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Финансовая отчетность является показательной системой, основанной на известных формах и описывающей 

финансовую хозяйственную деятельность любого предприятия в течение отчетного периода. Предоставление 

финансовой отчетности предприятия осуществляется на последнем уровне отчетного процесса. В такой отчетности 

объясняются все данные, связанные с имуществом учреждения, а также с его финансовым состоянием и 

показываются результаты его хозяйственной деятельности.  

Международные стандарты финансовой отчетности (МСФО) являются формами предоставления 

финансовой отчётности, принятыми на международном  уровне. 

В соответствии с МСФО 1 в состав финансовой отчетности входят: 

- бухгалтерский баланс; 

- отчёт о прибылях и убытках; 

- отчёт об изменениях капитала; 

- отчёт о движении денежных средств; 

- приложения к балансу и отчёту о прибылях и убытках. 

С помощью этих показателей производится анализ финансового состояния предприятия. Финансовый 

анализ обеспечивает важную информацию о финансовых хозяйственных процессах предприятия и о последних 

результатах его деятельности [1, с. 115]. МСФО определяет: 

- цель финансовой отчетности; 

- принципы организации и предоставления финансовой отчетности; 

- объекты финансовой отчетности; 

- формы и содержание финансовой отчетности. 

Рассмотрим важность и смысл компонентов финансовой отчетности. Важной частью финансовой 

отчётности является бухгалтерский баланс. Он играет основную роль, исполняющую важные функции в системе 

финансовой отчетности. Во-первых, бухгалтерский баланс знакомит владельцев собственности и менеджеров с 

управлением  организации и ее имущественным  состоянием. Во-вторых, в ближайшее время организация может 

определить возможность выполнения предстоящих обязательств третьих лиц (акционеры, инвесторы, кредиторы, 

покупатели, продавцы и др.), число которых растет в рыночной экономике.  В-третьих, содержание баланса может 

использовать, как внутренние, так и внешние пользователи. Внутренние пользователи имеют свободный доступ ко 

всей необходимой и полезной для управления информации (данные управленческого и финансового учета) и несут 

ответственность за принимаемые решения. Внешние пользователи функционируют вне организации, и их следует 

разбивать на следующие подгруппы: 1) с прямым финансовым  интересом; 2) с косвенным финансовым  интересом; 

3) без финансового интереса [2, с. 45] 

Бухгалтерский баланс содержит данные по состоянию на определенную дату (как правило, конец года или 

квартала). Этим баланс принципиально отличается от другой важнейшей форма отчетности, Отчета о прибылях и 

убытках, которая содержит данные о финансовых результатах деятельности организации за определенный период 

нарастающим  итогом с начала года (обычно, за год, 1-й квартал, полугодие или 9 месяцев). Отчет о прибылях и 

убытка раскрывает ключевые финансовые показатели работы предприятия, такие как выручка, себестоимость 

продаж, коммерчески и управленческие расходы, прочие доходы и расходы, а также итоговый финансовый 

результат. 

Отчет состоит из набора показателей, которые в сумме дают итоговый финансовый результат – чистую 

прибыль или убыток. Основные показатели деятельности организации идут в самом начале отчета – это выручка, 

себестоимость продаж, коммерческие и управленческие расходы – все это составляет финансовый результат 

(прибыль или убыток) от продаж, т.е. от основной деятельности организации, ради которой она и создавалась. 

Далее идут показатели других доходов и расходов, таких как проценты к получению и уплате, прочие 

доходы и расходы, которые в сумме с полученным ранее результатам от продаж составляю показатель «Прибыль 

(убыток) до налогообложения». После того, как от этого показателя вычтут налог на прибыль и прибавят 

изменение отложенных налоговых и активов и обязательств, получается итоговый финансовый результат – чистая 

прибыль или убыток за период [3, с. 32]. 
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Прибыль означает итог деятельности организации и является показателем, описывающим  результат ее 

финансовой деятельности. Финансовое положение организации, уровень удовлетворения личных и социальных 

потребностей сотрудников зависит от прибыли. Прибыль зависит от капитала владельца собственности и 

возможности роста бизнеса, поэтому прибыли уделяется особое внимание. Формирование прибыли – сложный 

процесс, который включает в себя операционный, инвестиционный и финансовый виды деятельности.  

В современной практике анализ является связующим звеном между предприятием  и его внешней средой. Он 

используется для определения и анализа процессов, осуществляющих финансовые операции и для оценки 

управленческих решений отчетного периода.  

Достаточная платежеспособность предприятия и поддержание оптимального баланса между высокой 

прибыльностью работы предприятия является важной задачей рыночной экономики. Основной источник этой 

задачи, отчет о движении денежных средств, основывается на анализе движений денежных средств [4, с. 81]. 

Основная цель отчета о движении денежных средств состоит в представлении информации об изменениях в 

денежных средствах и их эквивалентах для характеристики способности организации генерировать денежные 

средства. Денежные средства представлены в отчете в разрезе операционной (текущей), инвестиционной и 

финансовой деятельности. Совокупный результат, характеризующий изменение денежных средств в организации, 

складывается из суммы результатов их движения по этим видам деятельности [3, с. 28]. 

В ситуации рыночных отношений деятельность организаций и ее развитие осуществляется за счет 

собственного капитала, только в случае нехватки собственного капитала привлекаются заемные средства. Даже 

если на деле существование без внешних заемных средств, трудно, в настоящее время важность финансовой 

независимости растет. Поэтому необходимо ограничить формирование источников краткосрочных активов. Их 

малая часть (норматив) формируется с целью обеспечения производственной программы за счет собственного 

оборотного капитала.  

В профессиональной литературе термину «капитал» даются разные определения. К примеру, В.Ф. Палий 

определяет капитал как «величину средств, вложенных в хозяйственную деятельность» [4, с. 23]. 

В Законе Республики Казахстан «О бухгалтерском учете и финансовой отчетности» сформирована похожее, 

но другое определение: «капитал - доля в активах индивидуального предпринимателя или организации, 

остающаяся после вычета всех обязательств». 

Один из ведущих ученых России по проблемам  анализа и финансового менеджмента В.В. Ковалев в 2001 г. 

писал, что под капиталом в учетно-аналитической практике «понимают долгосрочные источники средств и 

подразделяют их на собственный капитал и заемный капитал» [6, с. 532]. 

Капитал – в приложении к предприятию, по его мнению, означает: совокупность ресурсов, являющихся 

универсальным  источником  его доходов (физическая концепция капитала в рамках экономического подхода); доля 

собственников предприятия в его активах; совокупность долгосрочных источников финансирования предприятия. 

Величина капитала может быть рассчитана по балансу; в рамках трёх приведенных подходов она численно равна 

соответственно: итогу баланса по активу; итогу раздела пассива баланса «Капитал и резервы», сумме итогов 

разделов пассива баланса «Капитал и резервы» и «Долгосрочные обязательства» [7, с. 655]. 

В заключении необходимо отметить, что существующая нормативная база позволяет сформировать 

достоверную и полную информационную базу –финансовую отчетность для финансового анализа. Но для того, 

чтобы эффективно ей воспользоваться аналитик, помимо владения аналитическими методами, должен знать 

правила формирования финансовых показателей, понимать сведения пояснительной записки. Кроме того, он 

должен учитывать тот факт, что в различных организациях одни и те же показатели могут формироваться по-

разному из-за особенностей учетной политики экономических субъектов. 
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УЧЕТ ФИНАНСОВЫХ ИНСТРУМЕНТОВ 

 

Болат М.М. 

Евразийский национальный университет имени Л.Н. Гумилева 

 

С расширением международного бизнеса в разных географических направлениях предприятия вступают в 

сложные финансовые сделки с целью уменьшения подверженности различным рискам. Сущность таких сделок 

привела к появлению новых типов финансовых активов и финансовых обязательств. 

В связи с этим Комитетом по МСБУ были выпущены два стандарта: 

1. МСФО 32 «Финансовые инструменты: раскрытие и представление информации». Стандарт содержит 

требования к представлению информации о финансовых инструментах; раскрытию в отчетности информации об 

учетной политике в отношении этих инструментов, а также обстоятельствам, в которых финансовые активы 

следует засчитывать друг против друга. 

Цель этого стандарта – улучшение понимания того, как финансовые инструменты влияют на финансовую 

деятельность (доходы и расходы), финансовое положение (баланс) и денежные потоки. 

В МСФО 32 определены следующие термины: 

– финансовый инструмент; 

– финансовый актив; 

– финансовое обязательство; 

– долевой инструмент 

и даны рекомендации по применению этих определений. 

2. МСФО 39 «Финансовые инструменты – признание и оценка». 

Цель стандарта – установление принципов признания и оценки финансовых активов, финансовых 

обязательств и некоторых договоров о покупке или продаже нефинансовых статей. 

В МСФО 39 определены следующие термины: 

– амортизируемая стоимость финансового актива или финансового обязательства; 

– финансовые активы, имеющиеся в наличии для продажи; 

– прекращение признания; 

– производный инструмент; 

– метод эффективной ставки процента; 

– финансовый актив или финансовое обязательство, оцениваемое по справедливой стоимости через прибыль 

или убыток; 

– хеджирование; 

– инвестиции, удерживаемые до погашения; 

– ссуды и дебиторская задолженность. 

Финансовый инструмент – это любой договор, в результате которого одновременно возникают: финансовый 

актив – у одной организации и финансовое обязательство или долевой инструмент – у другой [1, с. 15-20]. 

Договорные отношения могут быть как двусторонними, так и многосторонними. Важно, чтобы они имели 

четкие обязательные экономические последствия, уклоняться от которых стороны не могут – в силу действующего 

законодательства. 

В соответствии с МСФО 32, финансовые инструменты возникают только в результате договора, договорных 

обязательств и прав. Обязательства или активы не договорного характера, например, налоговые обязательства, 

которые возникают в результате требований закона, не являются финансовыми активами или обязательствами. 

Когда предприятие выпускает финансовый инструмент, оно должно классифицировать его в соответствии с 

сущностью контракта, по которому этот инструмент выпущен. 

Финансовые инструменты включают как первичные, так и производные инструменты, такие, как опционы, 

фьючерсные и форвардные контракты. 

Производный инструмент – это финансовый инструмент или иной договор, обладающий всеми тремя 

приведенными ниже характеристиками: 

• его стоимость меняется в результате изменения конкретной процентной ставки, курса ценной бумаги, цены 

товара, валютного курса, индекса цен или ставок, другой переменной; 

• для его приобретения не требуются первоначальные инвестиции; 

• расчеты по нему осуществляются в будущем [2, с. 25-26]. 

Наиболее распространенные производные финансовые инструменты: форварды; фьючерсы (стандартные 

форварды, по которым производится взаиморасчет); опционы (обязательство для одной стороны, а держатель 

может решать, использовать опцион или нет); свопы (один риск обменивается на другой путем обмена платежами). 

Финансовый актив – это любой актив, который представляет собой: денежные средства; долевой 

инструмент другой организации; договорное право: на получение денежных средств или иного финансового 

актива от другой организации; или на обмен финансовых активов или финансовых обязательства с другой 

организацией на потенциально выгодных для себя условиях. 

Финансовое обязательство – это любое обязательство, которое представляет собой: 
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а) договорную обязанность: предоставить денежные средства или иной финансовый актив другой 

организации; или обменять финансовые активы или финансовые обязательства с другой организацией на 

потенциально невыгодных для себя условиях;  

b) такой договор, расчет по которому будет или может быть произведен собственными долевыми 

инструментами организации [3, с. 45-46]. 

Долевой инструмент – это любой договор, подтверждающий право на остаточную долю в активах 

организации, оставшихся после вычета всех ее обязательств. При классификации финансовых инструментов в 

балансе эмитента на долевые инструменты и финансовые обязательства необходимо исходить из приоритета 

содержания над формой. 

Признание и оценка финансовых инструментов в соответствии с пунктом 14 МСФО 39, организация должна 

признавать финансовый актив или финансовое обязательство в своем балансе только в том случае, когда она 

становится стороной по договору в отношении данного финансового инструмента. Дата заключения сделки – это 

день, когда организация берет на себя обязательство купить или продать актив. Начисление процентов по активу и 

соответствующему обязательству начинается не ранее даты расчетов, когда происходит передача права 

собственности. Все другие финансовые инструменты признаются в учете на дату расчетов. Датой расчета 

признается день поставки актива. Дата расчетов – это день осуществления поставки актива организации или 

организацией. 

Оценка финансовых инструментов производится: 1) в момент признания и 2) при последующей оценке (в 

сумме амортизируемых затрат, по фактическим затратам, по справедливой стоимости). 

Справедливая стоимость – та сумма, на которую можно обменять актив или урегулировать обязательство 

при совершении сделки между хорошо осведомленными, желающими совершить такую сделку и независимыми 

друг от друга сторонами [4, с. 55-56].  

Согласно МСФО 39, амортизируемая стоимость – это стоимость финансового актива или обязательства, 

определенная при первоначальном  признании за вычетом выплат основной суммы долга, плюс или минус 

начисленная амортизация разницы между первоначальной стоимостью и стоимостью на момент погашения, минус 

частичное списание в связи с обесценением  или безнадежной задолженностью. Если предприятие не выполнило 

обязательства по финансовым инструментам, по которым кредитор может требовать возмещение, то предприятие 

должно раскрывать детали таких нарушений. Эта информация должна включать раскрытие сумм, признанных в 

балансе в отношении сумм невыполненных обязательств, а также информацию о том, были ли эти суммы как-то 

поправлены (например, частично погашены) или обговорены новые условия с кредитором. 

МСФО 32 требует раскрывать информацию о характере и степени использования компанией финансовых 

инструментов, об основных целях и условиях, которым они служат, сроках погашения, валютах, а также 

информацию о риске процентной ставки, концентрации кредитного риска и о справедливой стоимости. 

 

Использованные источники: 

1.  Аверчев И. В. МСФО в примерах и задачах. – М., 2007 

2.  Аверчев И. В. МСФО: практика применения. – М., 2008 

3. Алексей Герасименко Финансовая отчетность для руководителей и начинающих специалистов. – М., 2015 

4. Малькова Т.Н., Ковалев С.Г. Международные стандарты финансовой отчетности в примерах и задачах (для 

бухгалтеров). – М., 2007 

 

Научный руководитель - магистр., ст. преподаватель Рейдолда С. 

 

 

ЖАСӨСПІРІМ ЖАСТАҒЫ АУТОДЕСТРУКТИВТІ МІНЕЗ-ҚҰЛЫҚТЫҢ ПАЙДА БОЛУЫ 

 

Қуаныш К.А. 

Қ.Жұбанов атындағы Ақтөбе өңірлік мемлекеттік университеті 

 

Соңғы жылдары кәмелетке толмағандардың қылмысы біздің қоғамымыздың ең маңызды проблемаларының 

бірі болып отыр. Жасөспірімдердің қылмыстық мінез-құлқы жас ерекшелігіне ие. Бұл бала мен жас арасындағы 

өтпелі кезең ретіндегі жасөспірім жастағы психологиялық және психофизиологиялық ерекшеліктерімен 

байланысты. Елеулі психоэндокринді ығысу әртүрлі психикалық бұзылулардың, мінез-құлық реакцияларының 

пайда болуына үлкен рөл атқарады, олардың негізінде мінез-құлық ауытқулары, оның ішінде мінез-құлықтың 

криминалдық стереотипі келеді.  

Жасөспірімдер кезеңі - адам өміріндегі ең күрделі және жауапты кезең. Бұл жаста ағзаның барлық 

жүйелерінің түбегейлі қайта құрылуы жүріп жатады, физикалық өзгерістер аясында психиканың терең өзгеруі мен 

мінездің қалыптасуының аяқталуы орын алады. Жасөспірім жасында көбінесе мінез-құлықтың екпіні байқалады.  

А.И. Личко белгілі бір психикалық қасиеттердің күшеюі мен күшеюі анықталатын норманың соңғы 

нұсқалары ретінде мінездің екпінін анықтайды. Акцентуация көбінесе пайда болған сапаларға қарағанда жүйке 

жүйесінің туа біткен қасиеттеріне байланысты. Мінезді акцентуациялау және психикалық ауытқулар 

жасөспірімдердің даулы жағдайлардың әсеріне қарсы тұруын төмендететін, тұлғаның әлеуметтік пайдалы 
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белгілерін дамытуға, оның ортаға бейімделуіне кедергі келтіретін негізгі криминогендік факторлар болып 

табылады. Акцент жасалған кәмелетке толмағандар қылмыстық мінез-құлықтың жоғары тәуекелін алып келеді, 

олар әлеуметтік ортаның теріс әсеріне бейім. [1] 

Кәмелетке толмағандар қылмысының басты себептерінің бірі - ата-аналардың әлеуметтік өмір салтында 

ғана емес, отбасында кәмелетке толмағандарды жеке басын дамытудың бірінші кезеңдерінен шеттетуде көрініс 

тапқан отбасындағы қолайсыздық. Балалық шақтағы жеке тұлғаны психологиялық оқшаулауға байланысты 

мазасыздық, ортаның дұшпандық сезімі көптеген қылмыстардың уәждемесі негізінде жатыр. Отбасындағы дұрыс 

тәрбиенің нәтижесінде - ата-ана зейінінің артық болуы немесе жетіспеушілігі, жанжалдар мен мас төбелеске төтеп 

беретін ата-аналар арасындағы жүйелі қақтығыстар, ата-аналардың ашуланушылық мінез-құлықтары, пайдалы 

қарым-қатынастың болмауы, отбасындағы эмоциялық маңызы бар қарым-қатынастардан психикалық оқшаулау 

(депривация), жасөспірім позитивті қоғамдық құндылықтарды меңгеруді қиындатады, бұл жағымсыз нормалар мен 

түсініктерді қабылдауға ықпал етеді. Мектептегі оқуға психологиялық және педагогикалық дайындығының 

нашарлығы салдарынан сыныптастарымен қарым-қатынаста қиындықтарға тап болған балада қоршаған өмірге 

жағымсыз қарым-қатынастың, яғни жасөспірімдік негативтіліктің бастапқы формалары пайда болады. Содан кейін 

одан әрі құқық бұзушылықтар мен қылмыстарға ауысатын қоғамға қарсы мінез-құлық түрлеріне бекітілген 

ауытқитын мінез-құлыққа бейәлеуметтік үрдістер байқалуы мүмкін. 

Отбасы мен ата-аналар өз беделін жоғалтса, отбасы қарым-қатынасының мәні жасөспірім үшін екінші 

жоспарға кетіп, өз құрбыларымен өзара қарым-қатынаста болады, олармен мүдделерді, бағалауды, әуестікті бөлуге 

болады, ата-аналар өз баласының қоршаған ортаға беймәлім, анық эгоистік және тұтынушылық ұстанымымен, 

цинизммен кездеседі. Жасөспірім «мен» болуға ұмтылатын ер балалар компаниясына жиі тартылып, олардың 

арасында өсу қажеттілігін сезінеді. Осылайша, отбасыдан шығып, сол сәтте оған қолдау көрсететін маңызды топқа 

қосылып, ол дербестікке ие болады. 

А.Бандураны әлеуметтік оқытудың тұжырымдамалық теориясы тұрғысынан, кәмелетке толмағандар 

өздерінің тікелей ортасындағы құрдастары мен ересектердің мінез-құлқының үлгілерін меңгереді. 

Криминологиялық зерттеулерге сәйкес, отбасы мүшелерінің бірінің соттылығы отбасының басқа мүшелерінің, ең 

алдымен кәмелетке толмағандардың қылмыс жасау ықтималдығын 4-5 есеге арттырады. [2] 

Кәмелетке толмағандардың қылмыстылығы динамикалығымен, жасөспірімдер белсенділігінің жоғары 

дәрежесімен ерекшеленеді. Жас кезінде қылмыс жасау жолына түскен адамдар түзету мен қайта тәрбиелеу қиынға 

соғады және ересек қылмыс үшін резерв болып табылады. Қылмыстық белсенділігімен, ең алдымен, оқымайтын 

және жұмыс істемейтін кәмелетке толмағандар ерекшеленеді. Мақсатсыз уақыт өткізу, бос уақытты 

ұстамаушылық жасөспірімдердің кез келген еңбек және қоғамдық пайдалы қызметке, қоғамның адамгершілік 

нормаларына және қоршаған ортаға жағымсыз қарым-қатынасын қалыптастырады, олар үнемі агрессияны күтеді 

және зорлық-зомбылық көмегімен өзін-өзі көрсету мен өзін-өзі растаудың негізгі тәсілі ретінде қорғауға 

ұмтылады. 

Кәмелетке толмағандар қылмысының өсуіне құқық бұзушылардың жазасыздығына деген сенімін 

арттырады. Мәселен, кәмелетке толмаған құқық бұзушылардың жартысына жуығы олардың жасы мен түзету 

үмітін ескере отырып, қылмыстық жазадан кейінге қалдырылады. Алайда, бұл кейінге қалдыру кезінде құқық 

бұзушылардың 30% алғашқы үш айда тағы да қылмыс жасайды. Қоғамдық қауіпті елеусіз іс-әрекеттер жасаған 

кәмелетке толмағандар, әдетте, сот алдында жауап бермейді. Оларға материалдар кәмелетке толмағандардың істері 

жөніндегі комиссияға беріледі.  

Жасөспірімдік жаста қалыптасқан теріс көзқарастар өмір бойы бекітіледі және қайталанатын қылмыстық 

мінез-құлықтың себебі болады. Кәмелетке толмаған қылмыскерлердің жеке басы ұят пен кінә сезімінің 

әлсіреуімен, басқалардың қайғысына бей-жай қарамаумен, өзін-өзі ұстамаушылықпен және айналасындағыларға 

өзінің кінәсіз қылықтарын көруге ниетпен сипатталады. Олардың көпшілігі қалыссыз, қатаңдық, эмоционалды 

тепе-теңсіз, агрессивті мінез-құлыққа ие. 

Қазіргі уақытта кәмелетке толмағандар - халықтың неғұрлым криминалдық зақымданған санаттарының бірі. 

Кәмелетке толмағандар жасаған құқық бұзушылықтар, қоғамдық қауіпті іс-әрекеттер мен қылмыстар санының өсуі 

кәмелетке толмағандардың қылмыстылығын «жасаумен» ілесе жүруі ерекше алаңдаушылық туғызады. Қазіргі 

қоғамда жасөспірімдер қылмысы, қатыгездік пен агрессивтілік, болашақ үшін белгісіздік пен алаңдаушылық, 

қадағалаусыздық, балалар мен жасөспірімдер денсаулығының нашарлауы байқалады. 

Аутодеструктивті мінез-құлықты түзету және психологиялық көмек білім беру мекемесі жағдайында 

жасөспірімдерді оңалту жүйесіндегі маңызды міндеттер болып табылады. 

Жасөспірімдердің аутодеструктивті мінез-құлқы - бұл әлеуметтік нормаларға қайшы келетін әрекеттер 

жүйесі түрінде жасөспірімдерді әлеуметтендіру процесін бұрмалаудың көрінісі. Қарастырылып отырған мінез-

құлықты тұрақты қайталанатын (көп мәрте немесе ұзақ) деп сипаттауға болады. 

Осылайша, аутодеструктивті мінез-құлықты анықтау үшін қайталанатын іс-әрекеттер фактісін анықтау 

қажет. Аутодеструкция кенеттен пайда болмайды, ол аутодеструктивті әрекеттерден аса қауіпті және жойғыш іс-

қимылдарға ауысып, қоршаған ортаға жасырын түрде белгілі бір уақыт ішінде қалыптасады.   

Аутодеструкция - бұл жеке тұлғаның әлеуметтенуінің бұрмалануы салдарынан өзін-өзі бұзуға ұмтылуында 

көрінетін ауытқушылық жағдайы. Жағымсыз әлеуметтік жағдайлар және адамның конституциялық-биологиялық 

ерекшеліктері аутодеструцияның қалыптасу ықтималдығын арттырады. Алайда, нақты адамның аутодеструктивті 
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мінез-құлқы, ең алдымен, әлеуметтік өзара іс-қимыл субъектілерінің психологиялық ерекшеліктеріне байланысты. 

Бұл туралы келесі фактілер айтады: 

1) бір әлеуметтік ортада адамдар әртүрлі мінез – құлықты көрсетеді;  

2) аутодеструктивті мінез-құлық тек девиантты субкультура жағдайында ғана емес, тұтас және қатар-әдеттегі 

әлеуметтік жағдайларда қалыптасады;  

3) бір отбасында балалар өзін басқаша ұстайды;  

4) бірдей жүйке–психикалық бұзылулары бар адамдарда бір жағдайда аутодеструктивті мінез-құлық орын 

алады. 

Әлеуметтік және биологиялық теориялар аталған қайшылықтарды түсіндіре алмайды, өйткені 

аутодеструкцияның нақты себептері аутодеструктивті мінез-құлықтың жеке ерекшеліктері мен психологиялық 

механизмдері болып табылады. 

Ғылым дамуының қазіргі кезеңінде девиантты мінез-құлыққа психологиялық көзқарас басым дамуға ие 

болды. Осы тәсіл аясында аутодеструция табиғатына жүздеген теориялар мен көзқарастар біріктірілетініне 

қарамастан, олардың барлығы тұлғаның жетекші рөлі туралы жалпы көзқарасты біріктіреді. Тұлға индивидтің 

аутодеструктивті бағытын қалыптастыру үшін субъектілік негіз болып табылады. 

Әлеуметтену процесі, оның ішінде оның аутодеструктивті түрінде, елеулі түрде адамның өзінің 

белсенділігімен, сондай-ақ оған қатысты сыртқы проблемалық жағдайларды өрістету қисынымен айқындалады.  

Сондықтан бұл процестің жетекші факторлары туралы мәселе маңызды болып табылады. Зерттеушілердің 

пікірінше, сыртқы факторлар (мысалы, қоғамның талаптары, белгілі бір жастағы міндеттерді шешу қажеттілігі) 

және ішкі, тұлғалық детерминанттар (интериоризацияланған әлеуметтік тәжірибе) бөлінеді. 

Ғылыми зерттеулер мен әдебиеттерді талдау негізінде индивидтің әлеуметтік дамуының бұзылуын алдын 

ала анықтайтын мынадай себептерді бөліп көрсетуге болады:  

1) қолайсыз отбасылық жағдайлар;  

2) құрдастар компаниясы;  

3) әлеуметтік деңгей. 

Алайда жасөспірімдердің аутодеструктивті мінез-құлқына қоғамдық институттармен қақтығыстар ғана емес, 

жеке детерминанттарменде байланысты. 

Адамның жеке-психологиялық ерекшеліктері мінез-құлықтың стереотиптерінің тұрақты жиынтығын, 

олардың шеңберін, айқындылығын, жиілігін, безендірілуін анықтайды және ситуациялық факторлармен 

жиынтығында мінез-құлықты таңдауда тең рөл атқарады. Аутодеструктивті белсенділіктің қозғаушы күші 

детерминанттар болып табылатын жеке сипаттамаларды ашу маңызды болып табылады. Ғылыми әдебиетті талдау 

көрсеткендей, олардың арасында өзін-өзі бағалау және өздігінен қарым-қатынас жиі айтылады, бұл кездейсоқ емес, 

өйткені өзін-өзі бағалау және өздігінен қарым-қатынас жеке тұлға құрылымында орталық орынға ие. 

Әр түрлі мінезді акцентуациясы бар адамдардың аутодеструктивті мінез-құлқының заңдылықтарын зерттеу 

қызықты болып табылады. 

Зерттеушілер назарын аударатын аутодеструкцияның тағы бір жеке детерминантасы жасөспірімдер 

тұрғысынан ата-аналардың тәрбие практикасының ерекшеліктері болып табылады. 

Олардың бір ерекшелігі аутодеструкция жеке адамның қабілеті болуы мүмкін. Бұл жағдайда олардың 

әлсіздігіне назар аудару, бұл әлеуметтік-психологиялық бейімделудің табыстылығын анықтайды. Бейімделу 

қабілеті адамның жеке ғана емес, сонымен қатар жеке қасиеттері болып табылады деп айтуға болады. 

Психологиялық әдебиетте тұлғаның аутодеструктивті көріністеріндегі мотивациялық ерекшеліктерінің рөлі 

туралы деректерді кездестіруге болады. Әңгіме, ең алдымен, девиантты мінез-құлыққа, оның ішінде өзін-өзі 

бұзатын мінез-құлыққа бейімділік туралы болып отыр. Атап айтқанда, М. А.Алемаскин көрсеткендей, бейімділік 

девиация – бұл жеке қасиет білдіру, өзіне зор үлес қосты. 

Әлеуметтендіру процесінде жеке тұлғаның игерген әлеуметтік тәжірибесі дамудың әрбір жас кезеңінде 

нақты адамның даралығын сипаттайтын жеке тұлғаның қасиеттері мен сапасы арқылы көрінеді. Ғылыми әдебиетті 

талдау негізінде біз осы қасиеттерге психологиялық алғышарттар, аутодеструктивті мінез-құлықтың 

детерминанттары ретінде мыналарды жатқызуға болады: төмен бейімделу қабілеті, мінез-құлықтың девиантты 

формаларына бейімділігі, жағымсыз өздігінен қарым-қатынас және өзін-өзі бағалау, басқа адамдармен қарым-

қатынастың дисгармониялық түрі, тәрбиенің теріс-уайымдайтын ата-ана стилі, аутодеструктивті көріністерді 

арандататын жеке ерекшеліктер кешені. 

Біз жүргізген зерттеу нәтижесінде аутодеструкция кешенін аутодеструктивті мінез-құлықты 

детерминациялау үлгісі ретінде сипаттадық. Біздің зерттеуіміздің негізінде аутодеструктивті мінез-құлықты 

тудыратын, күшейтетін, қолдайтын немесе арандататын детерминанттар мыналар болып табылады: ата-аналармен 

жүйкебұзушылық қарым-қатынас, девиацияларға бейімділік жеке қасиет және әсерге икемділік, әлеуметтік 

дезабарлану және сақтану, қоршаған ортамен өзара әрекеттесудің өнімсіз, бейәлеуметтік стильдер түрінде 

дезадаптациясы. 

Аутодеструкцияның жетекші факторларының бірі әлеуметтік мінез-құлықтың тұрақты девиациясын шақыра 

отырып, балалар-ата-ана қарым-қатынастары жүйесіндегі бұзылулар болып табылады. 

Аутодеструкция балалар мен ата-ана қарым-қатынасы жүйесіндегі бұзылудың салдары болып табылады. 

Тұлғаның даму тағдыры бала тап болған объективті қиындықтарға ғана емес, оған деген қарым-қатынасына, 

сондай-ақ осы қиындықтарды табысты/сәтсіз жеңу тәжірибесіне байланысты. Бұл үдерісте баға жетпес рөл оң 
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мысал және ата-аналар мен басқа да маңызды ересектердің барабар көмегі ойнайды. Бұл жағдай жеке тұлғаның да, 

топтың да аутодеструктивті мінез-құлықтың алдын алу және түзету міндеттерін шешу кезінде отбасымен 

жұмыстың ерекше маңыздылығын мойындауға әкеледі. 

Аутодеструктивті мінез-құлыққа психологиялық көзқарас тұлғаның генездегі жетекші рөлі туралы басым 

көзқарасты бекітеді. 

Аутодеструктивті жасөспірімдерді зерттеу бізді мынадай сұраққа жауап беру қажеттігіне әкелді: 

аутодеструкцияның қандай себептері бар, жеке детерминанттар оның «іске қосылуында» жетекші болып 

табылады. Бұл феноменнің мұндай көлемді көрінісі білім беру мекемесі жағдайында аутодеструктивті 

жасөспірімдермен жұмыс істеу технологиясының негізгі бағыттарын қалыптастыруға мүмкіндік береді. 

Біздің эмпирикалық зерттеуде келесі факторларды жасөспірімдердің аутодеструкциясы үшін басым 

маңыздылығы анықталды (аутодеструкция кешені): ата-аналардың көрсетілген деструктивті тәрбие практикасы, 

әлеуметтік бейімділік, ықпалға икемділік, бейімділік, аддикция мен делинквентті мінез-құлыққа бейімділік. 

Ерекше тұлғалық ерекшеліктердің белгіленген кешені жасөспірімнің тұлғасына барлық сыртқы әсерлері 

сыналатын және осы әсерлерге жауап ретінде оның мінез-құлықтық реакцияларының ерекше, аутодеструктивті 

сипатын анықтайтын ішкі жағдайлар болып табылады.  Дамудың қолайсыз әлеуметтік ахуалымен 

детерминацияланған бұл кешен жасөспірімдердің әлеуметтенуінің динамикасына теріс әсер етеді және оларда 

аутодеструцияға бейімділіктің болуын куәландырады. 

Аутодеструкция - бұл оған сәйкес девиантты өмір сүрумен тұрақты психологиялық жағдай. Оны түзету 

үшін жасөспірімге сындарлы өмір салтын меңгеруге, өз өмірін құруға және қажеттіліктерді оңтайлы түрде 

қанағаттандыруға үйрету керек. Әзірленген түзету технологиясы жағымсыз өмір салтын ұғынуға, қажетті жеке 

қасиеттерді дамытуға, өзін-өзі дамыту дағдыларын қалыптастыруға бағытталған және мыналарды қамтиды: 

1. Мотивацияны қалыптастыру технологиясы-мотивациялық блок, маңызды және міндетті бөлім, сондықтан 

сабақтың басында топтың бірігуі, белсенді қызметке уәждеу, жасөспірімдердің тұлғалық ерекшеліктерімен танысу 

маңызды міндет болып табылады. 

2. Психофизикалық саланы үйлестіру технологиясы (тепе–теңдікті, психологиялық тұрақтылықты алу) - өз 

жағдайын тұтас қабылдау дағдыларын алу. Эмоциялық жайсыздықты алып тастау. Жасөспірімдердің өзін-өзі 

реттеу және өзін-өзі бақылау дағдыларын дамыту. 

3. Тұлғааралық қарым–қатынас саласындағы бұзушылықтарды түзету және коммуникативтік қабілеттер мен 

дағдыларды дамыту технологиясы-жасөспірімдерде нәтижелі өзара іс-қимыл дағдыларын қалыптастыру және 

дамыту үшін жағдай жасау. 

4. Аутодеструктивті мінез-құлықты түзету және күрделі өмірлік жағдайлардан конструктивті шығу дағдыларын 

дамыту технологиясы. 

5. Технологиясы интеллектуалдық қабілеттерін дамыту, жалпы вербалдық мәдениет, сана-сезім, сенімділік. 

Мінез-құлықтың криминалдық стереотипін қалыптастыру қолайсыз әлеуметтік, атап айтқанда 

микроәлеуметтік факторлардың (отбасылық қарым-қатынастардың және ең алдымен тәрбие стилінің 

дисгармониялығы моральдық, этикалық принциптердің және балаға қойылатын талаптардың дисгармониялығы, 

отбасындағы ата-ана рөлдерінің диссоциациясы), ми мен тұлғаның конституциялық-типологиялық 

жеткіліксіздігінің негізінде делинквенттік мінез-құлықты қалыптастыру арқылы жүзеге асырылады. Мұндай 

жағдайларда адамның айқын конституциялық аномальды, дисгармоникалық тұлғалық дамуы туралы айтуға 

болады. Осылайша, деректерді талдау биологиялық және әлеуметтік факторлардың, әлеуметтік және жеке 

детерминанттардың үйлесімін, өзара әрекеттесуін көруге мүмкіндік береді. Бұл агрессивтілік, жойылған 

паралельді сәйкестендіру және дене күші есебінен өзін - өзі бекіту, қарапайым материалдық-физикалық 

қажеттіліктердің басым болуы, эпилептоидты және шизоидты сипаттар көрінісінің өсуі сияқты ерекшеліктерді 

қалыптастыруға әкеледі. 

Қылмыстық стереотипі бар жасөспірімдердің психологиялық ерекшеліктерін, оның қалыптасу себептері мен 

жағдайларын зерттеу ауытқып бара жатқан мінез - құлықтың алдын алу мен диагностикасының тиімді әдістері мен 

бағдарламаларын, атап айтқанда-жасөспірімдердің мінез-құлқының криминалдық стереотипін әзірлеу үшін қажет. 

Соңғы жылдары қылмыстық-құқықтық заңнамада қабылданған елеулі өзгерістерге, кәмелетке толмағандар 

қылмысының сапалық және сандық көрсеткіштерінің (соңғы бірнеше жылдарды қоспағанда) өсуіне қарамастан, 

тиісінше, бұған, оның ішінде қылмыстық іс жүргізу жоспарында барабар ден қою қажеттігі өзекті болып қалуда. 

Қылмыстардың алдын алу, кәмелетке толмағандардың қазіргі заманғы жағдайында басым бағыт болып 

табылатын қылмыстық-құқықтық саясат. Ол қоғам үшін ең аз шығынмен қылмысқа қарсы күрес міндеттерін 

шешуге мүмкіндік береді, өйткені кәмелетке толмағандардың қылмыстылығын қысқарта отырып, қоғам бір 

мезгілде мемлекеттің жалпы қылмыстылығын төмендетуге де қол жеткізеді. Көздей отырып, нағыз гуманистік 

мақсаттар, ол бағытталған көрсетуге уақтылы көмек көрсету сонымен жасөспірімдерге, жеке тұлғаны 

қалыптастыру, олардың қолайсыз жағдайларда не қиын өмірлік жағдайға тап болған күштер немесе мүмкіндіктері 

өз бетінше осы қиындықтарды еңсеру. 

Алдын алу жұмыстарының нәтижелілігі оны жүргізудің заңдылығына, мақсаттылығына, нақтылығына және 

кәсібилігіне байланысты. Профилактикалық іс-шаралар тиімділігінің теориялық проблемалары криминологияның 

социологиямен, психологиямен, педагогикамен, басқару ғылымымен және бірқатар құқық салаларымен 

интеграциялануын тереңдетумен, осы қызметке әртүрлі профилактика субъектілерін қатыстырумен байланысты. 
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Бұл ретте алдын алу қызметі жеке жұмыстың жалпы принциптеріне сүйене отырып, тәрбие және алдын алу 

шараларының қажетті кешенін қамтитын үздіксіз, көпаспектілі және көп деңгейлі үдеріс болуы тиіс. 

Аталған қағидаттар алдын алу қызметтерінің қызметкерлерін профилактикалық адамдардың өз іс-әрекеттері 

үшін жауапкершілігін сезінуге бағыттайды және олардың өз мінез-құлқын саналы таңдау нұсқаларын кеңейтуге 

ықпал етеді. 

Әлеуметтік тәрбие мекемелері (оқу-білім беру мекемелері, қызығушылықтары бойынша жасөспірімдер 

клубтары, спорттық-туристік кешендер), әлеуметтік-құқықтық күзет (халықтық білім беру жүйесіндегі балаларды 

қорғау жөніндегі инспекторлар, әйелдер консультациялары мен перзентханаларының заң кеңесшілері, кәмелетке 

толмағандарға әлеуметтік-құқықтық көмек көрсету кабинеттері), отбасылар мен балаларға психологиялық көмек 

көрсету (әлеуметтік-психологиялық орталықтар, психологиялық қызметтер, педагогикалық оңалту орталықтары, 

уақытша баспаналар, үйсіз кәмелетке толмағандарға арналған жатақханалар) cенім телефондары жетекші 

субъектілер болып табылады. 

Криминогендік қасиеттер кешенін дамыту әдетте белгілі бір фонда - жалпы қиындықтарды және жеке 

тұлғаның дамуындағы артта қалуды куәландыратын қасиеттер кешені болған кезде, осы аяны табу және түзету 

бірінші дәрежелі алдын алу шаралары болып табылады. Түзету тұлғаның әр түрлі қасиеттеріне: болашаққа барабар 

қарым-қатынасты қалыптастыруға, құрдастарымен және ересектермен қалыпты қарым-қатынасты орнатуға, 

жасөспірімнің өзіндік санасын қалыптастыруға және мінез-құлқындағы акцептуацияларды тегістеуге кешенді әсер 

етуді көздеуі тиіс. 

Жеке тұлғалық деформацияларды түзету жасөспірімнің тығыз бірігуі, дәрігер мен педагогтың күш-жігерін 

біріктіру кезінде әлеуметтік, педагогикалық, психоневрологиялық, физикалық сауықтыру шаралары кешенінің 

көмегімен мүмкін болады. Мұндай интеграция мақсатқа жетуді қамтамасыз етуге қабілетті, бұл ретте дәрігердің 

педагогиканың мәселелерінде, ал педагог - психотерапияның мәселелерінде жеткілікті құзыретті болуы маңызды. 

Өз уақытында медицина және педагогика саласындағы белгілі ғалым В.П.Кащенко баланың дамуындағы 

ақаулар мен ауытқуларды емдеу-педагогикалық түзету әдістерінің жіктелуін ұсынды. Оларға осындай 

педагогикалық және психотерапевтік әдістер бөлінді, олар: ерік саласындағы ақауларды түзету, оқшаулану, 

үрейлену (қорқыныш), эмоциялық жанасу әдісі, қаңғыбастықты түзету, оң қызметті ұйымдастыру. [3] 

Жасөспірімнің ерік саласындағы ақауларды түзету үнемі және жүйелі түрде жүргізілуі тиіс. Энергетикалық 

тонусты зерттеу қажеттілігі шаршағыштық пен әлсіздікке, сондай-ақ физикалық немесе психикалық 

жүктемелердің нашар төзімділігіне, ерік күшінің тұрақсыздығына, белсенді қызметтің төмендеуіне шағымдармен 

расталады. Көңіл-күйдің тұрақсыздығы, ренжітушілік, шиеленістегі фиксация, өзімшілдік, ренжітудің уайымын 

ығыстыруға қабілетсіздігі, зұлымдық, кекілдік маңызы бар. Өйткені ерік индукцияланады, яғни, бір адамнан 

екіншісіне берілуге қабілетті, онда осындай балалармен қатты еркі бар тәрбиешілер айналысуы тиіс. 

Жасөспірімнің санасында өз бетінше бір нәрсеге қол жеткізуге, басталған істі аяғына дейін жеткізуге, қол 

жеткеннен қанағаттануға ниет білдіре отырып, тәрбиеші жасөспірімнің өз күшіне деген сенімін, оның кейінгі 

әрекеттерінің дұрыстығына деген сенімін нығайтады. 

Әлсіздікті түзетудің тиімді тәсілі - дене тәрбиесі. Ол жасөспірімнің жеке тұлғасында шыдамдылық, 

табандылық сияқты қасиеттерді қалыптастырады. Жасөспірімнің ерік саласын жақсартудың алғашқы белгілері 

пайда болған соң, оны кейіннен түзету оны дене еңбегінің әр түрлі түрлеріне тарту жолымен жүзеге асырылуы 

тиіс, бұл еңбек процесіне және күтілетін соңғы нәтижеге назар аударуға, айналасындағылардың тарапынан қолдау 

мен мақтауға, ақырында, өзінің қабілеттері мен қалаған нәтижеге қол жеткізу мүмкіндіктеріне сендіруге мүмкіндік 

береді. Қажет болған жағдайда, жасөспірімнің ерік-жігерін түзету психотерапиялық әсер ету әдістерімен бекітілуі 

тиіс 

Ю. М. Антонян ата-аналары эмоционалды түрде қабылдамаған балаларда өзінің әлеуметтік анықтығы 

бойынша сенімсіздік, алаңдаушылық, мазасыздық жағдайы қалыптасады деген гипотезасы ұсынылды. Мұндай 

ерекшеліктер тұлғаның іргелі құрылымдарына айналады. Алайда, бұл құрылымдар бірдей: жоғары нүкте 

қорқыныш, төмен — сенімсіздік және мазасыздық болады. Егер алаңдатушылық қылмыстың негізгі жеке себебі 

ретінде әрекет етсе, онда профилактикалық жұмыс осы күштерді анықтауға және жоюға бағытталуы тиіс.  [4] 

Жасөспірімдік жастағы психологияны зерттеумен айналысатын көптеген ғалымдар кәмелетке 

толмағандардың эмоционалдық сферасы ерік-жігерден басым екенін атап өтеді, бұл, мысалы, эмоциялық 

реніштікте, тітіркендіргіште және тіпті агрессивтілікте күш-жігерлікпен, авантюраларға бейімділікпен және 

қорқыныштықпен үйлеседі. Жасөспірімдердің өмірлік тәжірибесі аз болғандықтан, оларға өзін-өзі тануға және өз 

дербестігін көрсетуге ұмтылу тән, олар өзіне, өз іс-әрекетіне және айналасындағыларға барабар баға бере алмайды. 

Өз құрдастарының ортасында олар өздерін тәжірибелі, өмірді білетін адамдар көрсете отырып, беделге ие болуға 

ұмтылады. Мұндай мінез - құлық көбінесе бейәлеуметтік көріністерге әкеледі (тәрбиелік әсер етудің ешқандай 

формаларын қабылдамау).  

Жасөспірімдердің қылмыстық мінез-құлқын қалыптастыратын «бақытты» топырақ көбінесе олардың ортасы 

болып табылады. Көптеген жасөспірімдер қылмыс жасағанға дейін маскүнемдік, нашақорлық, бұзақылық 

көріністері, аморальды мінез-құлық және т. б. тән өте қолайсыз ортада болады. 
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ОРГАНЫ ПРОКУРАТУРЫ – В СИСТЕМЕ СДЕРЖЕК И ПРОТИВОВЕСОВ И ИХ ПРАВОЗАЩИТНЫЕ 

ФУНКЦИИ. 

 

Лаврушко Е.А. 

Актюбинский региональный государственный университет им. К. Жубанова 

 

Конституция Республики Казахстан, а также все нормативно – правовые акты регулируют деятельность 

государственных органов и их государственных служащих. Одним из таких государственных органов является – 

прокуратура. В данной статье будут рассмотрены основные функции органов прокуратуры, взаимодействие 

прокуратуры с другими государственными органами  Республики Казахстан, а также полномочия органов 

прокуратуры в системе «сдержек и противовесов». Для того, чтобы полно и конкретно изучить вопрос о 

прокурорском  надзоре, необходимо вначале дать полную и достоверную характеристику прокуратуры в 

Республике Казахстан. Каким органом является прокуратура в Казахстане и каков ее статус? Какими функциями 

наделен данный государственный орган в Республике Казахстан? Для чего необходим прокурорский надзор в 

различных юридических сферах в Республике Казахстан? Получив ответы на вышепоставленные риторические 

вопросы, мы сможем полностью раскрыть вопросы по данной теме. Точное обозначение места прокуратуры в 

системе государственно – правовых институтов страны имеет ключевое значение для определения сущности 

органов прокуратуры, ее функций и правового статуса, организационного построения, форм и методов 

деятельности. Вопрос о месте прокуратуры в системе государственно – правовых институтов вытекает из общей 

компетенции механизма казахстанской государственности, закрепленной в Конституции Республики Казахстан  [1, 

с.15 - 16]. 

Итак, прокуратура в системе органов государственной власти Республики Казахстан является контрольно – 

надзорным государственным  органом, осуществляющим высший надзор за точным и единообразным  применением  

законов, указов Президента Республики Казахстан и иных нормативных правовых актов и принимающим  меры по 

выявлению и устранению любых нарушений законности, а также опротестовывающим  законы и другие 

нормативные правовые акты, противоречащие Конституции Республики Казахстан. В Республике Казахстан 

функционирует  довольно широкая система государственных, ведомственных, общественных органов, 

осуществляющих контроль и надзор. Но чем же они отличаются от органов прокуратуры? По какой линии 

происходит разграничение функций всех этих контрольно – надзорных органов? Дело в том, что прокурорский 

надзор, в отличие от них, представляет собой высший надзор, стоящий над ведомственным  надзором  и контролем, 

на которые возложено обеспечение применения законов самими государственными органами, предприятиями и 

организациями. Таким образом, прокуратура ввиду всеобъемлемости своей надзорной деятельности в различных 

сферах правовой жизни и наличия у нее функции координации имеет более широкие полномочия и поэтому 

высший надзор является всеобщим и надведомственным.   

Конституция Республики Казахстан, как основной закон нашего государства, иные нормативные правовые 

акты должны неукоснительно соблюдаться, и прокуратура, подотчетная только Президенту Республики Казахстан, 

обязана осуществлять контроль и надзор за этим, а также выявлять и устранять любые нарушения законности в 

связи с этим. [2, с.27]. 

Что означает и что представляет из себя система «сдержек и противовесов» в соответствии со статьей 3 п. 4 

Конституции Республики Казахстан, если рассматривать этот термин  в сочетании с понятием органов 

прокуратуры? Это означает, что прокуратура Республики Казахстан осуществляет свои полномочия независимо от 

других государственных и иных органов, подотчетна лишь Президенту Республики Казахстан, составляет единую 

централизованную систему с подчинением  нижестоящих прокуроров вышестоящим и Генеральному прокурору, и 

как уже говорилось ранее является связующим звеном  среди государственных органов в сфере обеспечения 

контроля и надзора по применению законов и иных нормативных правовых актов. В связи с вышеизложенным  

можно сказать, что данная система « сдержек и противовесов» развивается по трем направлениям, так как 

прокуратура и находится в обшей системе с другими государственными органами, но отделена от них и 

неподотчетна им, и в то же время связана с этими государственными органами по функциональным  и иным 

признакам. Таким образом, прокуратура, не относящаяся ни к одной ветви государственной власти, но 

взаимодействующая с законодательными – парламентом, исполнительными и судебными органами действует в 

интересах всех трех ветвей власти и на благо всего государства вцелом. Несмотря на то что, прокуратура, как и 
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Президент Республики Казахстан, не вписывается в треугольник ветвей власти – законодательную, 

исполнительную и судебную, согласно теории разделения властей, основанной на идеях Дж. Локка и Ш. 

Монтескье, ее роль в государстве велика, поскольку прокуратура является гарантом законности и правопорядка на 

всей территории нашего государства. Как в науке, так и на практике существуют ошибочные суждения о том, что 

суды Республики Казахстан и прокуратура составляют единое целое, так как об этих двух совершенно разных 

государственных органах упоминается в одном разделе Конституции Республики Казахстан - «Суды и 

правосудие». На самом деле это не так. Такое мнение является грубой юридической ошибкой. Несмотря на то, что 

некоторые цели в деятельности прокуратуры и судов совпадают, а именно защита прав, свобод и законных 

интересов при рассмотрении конкретных дел, эти два государственных органов различны и не составляют единую 

систему, а лишь могут только взаимодействовать согласно системе «сдержек и противовесов». Взаимодействие 

прокуратуры и суда основано на сотрудничестве и взаимном контроле с целью соблюдения законности и 

повышения эффективности правоохранительной деятельности. Если прокуратура принимает меры по выявлению и 

устранению любых нарушений законности, то судебная власть от имени государства реагирует на эти нарушения, 

осуждая виновных и защищая права, свободы и законные интересы пострадавших граждан и организаций.  

Прокуратура Республики Казахстан, как и другие государственные органы (например, суды) имеет свою 

упорядоченную в соответствии с установленными  принципами деятельности прокуратуры Республики Казахстан 

систему. Так в систему органов прокуратуры входит не только Генеральная прокуратура, областные и городские 

прокуратуры, но также еще и специализированные прокуратуры, такие как военная, транспортная, 

природоохранная  и другие. Это показывает наличие систематичности  и сложности структуры в органах 

прокуратуры. Но также наряду со сходствами имеются и существенные различия прокуратуры с другими 

государственными органами, например с судом. Так, например, в органах прокуратуры имеется иерархичная  

подчиненность, что отсутствует в судейском корпусе. Что это значит? Это означает, что судьи не подотчетны 

другим судьям, в том числе и судьи вышестоящих судов, а в прокуратуре имеется подчиненность нижестоящих 

прокуроров вышестоящим и Генеральному прокурору [4, с.3]. 

Прокуратура в Республике Казахстан за последние годы претерпела большое количество изменений. Так, 

одним из наиболее ярких примеров является внесение изменений в закон Республики Казахстан «О прокуратуре» в 

сфере распределений некоторых ранее  действующих полномочий прокуратуры между другими государственными 

органами. Таким образом, одной из распространенных новелл в данном вновь принятом законе является указание о 

поручении прокуратурой проведения проверок другим юрисдикционным  органам. Так статья 7 Закона Республики 

Казахстан «О прокуратуре» от 30 июня 2017 года гласит, что прокурор поручает проверку уполномоченному 

государственному органу, в компетенцию которого входит ее проведение, за исключением  случаев, прямо 

предусмотренных данной статьей закона. Этот фактор привел к внесению ряда поправок в другие нормативные 

правовые акты Республики Казахстан. 

Грамотное, активное, профессиональное участие прокурора во всех сферах правоотношений, в том числе в 

судебном разбирательстве при отправлении судьей правосудия  снижает риск несоблюдения законности и 

допущения ошибок со стороны компетентных органов государственной власти, уполномоченных на рассмотрение 

тех или иных правовых вопросов.  

Таким образом, исходя из вышеизложенного, можно сделать вывод, что прокуратура в системе сдержек и 

противовесов играет весьма важную роль по обеспечению законности в стране, предотвращению анархии и 

беззакония не только в отдельных институтах государственной власти, но и во всем государстве в целом. Велика 

заслуга прокуратуры также и в сфере координации деятельности государственных органов и в установлении 

взаимосвязи между ними. Прокуратура – государственный орган, без наличия которого невозможно было бы 

представить современное государство в сфере обеспечения законности и правопорядка. 
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Сиротство актуализировавшийся в Казахстане в последние два десятилетия, является предметом 

дискуссий в научной литературе, посвященной проблемам семьи, детства, социальной и демографической 

политике страны. Сегодня в Казахстане по официальным  данным, свыше 30 тысяч детей, оставшихся без 

попечения взрослых. При этом 80 процентов из них - сироты при живых родителях. Об этом факте говорил и 

Президент страны Н. Назарбаев: «Наше государство и общество должны поощрять усыновление сирот и 

строительство детских домов семейного типа» [1]. 

Казахи, как и другие народы, сформулировали свою философию заботы о немощных, старых, сиротах. 

Обычаи поддержки соплеменников складывались в течение длительного периода родового устройства. Обычаи 

казахов по социальной защите прав детей и женщин проявлялись в такой форме как аменгерство - положение 

закрепленное нормами обычного права (адата), по которому вдова, по истечении срока годовых поминок по мужу, 

обязана была вступить в брак вторично за одного из братьев мужа или за одного из ближайших родственников. 

Таким образом, дети оставались полноценными членами родового сообщества.  

Одним из разделов Жетi жарғы являются нормы, регламентирующие имущественные и личные права вдов 

и сирот, а также обязательства по отношению к ним общины и родственников (жесiр дауы). Это относится к 

правоотношениям, возникавшим после смерти мужчины - хозяина семьи и владельца имущества (аменгерство, 

опека малолетних и т.п.). Исследователь М. Чорманов отмечает, что опека устанавливалась над малолетними 

детьми и детьми, лишенными ума. После смерти отца право быть опекуном над малолетними принималось братом 

или родственником  покойного. Малолетние находились под опекой до 15 лет [2, с.24]. 

В отношении сирот у казахов существовал прекрасный обычай - бауырына басу. К обычаю усыновления в 

основном прибегали только в том случае, если семья бездетна или появляющееся потомство не выживало. 

Усыновляли детей близких родственников, обычно старшего или младшего братьев, по предварительной 

договоренности обеих сторон, но во многих случаях этот обычай распространялся на детей, оказавшихся без 

родителей. Усыновление, передача и прием ребенка происходило в торжественной обстановке, при участии всех 

аксакалов аула и родственников. После выполнения обрядовых церемоний клятвенно скреплялся договор. 

Конец XIX и начало XX века, в связи с колонизацией казахских степей российской империей, стали для 

казахского общества началом отхода от традиционного патриархального уклада. Политика «Малого Октября», 

упадок животноводства, снижение жизненного уровня крестьян, нарастающий голод оказали влияние на отток 

населения из аулов и сёл в районы промышленных строек, где они пополняли ряды пауперов и малооплачиваемых 

рабочих. Вследствие обнищания, голода и болезней, разрушения семейных устоев многие дети просто погибли или 

остались на улице.  

С изменением  в 50-е годы политических ориентиров в стране произошли изменения и в семейной 

политике. Правительство предприняло ряд мер, направленных на укрепление института семьи. Однако в казахском 

социуме впервые за ее многовековую историю появились так называемые «отказные» дети, которых матери, не 

желая брать на себя ответственность за воспитание, передавали под расписку государству, навсегда отказываясь от 

прав на ребенка. Такие дети пополняли Дома ребенка, а позже – детские дома и школы-интернаты. 

Казахстан динамично развивается в XXI веке. Рост числа разводов в Казахстане является одним из 

факторов, неблагоприятно влияющих на судьбу детей (11,6 тысяч разводов с ростом по сравнению с аналогичным  

периодом прошлого года на 6,4 процента). Все больше становится семей, где воспитывает детей один отец. 

Увеличивается количество детей, рожденных вне брака, дети-сироты, социальные сироты и скрытые социальные 

сироты относятся к группе риска. К ней же зачастую принадлежат и дети из неполных семей [3, с.38-49]. 

В Кодексе Республики Казахстан «О браке (супружестве) и семье» используется понятие ребенок-сирота и 

ребенок, оставшийся без попечения родителей (ст. 1) [4]: 

- ребенок-сирота (дети-сироты) - ребенок (дети), у которого умерли оба или единственный родитель. 

- ребенок (дети), оставшийся без попечения родителей (родителя), - ребенок (дети), лишившийся попечения 

единственного или обоих родителей в связи с ограничением  или лишением их родительских прав, признанием  

безвестно отсутствующими, объявлением  умершими, признанием  недееспособными или ограниченно 

дееспособными, отбыванием наказания в местах лишения свободы, уклонением от воспитания ребенка или защиты 

его прав и интересов, в том числе с отказом взять ребенка из воспитательной или медицинской организации, а 

также в иных случаях отсутствия родительского попечения и нуждающийся в обеспечении необходимой защиты 

его прав и интересов, предусмотренных законами Республики Казахстан. 

В свою очередь эта группа делится на две подгруппы. В первую подгруппу входят дети, помещенные в 

семью (усыновленные или находящиеся под опекой), в настоящее время в семьях проживает почти ¾ всех детей, 

оставшихся без родительского попечения. Основной формой семейного устройства остается опека (две трети от 

всех помещенных в семьи детей). Во вторую подгруппу входят оставшиеся без родительского попечения дети, 

находящиеся в интернатных учреждениях. Именно их чаще всего называют социальными сиротами. 

Кроме этого, используется термин «отказной ребенок» - ребенок, родители (родитель) которого отказались 

от его дальнейшего воспитания, обучения, материального обеспечения путем оформления соответствующих 

юридических документов [5]. 

Статистика показывает, что в 96% семьях лишенных родительских прав, причиной социального сиротства 

является алкоголизация взрослых. В 20% случаях социального сиротства причинами являются трудные 

материальные и бытовые условия семьи, а также нежелательная, незапланированная беременность. В 60% случаях 

социального сиротства причиной отказа от ребенка является его тяжелая болезнь. Последствия сиротства бывают 
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разные, но все они оставляют неизгладимый след в душе человека. Эмоциональная связь ребенка с окружающей 

социальной средой, с миром взрослых и сверстников разрушается. До 60% воспитанников детских домов 

составляют дети с тяжелой хронической патологией. Почти 55% детей отстают в физическом развитии. Такие дети 

чаще подвержены различным заболеваниям. Лишь 4,7% детей-сирот практически здоровы. 

Таким образом, сиротство, в частности социальное сиротство, как социальное явление и реальность 

актуальна для современного развития Казахстана. Бесспорно одно: для решения проблемы сиротства необходимо 

возродить духовность и высокий гуманизм общества, без которых просто невозможно дальнейшее развитие 

Казахстана. 
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ПРАВОВОЕ РЕГУЛИРОВАНИЕ ОХРАНЫ И ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ТРАНСГРАНИЧНЫХ ВОДНЫХ 

ОБЪЕКТОВ КАЗАХСТАНА И ЦЕНТРАЛЬНОЙ АЗИИ 

 

Самуратов А-А.М. 

Актюбинский региональный государственный университет им.К.Жубанова 

 

В государствах Центральной Азии наиболее актуальными наряду с экономическими и политическим  

проблемами становятся вопросы по использованию, охране, сохранению от истощения и загрязнения и принятии 

мер по восстановлению водных ресурсов. При этом каждое государства, входя в многосторонние соглашения, 

естественно в первую очередь старается защитить свои интересы. Но сама готовность к разрешению 

межгосударственных споров говорит о подходе этого государства к вышеуказанной проблеме. Между Казахстаном 

и Китаем в вопросе об урегулировании торгово-экономических вопросов консенсус может быть достигнут быстро, 

тогда как в отношении эффективного использования и охраны водных ресурсов, протекающих на территориях 

данных государств, достигнуть согласия сложнее.  

В совместном водопользовании обоих государств на настоящее время 24 реки, водного ресурса, но при этом 

в отношении каждой из них нет какого-либо соглашения или договора на межгосударственном уровне по 

совместному использованию данного природного ресурса [1].  

В отношении трансграничных рек между Казахстаном и Китаем ситуация такова, что уже 30 лет данная 

проблема не разрешена. Это произошло с того момента, когда Иртыш перестал получать необходимое количество 

воды из Китая и потому обмелел, это привело к окончанию использования данной реки в качестве судоходной. 

Китай развивает сельское хозяйство, перекрывая воду из Иртыша и Или, не давая течь по естественному руслу в 

сторону Казахстана. При этом Китай в дальнейшем увеличивает количество потребляемой им воды, в будущем – 

до 15 %. Необходимость вызывают создание новых производств зерна и хлопка. Интересы Казахстана могут быть 

нарушены с возникновением  в этой связи проблем нормального функционирования Усть-Каменогорской, 

Бухтарминской и Шульбинской ГЭС, расположенных вдоль реки Иртыш. 

В этом отношении между государствами был подписан только один документ, регламентирующий 

отношения между Казахстаном и Китаем, в 2001 году - соглашение между правительствами о сотрудничестве в 

сфере использования и охраны трансграничных рек. В документе содержаться положения относительно 

закрепления и реализации принципов справедливого и эффективного использования природных ресурсов, 

обеспечения экологической безопасности в трансграничных водных ресурсах и гласности в данной сфере 

правоотношений.  

Данные принципы установлены в соответствии с Международной конвенцией по охране и использованию 

трансграничных водотоков, но реализация вышеуказанного соглашения становится год от года сложнее [2, с.100].  
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Наше государство выражает интерес для разрешения данного межгосударственного спора по 

использованию и охране водных ресурсов с Китаем. Это происходит посредством проведения совместных 

мероприятий и исследований в водах трансграничных водных ресурсов и обмену информацией в отношении 

данных вод. Тем более, что вызвано необходимостью глубже рассмотреть проблему реального состояния водных 

ресурсов. Но какова же позиция Китая по этому вопросу?  

Тем более, что Казахстан хочет поднять и развить судоходство по Иртышу, в связи с чем и обращается к 

Китаю. То есть это гарантировала бы направление в сторону Казахстана вод Иртыша в большем объеме, так как 

без этого невозможна планируемая деятельность. Кроме того, Иртыш стал бы своеобразным мостом между 

Европой и Азией, тем самым, по предварительным  подсчетам, поможет достичь 2 млн. тонн в год. 

Кроме Иртыша, другой уникальный природный водный ресурс, один из крупнейших внутриматериковых 

водоемов мира может исчезнуть с территории Казахстан – озеро Балхаш. Эта экологическая проблема 

неоднократно озвучивалась и это сегодняшная данность, что требует незамедлительного решения.  

В Центральной Азии Республика Казахстан – самое большое по территории государство. При этом она 

очень бедна водными ресурсами, одна из самых водонеобеспеченных в  Евроазиатском континенте. По 

обеспеченности водными ресурсами Казахстан стоит на последнем месте среди стран СНГ - 42 мм.слоя стока на 1 

кв. км/год.  

Тяжелая ситуация в этой области объясняется и тем, что в республике на данный момент 8 водных ресурсов, 

из которых только Нура-Сарасуйский бассейн не входит в понятие трансграничный. То есть почти все реки, 

протекающие по территории Казахстан, идут с территории соседних государств. Здесь вскрывается еще одна 

сторона проблемы охраны и использования водных ресурсов в Казахстане: это загрязнение трансграничных 

водных ресурсов. В данном случае страдает то государство, которое расположено в нижнем течении реки.  

При этом проблему вызывают различные методы и сроки регулирования распределения водного ресурса по 

территориям  различных хозяйственных систем, то есть различные пользователи и потребители воды имеют разные 

временные установку подачи воды, в связи с чем совместное использование водных ресурсов, протекающих по 

территории разных государств, требует согласованных сторонами действий [3].   

В городе Алматы в феврале 1992 года министерствами государств Центральной Азии в сфере охраны и 

использования водных ресурсов было подписано «Соглашение о совместном управлении водными ресурсами». 

Кроме подписания данного документа, было предпринято одно из необходимых действий министров в сфере 

управления водными ресурсами стран центрально-азиатского региона – инициатива создания Межгосударственной 

Координационной Водохозяйственной Комиссии (МКВК) Центральной Азии, которая была создана вследствие 

подписания Соглашения между Правительствами Казахстана, Кыргызстана, Таджикистана, Туркменистана и 

Узбекистана «О сотрудничестве в сфере совместного управления использованием  и охраной водных ресурсов 

межгосударственных источников». 

Это соглашение 1992 года дало основу для взаимодействия в управлении трансграничными водными 

ресурсами, для сохранения «statusquo» - сложившегося положения в разделе и пользовании водными ресурсами в 

бассейне каждой конкретной реки, а также для гарантии управляемости водными ресурсами в бассейне Аральского 

моря, протекающими на территории данных стран.   

Участники Соглашения расписались в выполнении обязательств по сохранению «сложившейся структуры и 

принципов распределения» и «ныне действующих нормативно-правовых документов по распределению водных 

ресурсов межгосударственных водных источников». Последствием вышеуказанных действий было создание в 

1993 году Международного Фонда спасения Арала (МФСА) [4].  

Таким образом, в международно-правовые документы по взаимодействию в области охраны и 

использования водных ресурсов рек Центральной Азии по согласованию входящих в регион государствами 

должны войти основополагающие начала – принципы: 

 Водные ресурсы, проходящие по территории Центральной Азии, являются собственностью и достоянием 

проживающих на этих землях  народов; водные ресурсы – это не товар, а природный ресурс; в отношении 

управления водными ресурсами не может приоритета в правах и привелегий какой – либо из стран Центральной 

Азии по отношению к другим государствам; 

 Сохранения «статуса-кво» сложившегося положения в разделе и пользовании водными ресурсами в 

бассейне рек Сырдарьи и Амударьи; определения лимита по водозабору и использованию данных рек на основе 

«Схемы комплексного использования и охраны водных ресурсов бассейна реки Сырдарьи» 1984 года и «Схемы 

комплексного использования и охраны водных ресурсов бассейна реки Амударьи» 1987 года. 
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МЕЖДУНАРОДНЫЙ СУД ОРГАНИЗАЦИИ ОБЪЕДИНЕННЫХ НАЦИЙ В ОБЛАСТИ ЗАЩИТЫ 

ПРАВ ЖЕНЩИН 

 

Сарбупин М.К. 

Актюбинский региональный государственный университет  имени К. Жубанова 

 

В Казахстане государственные, в частности правоохранительные органы, общественные организации по 

защите прав человека даже и не рассматривают вопрос о наличии способов, при которых у женщины нарушаются 

права. Обращая внимания на обращения в средствах массовой информации, интернете, публично, в республике не 

было ни одного случая разбирательства судебных органов при рассмотрении дел в отношении половой 

дискриминации. Международное право направлено на мировое сообщество, на надгосударственный уровень, тогда 

как внутригосударственные отношения остаются вне его влияния. Это также как и само государство отходит от 

вопросов быта и налаживания правоотношений внутри отдельной семьи и дома. 

Для международно-правового регулирования объектом является только правоотношения между 

государствами, а также вопросы, которые могут быть разрешены путем заключения международных соглашений и 

договоров, и те, что субъекты мирового сообщества вынесли в качестве объекта международной регламентации. 

То есть международное право не может вмешиваться в частные дела государств. И потому вопрос коллективной 

защиты прав женщин недостаточно регламентирован на международном  уровне, потому как международное 

сообщество занимается больше вопросами национального суверенитета и пределами национальной юрисдикции, а 

не женскими вопросами в отношении защиты чести и достоинства, семьи, жилья, пищи.   

В данном случае деятельность Международного Суда Организации Объединенных Наций по правам 

человека является самой эффективной формой международной защиты прав человека. И потому для реализации 

принципа гендерного равноправия и охраны коллективных прав женщин необходимо комплексное использование 

такого опыта и иных международно-правовых процедур. К ним относятся: допуск индивидуальных обращений в 

международные органы и организации, периодическое и постоянное представление специальных официальных 

докладов о ходе выполнения Конвенции о ликвидации всех форм дискриминации в отношении женщин и других 

международных документов относительно прав женщин на международных форумах, совершенствование 

механизма информации о петициях. Эффективной является и специализация международных органов и 

неправительственных организаций по гендерной проблеме. Примером  может служить эффективная деятельность 

Международной Амнистии, целью создания которой является вопрос применения пыток [1, с.42].  

За длительный период существования и реализации своей деятельности Международный Суд Организации 

Объединенных Наций никогда не отказывал   в просьбе о вынесении консультативного заключения вне 

зависимости от характера запрашиваемых вопросов и всегда признавал свою юрисдикцию по делу. И, несмотря на 

существование положения о правомочии в отказе на вынесение консультативного заключения, данный орган им не 

воспользовался.  

Отказ Международного Суда в Вынесении консультативного заключения произошел по причине отсутствия 

достаточных фактов либо спора по запрашиваемому вопросу. При этом данные причины проходили внимательный 

анализ и исследование специальными комиссиями и департаментами Суда. Принималось во внимание и мнение 

международных организаций и государств о возможном ущемлении их прав и интересов при вынесении 

консультативного заключения. 

При вынесении консультативного заключения по территориальным  вопросам Международный Суд 

Организации Объединенных Наций осуществляет лишь исследовательскую деятельность и констатацию фактов в 

рамках запрашиваемого вопроса. То есть Международный Суд применяет только те формулировки, которые не 

смогут дать запрашиваемой стороне возможность использовать данное консультативное заключение в качестве 

средства для разрешения спора [2, с.37].    

Анализируя деятельность Международного Суда Организации Объединенных Наций по вынесению 

консультативных заключений, можно отметить, что территориальные вопросы не были объектом рассмотрения 

запросов. В большинстве данные вопросы относительно суверенитета, самоопределения наций, осуществления 

вооруженных действий и другие.  

Это является доказательством того, что возникновение территориальные вопросы происходит между двумя 

государствами и должны быть разрешены в порядке судебного разбирательства. Консультативные же заключения 

имеют иное значение, выносятся по вопросам, касающимися не территориальных споров, и потому имеют 

консультативное, разъясняющее содержание для всех государств-членов Организации Объединенных Наций [3]. 

Таким образом, значительными являются роль и влияние консультативных заключений Международного 

Суда, потому что заключения содержат верное профессиональное толкование международно-правовых вопросов, 

подкрепляются авторитетом Международного Суда, что вызывает доверие у мирового сообщества.   

Наша республика на настоящий момент ратифицировала более 60 международных правовых документов в 

сфере международной охраны прав и свобод человека, в отношении женщин также. В число данных документов 

относятся Всеобщая Декларация прав человека, Международный пакт о гражданских и политических правах, 

Международный пакт об экономических,  социальных и культурных правах, Конвенция о правах ребенка, 

Конвенция о политических правах женщин, Конвенция о предотвращении всех форм дискриминации в отношении 

женщин, Конвенция против пыток и других жестоких, бесчеловечных или унижающих достоинство видов 
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обращения и наказания, Конвенция о равном вознаграждении мужчин и женщин за труд равной ценности, 

Конвенция о гражданстве замужней женщины, и другие международные акты. 

По мнению экспертов в области семейно-брачного законодательства, комплекс традиционных стереотипов, 

менталитет народа являются препятствием для более эффективного осуществления уравнения в правах и 

возможностях мужчин и женщин в нашей республике. Определяется, что необходимы осуществление специальных 

мероприятий, которые смогут изменить сознание общества в области защиты прав женщин, предоставления им 

равных возможностей и тем самым улучшения их правового положения, и потому быстрое изменение 

национального традиционного сознания невозможно. 

Таким образом, для улучшения правового положения женщин необходимо разрешение следующих 

моментов: 

 устранение дискриминационных положений в национальном  законодательстве; 

 необходимость в улучшении правового положения женщин в сельской местности; 

 осуществление деятельности по расширению прав и возможностей мнгодетных и одиноких матерей; 

 дальнейшее совершенствование деятельности по имплементации норм национального законодательства в 

области защиты прав женщин и семейно-брачных отношений в соответствие с международными стандартами по 

правам человека.  

В целях защиты прав и свобод женщин Казахстану необходимо в дальнейшем продолжить процесс 

присоединения и ратификации международных конвенций Организации Объединенных Наций и Международной 

организации труда. При этом на основании рекомендаций Комитета по ликвидации дискриминации в отношении 

женщин (24 сессия, 15 января - 2 февраля 2011 года) по первоначальному докладу Республики Казахстан 

необходимо обратить внимание на практическую реализацию Женской конвенции в судебной системе  

республики, разработку и принятие законов о равных возможностях, о бытовом насилии, разработку и реализацию 

специальных стратегий по улучшению социально-экономического положения сельских женщин. 
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НЕКОТОРЫЕ ПРОБЛЕМЫ ПРОФИЛАКТИКИ КОРРУПЦИИ 

 

Утегенов М.М. 

Поволжский институт (филиал) федерального государственного 

бюджетного образовательного учреждения высшего образования 

«Всероссийский государственный университет юстиции 

(РПА Минюста России)» в г. Саратове 

 

Современный мир развивается стремительно и бурно. Политика, экономика, социальная жизнь государств 

мира переживают большие изменения. Современные технологии позволяют видеть, буквально через несколько 

минут, что происходит в той или иной стране. Но, оценка человеческого фактора в ней, оставалась и остается 

основным критерием подхода в определении ситуации происходящей во внутренней жизни государства. 

«Самочувствие» общества становится индикатором, по которому можно определить экономическое, социальное 

благополучие государства. 

Многие стороны жизни общества напрямую зависят от самого человека. Менталитет людей, проживающих 

на той или иной территории определяет само государство, его место в мировом сообществе. Их отношение к 

происходящим  внутри страны событиям, явлениям становится линией, правилом жизни. Но, существуют 

субстанции, которые многие люди, стараются «перешагнуть», обойти в целях скорейшего, более комфортного для 

себя, положения. Одной из таких субстанций является такое явление как коррупция. 

Коррупция – это постоянный практический спутник всех видов государственных институтов власти. 

Коррупцию принято считать социально-негативным явлением в обществе, она существовала испокон века, еще со 

времен начала формирования управленческого аппарата, при этом она присуща практически всем странам во все 

периоды их существования [1]. 

Касаясь проблем, стоящих перед человечеством в противостоянии этому явлению, мы можем остановить 

свое внимание на человеческом факторе.  

http://www.ombudsman.kz/publish/docs/doklad
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Антикоррупционная Стратегия Республики Казахстан на 2015-2025 годы ставит своей целью повышение 

эффективности антикоррупционной политики государства, вовлечение в антикоррупционное движение всего 

общества путем создания атмосферы «нулевой» терпимости к любым проявлениям  коррупции и снижение в 

Казахстане уровня коррупции. Именно от сознания народа будет зависеть уровень терпимости.  

Всем известно, что коррупция – это не просто особое социальное явление, а совокупность ряда факторов. К 

числу таких факторов можно отнести низкий уровень правового сознания граждан, восприятие коррупции как 

нормы, и другие факторы [2]. 

Рассматривая термин «человеческий фактор», мы можем сказать, что он применим  как к лицам, 

совершающим  такие правонарушения, так и к тем, кто просто становится наблюдателем этого явления. Нежелание 

вмешиваться, боязнь мести, желание получить желаемое быстрее и дешевле – все это становится идеальными 

условиями совершения правонарушения.  

Исходя из многочисленных примеров проявления коррупции, мы считаем человеческий фактор, поведение 

человека основным звеном в механизме коррупции. Многие исследователи раскрывают свои позиции по этому 

вопросу. К примеру, С.Роуз-Аккерман в своей книге «Коррупция. Исследование в политической экономике» также 

затрагивает человеческий фактор. Автором описывается момент, когда чиновник, поставленный во главе 

программы, предоставляет субсидии людям, желающим их получить. Желающих было много, при этом чиновник 

тратил много времени и сил на работу по заявкам, в результате установилась большая очередь. Созданная ситуация 

позволила установить особый порядок, при котором чиновник определил правила обслуживания клиентов. Им 

была установлена отдельная очередь, в которой, те кто не хотел ждать долго, проходили и получали субсидии 

быстро, но при этом производилась дополнительная плата [3]. Приводя этот пример, мы еще раз обращаем 

внимание, на действия субъекта. Именно его желание обогатиться позволило использовать ситуацию в своих 

целях. 

Путей решения проблемы поведения человека в механизме коррупции очень много. Одним из них является 

повсеместная пропаганда нетерпимости к любым ее проявлениям, выражающаяся в привитии подрастающему 

поколению менталитета независимости и равноправия в любых жизненных ситуациях.  Государственная политика 

Республики Казахстан направлена на внедрение во все образовательные программы элементов профилактики и 

предупреждения коррупционных правонарушений. Эти меры дают свои результаты. Уровень бытовой коррупции в 

стране, как признают международные эксперты, снижен на порядок. Достигнутое необходимо укрепить и далее 

принимать все меры по её полному искоренению.  

Согласимся с Н.Сараевым, и скажем, что формами антикоррупционного воспитания можно признавать: – 

антикоррупционное образование, которое выражается в формировании нетерпимости к коррупционным  действиям 

в условиях образовательных программ школьного и высшего образования, а также послевузовского и 

дополнительного образования; – антикоррупционная пропаганда, должна проводиться посредством средств 

массовой информации, например, с применением  социальной рекламы; – проведение органами государственной 

власти и местного самоуправления мероприятий антикоррупционного направления: совещаний, семинаров, 

слушаний, конференций[4]. 

Сейчас общепризнанно, что ни отдельные государства, ни международные организации не могут справиться 

с коррупцией самостоятельно, без помощи друг другу. Победить коррупцию в отдельной стране почти 

невозможно, так как сопротивление бюрократии оказывается слишком сильным. Даже если и существует 

политическая воля к подавлению коррупции, недостаток практического опыта, информации и финансовых 

ресурсов снижает ее эффективность. Интернациональные организации — такие как Организация Объединенных 

Наций, Европейский Союз, Всемирный Банк — активно стимулируют борьбу с коррупцией, но и они с их 

опытными штатами, информированностью и большими финансами не могут успешно противостоять коррупции в 

какой-либо стране, если ее правительство и граждане не проявляют воли и решимости к борьбе. Вот почему данная 

проблема может быть разрешена только в тесном сотрудничестве между отдельными странами и международными 

организациями[1]. 

В этом противостоянии коррупции, Казахстан, также принимает и предпринимает огромные усилия по 

разработке и введению в действие самых разнообразных мер и мероприятий. При этом профилактика и 

предупреждение коррупции является приоритетом, главной задачей в этой борьбе. 
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ҚАЗАҚСТАНДАҒЫ ҚАЗІРГІ КЕЗДЕГІ ЗЕЙНЕТАҚЫ ЖҮЙЕСІН ТАЛДАУ 

 

Ысқақбай Б.М. 

І.Жансүгіров атындағы Жетісу мемлекеттік университеті  

 

Зейнетақы жүйесі кез келген елдің басты әрі өзекті әлеуметтік-экономикалық мәселесі болып табылады. 

Қазақстан Республикасының Президенті Н. Назарбаевтың  Жолдауында «Қазір зейнетақы жүйесі толықтай 

еңбек өтіліне байланыстырылған. Кім көп жұмыс істесе, сол көп зейнетақы алатын болады» делінген [1]. 

Қазіргі уақытта Қазақстанда базалық, міндетті және ерікті деңгейден тұратын көпдеңгейлі зейнетақы жүйесі 

жұмыс істейді. 

2019 жылдың 1 науырызында базалық зейнетақы төлемінің мөлшері барлық алушылар үшін бірдей және 16 

037 теңге құрайды. Мемлекеттік базалық зейнетақы төлемін алушылар 2 млн. 139 мың адам [2]. 

2018 жылғы 1 шілдеден бастап Жолдауды жүзеге асыруда оны тағайындау әдістемесі өзгерді. Ол зейнетақы 

жүйесіне қатысу өтіліне байланысты тағайындалды. 

Жаңа базалық зейнетақы тағайындау механизмі мынадай болды: оның мөлшері  зейнетақы жүйесіне қатысу 

өтілі 10 және одан кем жыл немесе оның болмаған кезінде ең төменгі күнкөріс деңгейінің (ЕТКД) 54%-на тең 

болады, 10 жылдан асқан кезде әрбір жыл үшін оның мөлшері 2%-ға ұлғайтылады да өтіл мерзімі 33 және одан көп 

болған жағадайда ол ең төменгі күнкөріс деңгейіне тең болады. 10 жылдан асқан кездегі әрбір еңбекпен өтелген 

жыл үшін базалық зейнетақы 2%-ға ұлғайтылады. Мысалы, еңбек өтілі 20 жыл – базалық зейнетақы ЕТКД-ң 74%, 

30 жыл жұмыс істегенде – базалық зейнетақы – ЕТКД-ң 94%, 33 жыл және одан астам жыл базалық зейнетақының 

мөлшері ЕТКД-ң 100% құрайды.  

Бұл ретте, зейнетақы жүйесіне қатысудың өтілінде келесі қамтылды: 1) 1998 жылғы 1 қаңтарға дейін 

еңбекпен өтелген еңбек өтілі; 2)  жинақтаушы өтілі ( 1998 жылғы 1 қаңтардан кейін нақты зейнетақы жарналарын 

төлеу өтілі); 3) өзге де әлеуметтік-маңызды кезеңдер (3 жасқа дейін бала күтімі, 16 жасқа дейінгі бала кезінен 

мүгедек болу, және т. б.  жұбайларының тұру уақыты) [3]. 

Зейнеткерлердің базалық зейнетақысы 2018 жылғы 1 шілдеден бастап қайта есептелді. 

Ерлер үшін зейнеткерлік жас 63 жас, әйелдер үшін – 58 жас 6 ай. Заңға сәйкес әйелдер үшін зейнеткерлік 

жасы 2027 жылға дейін 10 жыл ішінде жыл сайын 6 айға көтеріледі [4]. 

Зейнетақы жүйесінің көпдеңгейлі моделі табысты қызмет етіп келеді және таңдаудың дұрыс жасалғандығын 

дәлелдеді. Сондықтан да зейнетақымен қамтамасыз етудің әртараптылығы принципін сақтау ғана маңызды емес, 

сонымен қатар оны әрі қарай дамытуды жалғастыру да маңызды.  

Ұлттық банк қолданыстағы заңнамаларға зейнетақы активтері бөлігін салымшының таңдауы бойынша  

қазақстандық және шетелдік жеке басқарушы компанияларға беру мүмкіндігін қарастыратын  өзгеріс дайындады.  

 Зейнетақы активтерін басқару жеке басқарушы компаниялар арқылы жүзеге асырылады. Бәсекелі ортада 

жұмыс істеу басқарушыдан көбірек инвестициялық табысты талап ететін болады, өйткені олардың бәсекелестік 

артықшылығы табыстылық деңгейі және қаржылық құралдар сапасы болып табылады. Зейнетақы активтерін 

инвестициялау мемлекеттік органдар тарапынан қатаң бақылаумен жүзеге асырыладын болады. Салымшылар 

зейнетақы активтерін басқару үдерісінің тиімділігін өздіктерінен бағалай алады және ең табысты басқарушы  

компаниялар мен инвестициялық стратегияларды таңдау мүмкіндігіне ие.  

Жеке басқарушыларды тарту зейнетақы активтері портфелін әртараптандыру, активтерді басқаруға 

байланысты тәуекел деңгейін төмендету  бойынша жүргізілген жұмыстардың бір бөлігі болып табылады. Сонымен 

қатар бұл халықаралық қаржы нарығында активтерді инвестициялық басқару тәжірибесін қолдануға мүмкіндік 

береді.  

БЖЗҚ  зейнетақы және жеке зейнетақы шоттары көлемін есепке алу орталығы болып қала береді. Сонымен 

қатар ол жинақтаушы зейнетақы  жүйесінің тұрақтылығы бойынша актуарлық есептер жүргізеді және сол есептер 

негізінде жүйені дамытуға өз ұсыныстарын айтады. Активтерді басқаруға үміткер компанияларға қатаң талаптар 

қойылады, ол талаптар ең алдымен тиімсіз басқару жағдайындағы жауап беретін жеке капиталына қатысты. 

Сондықтан нарықта басқарушы компаниялар көп болмауы мүмкін. Зейнетақы активтерін басқарушы компаниялар 

зейнетақы активтері бойынша табыстылық деңгейі Ұлттық банк бенчмаркы белгілеген деңгейге сәйкес болуы тиіс. 

Егер компания белгіленген табыс деңгейіне жете алмаса, жете алмаған айырманы өз қаржысы есебінен толтыруға 

міндетті. Зейнетаөы активтерін басқарушы компаниялар өзар үш критерий бойынша бәсекеге түседі: табыстылық 

деңгейі, қаржылық инструменттер сапасы, алынатын комиссия мөлшері. 

Ұлттық банк өз кезегінде басқарушы компаниялар пайдасына таңдау жасамаған салымшылардың зейнетақы 

активтерін басқаруды және консервативті инвестициялық стратегия бойынша зейнетақы жасындағы және 

зейнетақы алдындағы жастағы тұлғалар жинақтарын басқаруды жалғастыратын болады.  

Жинақтаушы зейнетақы жүйесінің ұсынылған реформалау моделі: біріншіден, жеке зейнетақы жинақтарын 

басқарудағы мемлекет мүддесімен келісімге келмей қалуды жоққа шығарады; екіншіден, зейнетақы активтерін 

және инвестициялық стратегияларды басқаратын компанияны таңдау арқылы салымшыны өз зейнетақы 

жинақтарын басқаруға тартуға мүмкіндік береді; үшіншіден, қор нарығы да жанданады. Бұл концепция қазір 

әртүрлі деңгейде талқылануда, соның ішінде БЖЗҚ-ның жинақтаушы зейнетақы жүйесі мәселелері бойынша 

Қоғамдық кеңесте талқылануда. Әлі де толықтырулар мен өзгерістер енгізілуі мүмкін. Біздер үшін мұндай тәсілдің 

артықшылығы –бәсекелестік орта мемлекет бақылауында болады.  
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Кез келген моделдің мықты және әлсіз тұстары болады, белгілі бір мәселелерді шешуге бағытталады. 

Әртүрлі компоненттерден зейнетақы төлеуді қарастыратын зейнетақы жүйесінің әртараптандырылған моделі 

зейнетақы жүйесінің түрлі компоненттерінің мықты және әлсіз тұстары арасындағы тиімді баланс табуға 

мүмкіндік береді және бір компонеттің кемшілігін басқа компоненттің артықшылығы есебінен өтейді.  

Көптеген Европа елдері сияқты Қазақстанда халықтың қартаюы мәселесі туындап отыр, жыл сайын 

зейнеткерлер саны өсуде, ал жұмыс істейтін азаматтар саны жай өсуде. 90-жылдарда экономикалық белсенді 

тұрғындардың зейнеткерлерге қатысы 1: 1,8 –ден келсе, қазіргі кезде жағдай айтарлықтай ілгерілемеген [5],  

Әлемдік банк мәліметтері бойынша 2015 жылы Қазақстанда аталған қатынас 1: 2,2-ден келді [6]. 

Сондықтан зейнетақы жүйесіндегі тек ынтымақтастық компонентінің болуы зейнетақы жасын арттыруды 

немесе салықты арттыруды, немесе екеуін де бірдей арттыруды талап етеді. 

Белгілі жарна жүйесі принципі бойынша құрылған жинақтаушы компоненттің ынтымақтастық жүйесінен 

айырмашылығы - қаржылық тұрақтылығы болып табылады. Салымшылар өздері еңбек еткен жылдар бойы еңбек 

ақыларынан төлеген зейнетақы жарналары мен инвестициялық табыс есебінен қанша ақша жинаса, сонша ақша 

алады.  

Қазақстанның зейнетақы жүйесі тұрақты болуы үшін зейнетақы төлеу көздерін әртараптандыру принципін 

ұстану қажет,  ынтымақтастықты компонент үлесін бірте – бірте азайта отырып,  зейнетақы төлеудің жаңа көздерін 

енгізу  қажет.  
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ГОСУДАРСТВЕННЫЙ АУДИТ В КОНТЕКСТЕ НОВОГО ТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО УКЛАДА 

 

Комарова К. 
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Новый технологический уклад кардинально меняет то, как мы работаем, реализуем свои гражданские права, 

воспитываем детей. В эпоху Четвертой промышленной революции, эру глубоких и стремительных изменений: 

технологических, экономических и социальных. 

Технологический уклад (синонимы: англ. waves of innovation, англ. Techno-economic paradigm, нем. 

Techniksysteme) - совокупность сопряжённых производств, имеющих единый технический уровень и 

развивающихся синхронно. Смена доминирующих в экономике технологических укладов предопределяет 

неравномерный ход научно-технического прогресса.  

Согласно утверждениям, большинства ученых очередной экономический цикл и технологический уклад, 

при своём формировании обычно начинается с новых открытий и технологий. Новый технологический уклад, 

кардинально меняет направления деятельности специалистов. И в этом ракурсе формирование и развитие, 

модернизация системы государственного аудита нового технологического уклада в Республике Казахстан 

осуществляется на основе мировых трендов в области государственного аудита и финансового контроля [1, с.7]. 

Система государственного аудита (контроля) в Республике Казахстан представляет собой многосоставное 

образование из объединенных общей целью и задачами системообразующих элементов. Органы и учреждения, 

входящие в эту систему, обладают различными правовым статусом и степенью воздействия на входящие в предмет 

их деятельности отношения, а также на государственный аудит в целом. Система государственного аудита 

(контроля) проявляется во взаимодействии субъектов контрольных правоотношений, в процессе которых 

складывается механизм их скоординированных действий, выявляются недостатки законодательства, 

обеспечивающего осуществление государственного аудита на всех уровнях публичной власти [2, с.123]. 

Всесторонне урегулированная нормами права целостная система государственного аудита (контроля) должна 

способствовать увеличению эффективности государственного аудита в Республике Казахстан. Особая роль в 

государственном  финансовом  контроле отводится Счетной палате Республика Казахстан, которая имеет статус 

главного системообразующего элемента [3]. Нормативная база, регулирующая систему государственного аудита в 
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https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%BD%D0%B3%D0%BB%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%8F%D0%B7%D1%8B%D0%BA
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%B5%D0%BC%D0%B5%D1%86%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%8F%D0%B7%D1%8B%D0%BA
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%80%D0%BE%D0%B8%D0%B7%D0%B2%D0%BE%D0%B4%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D0%B5%D1%85%D0%BD%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B3%D0%B8%D1%8F
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Казахстане, формировалась под воздействием ряда факторов: административно-территориального устройства, 

международного сотрудничества и вытекающих из него международных соглашений, и договоров Республике 

Казахстан, а также в соответствии с Бюджетным кодексом РК. В условиях мировой модернизации, тесного 

международного сотрудничества в сфере государственного аудита особое влияние на формирование 

законодательства, регулирующего систему контроля в РК, оказал один из наиболее важных международных актов 

– Лимская декларация руководящих принципов финансового контроля. Данный документ был принят в 1977 г. в 

Лиме на IX Конгрессе Международной организации высших органов финансового контроля (INTOSAI). В 

продолжение Лимской декларации XIX Конгресс INTOSAI в г. Мехико в 2007 г. принял Мексиканскую 

декларацию независимости высших ревизионных учреждений. В ней закрепляются и признаются восемь основных 

принципов, вытекающих из Лимской декларации, и решений, озвученных на XVII Конгрессе [4, с.287]. 

Согласно концепции технологических укладов, переход к постиндустриальной стадии развития общества 

знаменует замену отраслевого деления национальной экономики делением технологическим. Приоритетом  

становится не расширение определенных отраслей, а развитие высоких технологий во всех отраслях экономики. 

Технологический уклад (ТУ) представляет собой целостную совокупность взаимосвязанных средств и 

предметов труда, составляющих ядро определенного этапа в развитии научно-технической, технологической и 

производственной базы общества [5, с.22].  

Система показателей должна обеспечивать комплексную характеристику технологического уклада, но при 

этом быть гибкой, т.е. отражать все изменения, происходящие в государственном  аудите и финансовом  контроле. 

Число показателей должно быть ограничено и сопряжено с особенностями региональной статистики и ее 

возможностями для проведения сопоставимой оценки уровня технологического уклада в статистике и динамике 

развития [6, с.178]. 

Учитывая рассмотренные причины, на наш взгляд, наиболее обоснованным  является использование 

удельных показателей, отражающих долю данного технологического уклада в государственном  аудите (см. табл.). 

 

Таблица-1 Система показателей, применяемых для оценки уровня технологического уклада в государственном  

аудите и финансовом  контроле. 

Группа 

измеряемых 

характеристик 

Перечень показателей 

Группа структурно-

экономических 

характеристик 

– удельный вес вида деятельности в общем объеме инвестиций в основной 

капитал квазигосударственного сектора; 

– удельный вес вида деятельности в общей численности 

квазигосударственного сектора персонала 

Группа 

характеристик 

инновационной 

конкурентоспособн

ости 

– удельный вес вида деятельности в общем числе инновационно-активных 

квазигосударственных сектор; 

– удельный вес вида деятельности общем объеме затрат на технологические 

инновации квазигосударственного сектора; 

– удельный вес отдельных направлений передовых технологий, применяемых 

в квазигосударственного сектора  

Группа 

характеристик 

рыночной 

адаптивности 

– удельный вес вида деятельности в общем объеме иностранных инвестиций; 

– удельный вес вида деятельности в объеме экспортных и импортных 

поставок; 

Источник - составлено автором 

 

Измерение доминирования технологического уклада должно базироваться на сравнительном  анализе ТУ в 

государственном  аудите и финансовом  контроле (через суммирование удельных весов соответствующих укладов). 

Кроме того, для обобщающей оценки уровня уклада может быть использован сводный показатель, определяемый 

по формуле средней взвешенной: 
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где  - номер соответствующего технологического уклада; 

 - удельный вес производств соответствующего технологического уклада в их общем 

объеме. Последовательная реализация выделенных этапов позволит: 

– провести оценку доминирования технологического уклада; 

– выявить факторы и возможности, оказывающие влияние на перспективы развития государственного 

аудита в квазигосударственном  секторе; 

– обосновать механизмы эффективного управления государственного аудита. 
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ПРЕДСТАВИТЕЛЬСТВО - КАК ФОРМА РЕАЛИЗАЦИИ ГРАЖДАНСКИХ ПРАВ. ПРОБЛЕМЫ 

ПРЕДСТАВИТЕЛЬСТВА В СУДЕБНОМ ПРОЦЕССЕ. 

 

Лаврушко Е. А. 

Актюбинский региональный государственный университет им.К.Жубанова 

 

В связи с внесением определенных дополнений и изменений в новый Гражданский процессуальный кодекс 

Республики Казахстан данная тема в настоящее имеет немалую актуальность. По мнению авторов, 

представительство в суде при рассмотрении гражданских дел имеет особую значимость, которая  помогает лицам, 

обратившимся в суд за защиту своих прав и законных интересов, вести свои дела. Институт представительства  

является одним из наиболее важных институтов, представленных в гражданском процессуальном  кодексе 

Республики Казахстан.  В отличие от гражданского законодательства, действующего в настоящее время, в ранее 

действующем Гражданском процессуальном кодексе Республики Казахстанпредставителями могли быть любые 

дееспособные граждане Республики Казахстан. А уже в новом Гражданском процессуальном кодексе Республики 

Казахстан основное требование к представителю – это наличие высшего юридического образования.  

Представительство в суде регулируется самостоятельной главой, в которой отражены основания и виды 

представительства, круг субъектов представительства, лица, которые не могут быть представителями, объем 

полномочий представителя и порядок оформления его полномочий. 

В соответствии со статьей 57 Гражданского процессуального кодекса Республики Казахстанведение 

гражданских дел допускается через представителей. Граждане вправе вести свои дела в суде лично или через 

представителей [1]. Личное участие в деле гражданина не лишает его права иметь по этому делу представителя. 

Дела организаций ведут в суде их органы, действующие в пределах полномочий, предоставленных им законом, 

иными нормативными правовыми актами или учредительными документами, а также их представители, 

наделенные соответствующими полномочиями. Орган юридического лица может участвовать в деле наряду с 

другим представителем, наделенным соответствующим  полномочием  [2; 56.]. 

Ведение дела через представителей (судебное представительство) обусловлено, по меньшей мере, тремя 

причинами: 

-неудобством для заинтересованного лица личного ведения дела; 

 -необходимостью получения заинтересованным  лицом квалифицированной юридической помощи; 

-невозможностью ведения дела самим заинтересованным  лицом (в случае его недееспособности, 

ограниченной дееспособности, недостижения совершеннолетия и т.п.) [3;270].  

Представительство в суде - самостоятельный институт гражданского процессуального права, который 

регулирует отношения между судом и представителем, а также между представляемым лицом и представителем, 

https://www.emeraldinsight.com/author/Parker%2C+Lee+D
https://www.emeraldinsight.com/author/Jacobs%2C+Kerry
https://www.emeraldinsight.com/author/Schmitz%2C+Jana
https://doi.org/%2010.1108/%20AAAJ-06-2017-2964
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возникающие в связи с рассмотрением  и разрешением  дела. Таким образом, данный институт предусматривает два 

вида процессуальных отношений:  

-первый возникает между судом и представителем;  

- второй существует помимо суда и возникает между представляемым  лицом (напр., истцом) и 

представителем (напр. адвокатом). 

Возможность возникновения процессуальных отношений между представляемым лицом и представителем 

нашла достаточное обоснование в научной литературе (А.Ф. Козлов). Институт представительства призван 

содействовать участвующим  в процессе лицам в защите их прав и законных интересов, в получении 

квалифицированной юридической помощи. Значение этого института определяется и тем, что в ряде случаев без 

представителя невозможно рассмотрение и разрешение гражданского дела (например, защита прав и интересов 

лиц, не обладающих в полном объеме процессуальной дееспособностью) [4;с. 118]. 

Цели судебного представительства: 

-защита в суде интересов представляемого лица; 

-оказание помощи представляемому лицу в осуществлении его процессуальных прав и исполнении 

процессуальных обязанностей;  

-содействие суду в правильном разрешении дела [5; 14] 

Представительство в гражданском процессе (суде) отличается от представительства в гражданском праве: 

-целями и характером отношений между представителем и представляемым  лицом; 

- кругом лиц, имеющих право выступать в качестве представителей в гражданском процессе;  

-объемом и характером прав представителей; 

-функциями представителей. 

В гражданском процессе наряду с представителем может участвовать сам представляемый, а может и не 

принимать личного участия. Представитель вправе участвовать в рассмотрении любого дела и в любой стадии 

процесса. 

Однако в отдельных случаях могут оказаться весьма важными личные объяснения сторон и третьих лиц по 

существу спора, поэтому бывает необходимо непосредственное участие в процессе самого субъекта спорного 

материального правоотношения (стороны по делу). [6; 58 - 62]  

В Гражданском процессуальном кодексе Республики Казахстан  предусмотрено, что суд может признать 

обязательным участие сторон в судебном заседании, если это необходимо по обстоятельствам дела, что 

оформляется путем вынесения судом соответствующего определения. В случае неявки ответчика в судебное 

заседание к нему могут быть применены меры принуждения и иной ответственности (напр.. принудительная 

доставка в суд, наложение штрафа). Указанные меры не могут применяться в отношении не явившегося в суд 

истца, явку которого суд признал обязательной. При неявке истца в судебное заседание по вторичному вызову суд 

выносит определение об оставлении его заявления без рассмотрения, если ответчик не требует разбирательства 

дела по существу. В судебной практике выработано, что обязательна явка сторон по делам об установлении 

отцовства, о лишении родительских прав, о защите чести и достоинства, о восстановлении на работе; обязательна 

явка ответчика по делам о взыскании алиментов.[3;270]. 

Деятельность судебных представителей заключается в совершении процессуальных действий от имени и в 

интересах представляемых лиц. В результате совершения этих действий возникают процессуальные права и 

процессуальные обязанности не у представителя, а у представляемых лиц. 

Судебный представитель - самостоятельный субъект гражданских процессуальных правоотношений. Среди 

других субъектов этих отношений судебные представители, на наш взгляд, составляют отдельную, 

самостоятельную группу. Вопрос о правовом положении представителя является спорным в научной литературе. В 

гражданском процессуальном  законодательстве РК судебный представитель не включен в состав лиц, 

участвующих в деле [1; ст. 44]. Такое решение является вполне оправданным, поскольку представитель не 

обладает всеми признаками, характеризующими лиц, участвующих в деле, а именно он: 

1)не имеет юридической заинтересованности в исходе дела. Его интерес носит личный характер и 

непосредственно связан с тем, что представитель действует от имени представляемого лица. Достаточно 

представляемому лицу (доверителю) отменить свое поручение, как сразу же представитель утрачивает интерес в 

исходе дела. В силу данного обстоятельства личный интерес представителя отличается от юридической 

заинтересованности других участвующих в деле лиц; 

2)выступает в процессе не от своего имени, что отличает представителя от всех других участвующих в деле 

лиц.[3; с. 96 - 99] 

Судебный представитель - это физическое лицо, осуществляющее вместо представляемого им лица ведение 

дела в суде на основании полномочий, предоставленных ему доверителем или которыми оно обладает по закону, 

уставу, положению или иному учредительному документу. 

Судебный представитель характеризуется следующими признаками: 

1)объем его процессуальных прав и процессуальных обязанностей зависит от воли представляемого лица 

(доверителя). Исключение здесь составляют законные и уставные представители. Полномочия законных и 

уставных представителей определяются законом, уставом, положением и иным учредительным  документом; 

2)в судопроизводстве он осуществляет не свои процессуальные права и обязанности, а представляемого 

лица; 
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3)в процессе он выступает от имени и в интересах представляемого лица; 

4)в результате совершения им процессуальных действий возникают и прекращаются процессуальные права 

и процессуальные обязанности у представляемого лица.[5; 27 - 32] 

На представителя в суде не распространяются материально- правовые последствия вступившего в законную 

силу судебного решения и не возлагается бремя судебных расходов, поскольку он не является субъектом спора о 

праве. 

Представителем в суде может быть любое дееспособное лицо, имеющее высшее юридическое образование и 

надлежащим образом оформленное полномочие на ведение дела в суде, основанное на доверенности, 

законодательстве, судебном либо административном  акте[1; ст. 58]. . 

В заключение можно сказать, что представительство — это незаменимый институт при разрешении 

гражданско-правовых споров. На наш взгляд, проблемой данного вопроса является редкое использование 

гражданами в гражданском судопроизводстве услуг представителей. Исходя из этого, мы считаем, что необходимо 

выдвигать статус представителя до уровня адвоката. Это позволит чаще пользоваться услугами представителей 

при разрешении гражданских дел в суде [8; 15 - 18] 
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В соответствии со статьей 1 Конституции Республики Казахстан, наше государство утверждает себя 

светским, демократическим, социальным и правовым государством, высшими ценностями которого является 

человек, гражданин, его жизнь, права и свободы. Для полного достижения данных ценностей необходимо уяснить 

с помощью, каких средств можно добиться такого правового состояния страны. С точки зрения теории государства 

и права, правовое государство может иметь право на существование только при наличии устойчивого 

гражданского общества[1,с.56]. В гражданском обществе очень высока роль моральной и юридической 

ответственности каждого гражданина не только за свою судьбу, но и за судьбу всего государства и его граждан. 

При таком состоянии государства очень высока и эффективна роль  закона, права, нормативных правовых актов в 

обществе [4,с.17]  

Таким образом, правовое государство и гражданское общество соотносятся как целое и часть. Какова 

взаимосвязь правового гражданского общества с правовой грамотностью? Является ли правовая грамотность 

составной частью гражданского общества? Каковы эффективные способы развития правовой грамотности 

населения в Республике Казахстан? Какую роль играет и какое оказывает влияние правовая грамотность на 

всесторонне развитие государства в целом? Является ли правовая грамотность вспомогательным  звеном в работе 

государственных органах? На эти и другие вопросы нам предстоит ответить в ходе раскрытия содержания темы 

научной работы. 

Невозможно формирование правовой грамотности среди населения в государстве без наличия в обществе 

правосознания и правовой культуры. Право, так же как и другие аспекты общей культуры, обусловлено 

определенным  уровнем развития общества в целом. Возникновение права, его развитие  и действие в обществе 
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неразрывно связано с правосознанием, выступающим  одной из важнейших форм общественного сознания. 

Отношение людей к праву как социальному явлению, их взгляды  и представления о правовых реалиях могут быть 

как положительными, так и отрицательными, теоретическими и эмпирическими, рациональными и 

эмоциональными (чувственными), передовыми или отсталыми, как это присуще и иным общественным  взглядам и 

представлениям – политическим, нравственным  и т. д. Таким образом, правосознание представляет собой сферу 

или область сознания, отражающую правовую действительность в форме юридических знаний и оценочных 

отношений к праву и практике его реализации, социально-правовых установок и ценностных ориентаций, 

регулирующих поведение (деятельность) людей в юридически значимых ситуациях. Поэтому, можно сказать, что 

вышеуказанное определение к термину « правосознание» можно частично применить и к термину « правовая 

грамотность» и считать эти термины сходными. Большое влияние на развитие правовой грамотности оказывает 

правовое воспитание. Это необходимый элемент при формировании правосознания, правовой грамотности и 

правовой культуры. Причем необходимо формировать правовое воспитание не, только среди взрослого населения, 

но и среди молодежи, подростков, более младшего поколения, несовершеннолетних. Ведь дух патриотизма, 

любовь к Родине, уважение прав других граждан, знание законов, как основных регуляторов любого 

правоотношения в обществе, необходимо формировать в более юном возрасте, поскольку психика человека  и 

ценности жизни в этом возрасте слабо сформированы  и, следовательно, правовое воспитание более эффективно. 

Необходимо прививать законопослушность, уважение к праву, правовую грамотность в образовательных 

учреждениях: школах, колледжах, высших учебных заведениях и т. д. Антиподом правосознания и правовой 

грамотности выступает правовой нигилизм, который, к сожалению, в наше время частично имеет существование. 

С целью формирования правовой грамотности необходима борьба с любыми проявлениями правового нигилизма, 

поскольку он способен разрушить правовую культуру граждан, что в последствии может привести к более 

серьезным последствиям: увеличение численности правонарушений, коррупции, которая словно « ржавчина» 

способна въестся в наше общество, массовым нарушениям  прав и законных интересов других лиц. [5,с.17]. 

Трудно представить успешным и грамотным человека без знаний в области права. Его роль в современной 

жизни огромна. Знание права позволяет человеку чувствовать себя уверенно в любой ситуации, ориентироваться в 

огромном количестве норм и правил, установленных государством. А также будет существенно наблюдаться 

облегчение в деятельности государственных органов, поскольку люди, будучи более информированы в области 

права, будут сами находить способы решения тех или иных проблем, что в большей степени разгрузит работу 

государственных органов, за исключением  рассмотрения вопросов, требующих обязательной компетенции 

государственных или правоохранительных органов Республики Казахстан. Как известно правовая пропаганда и 

правовой всеобуч являются важнейшими способами правового воспитания и как следствие формирования 

правовой грамотности. Необходимо усилить роль праворазъяснительной деятельности со стороны 

государственных органов, поскольку это формирует у граждан устойчивые знания в области права, нормативных 

правовых актов и т.д.  Президент Республики Казахстан  - Лидер Нации неоднократно указывал, что задачей всех 

государственных органов является формирование правовой культуры у населения как одного из важных вопросов 

социальной модернизации.[7,с.3] 

Правовая культура отражает не только субъективную сторону правового поведения человека, но и 

материализацию чувств, идей, представлений как осознанной необходимости и внутренней потребности. Правовая 

культура – это не только система различных отношений, но и процесс  производства и воспроизводства 

составляющих ее элементов в обществе. Одним из показателей правовой культуры  и правовой грамотности 

населения является правовая воспитанность каждого человека, т. е. надлежащий, высокий уровень правосознания, 

проявляющийся не только в законопослушности, но и в правовой активности, в полном  эффективном 

использовании правовых средств в практической деятельности. Правовая воспитанность достигается с помощью 

правового воспитания  и правового обучения. Правовое воспитание – это целенаправленная деятельность по 

передаче правовой культуры, правового опыта, правовых идеалов и механизмов разрешения конфликтов в 

обществе от одного поколения к другому.[10,с.38] 

Таким образом, можно сказать, что такие понятия, как правовая грамотность, правовая культура, правовое 

воспитание, правосознание, правовая активность взаимосвязаны, взаимообусловлены и имеют сходное значение. И 

напротив, антиподом этих явлений являются правовой нигилизм, инфантилизм, правовая неграмотность и 

неуважение, неверие  праву, Все это, последнее перечисленное является предпосылками к совершению 

неправомерных действий, противоправных деяний, приводит к нарушению закона и совершению правонарушений, 

что негативно влияет на развитие общества и государства в целом. [11,с.45] 

Весьма эффективна праворазъяснительная деятельность среди населения государственными органами 

Республики Казахстан. Необходимо повышать ее эффективность и проводить не только на уровне молодого 

поколения, но и среди рабочих, трудовых коллективов, в различных государственных и негосударственных 

организациях и предприятиях. Это позволит « юридически непросвещенным» гражданам побольше узнать о своих 

субъективных, объективных правах и обязанностях.[12,с.23-24]. Идея модернизации общественного сознания, 

выдвинутая Главой государства, является закономерной. Мы находимся на пути становления политической нации. 

Все мы должны изменить свое сознание, мышление, избавиться от устаревших стереотипов. В условиях 

современной жизни необходимо с ответственностью подойти к вопросу развития правовой грамотности граждан 

Республики Казахстан, ведь это наш еще один шаг в будущее и новая ступень развития казахстанского общества. 

Образование - самый фундаментальный фактор успеха. От образованности и конкурентоспособности нации 
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зависит ее успех. Поэтому, как и призывает Президент РК,  вся общественность обязаны содействовать созданию 

системы образования, способной стать мощным плацдармом для интеллектуального прорыва во всех сферах 

жизнедеятельности, в том числе и в сфере правовой грамотности.[2, с.13]. 

Таким образом, правовая грамотность – это необходимое условие формирования правового государства и 

гражданского общества. А мы как ответственные граждане своего государства, должны совершенствовать свои 

знания в области права, следовать букве закона, уважать Конституцию Республики Казахстан, нормативные 

правовые акты и права других граждан. 
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О НЕКОТОРЫХ ПРОБЛЕМАХ ЗАКОНОДАТЕЛЬНОГО ПРИМЕНЕНИЯ СОУЧАСТИЯ В ПРЕСТУПЛЕНИИ  

 

Алдабаева А.Ж. 

Центрально-Казахстанская академия, г. Караганды 

 

Впервые законодательно такой институт, как соучастие в преступлении, нашел отражение в Уголовном уло-

жении 1903 года. Далее в советском уголовном праве он был закреплен в УК РСФСР 1960 г. и статья 17 звучала 

таким образом: «Умышленное совместное участие двух или более лиц в совершении преступления» [1], которая не 

претерпела существенных изменений и в действующем современном  уголовном законодательстве Казахстана.  

В правоприменительной практике при квалификации преступлений, совершенных группой лиц без предва-

рительного сговора, группой лиц по предварительному сговору, преступным сообществом или организованной 

группой, возникают трудности, так как соучастие требует давать правовую характеристику сразу нескольких лиц, 

действия которых связаны единым умыслом и совместным совершением  общественно опасного деяния.  

В настоящее время в институте соучастия возникает много проблем. Они, в большинстве своем, являются 

спорными.  

Стоит перечислить некоторые проблемы соучастия в преступлении, встречающиеся на практике.  

- Проблема неосторожного сопричинения. В этом случае несколько лиц, заранее не договариваясь и не со-

гласовывая между собой свои намерения, действуя в одиночку, по неосторожности совершают одно преступление.  

- Проблема неправильной квалификации. Не являются редкостью такие случаи, когда суд квалифицирует 

преступление как совершенное по предварительному сговору, когда сговора не было или пособника преступления 

квалифицируют как соисполнителя.  

- Проблема отсутствия в действующем УК РК конкретизированных отличительных критериев «преступного 

сообщества» от «преступной организации» или «группы лиц по предварительному сговору» от «организованной 

группы». 

Теория и правоприменительная практика позволяют сделать вывод о необходимости выделения следующих 

форм соучастия на основании наличия, отсутствия или характера сговора: 

1. группа лиц без предварительного сговора - их может быть две разновидности: 

а) один выполняет объективную сторону состава, остальные оказывают содействие; 

б) все выполняют объективную сторону независимо, что кто-то из них был до этого подстрекателем, или 

организатором  и т.п.; 

2. Группа лиц по предварительному сговору. Она может быть: 

а) группой лиц по предварительному сговору в его простой форме, когда есть распределение ролей и 

объективную сторону состава преступления выполняет один исполнитель; 

б) группой лиц по предварительному сговору, когда все или несколько человек из группы выполняют 

объективную сторону состава преступления. 

3. Организованная группа - устойчивая группа лиц, заранее договорившихся для совместного совершения 

одного или нескольких преступлений. Здесь если и будут роли, то они будут носить лишь функциональное 

значение; 

4. Преступное сообщество (преступная организация), банда, террористическая группа, незаконное 

вооруженное формирование - самостоятельные явления. Это уже качественно иные формы соучастия. 

 - Проблема посредственного исполнительства (посредственного причинения вреда) при соучастии в пре-

ступлении. В данном случае одно лицо, которое рассматривается как исполнитель, совершает преступную 
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деятельность, и в качестве орудия преступления использует лиц, не обладающих признаками субъекта престу-

пления (невменяемых или не достигших возраста уголовной ответственности).  

Так, в соответствии с ч. 2 ст. 28 УК РК, лицо, совершившее уголовное правонарушение посредством 

использования других лиц, не подлежащих уголовной ответственности в силу возраста, невменяемости или 

других обстоятельств, предусмотренных Кодексом, то есть вовлекшее в совершение преступления лицо, не 

достигшего возраста уголовной ответственности или невменяемого, несет уголовную ответственность за данное 

общественно опасное деяние как исполнитель.   

Однако следует отметить, что при таком соучастии, в котором участвуют не подлежащие уголовной 

ответственности лица под руководством вменяемого и достигшего возраста уголовной ответственности лица, 

соучастия как такового нет, так как невменяемое и не достигшее возраста лицо не является субъектом 

преступления. Из этого следует, что уголовной ответственности подлежит только одно лицо - исполнитель. Как 

нам известно из статьи 27 УК РК, в соучастии принимают участие два или более лица. При этом подразумевается, 

что эти лица являются вменяемыми и достигли возраста уголовной ответственности на момент совершения пре-

ступления (по общему правилу - 16 лет, а в некоторых случаях 14 лет). А значит, в таком соучастии участвует 

только одно лицо, являющееся субъектом преступления, и вряд ли такое лицо может называться исполнителем 

преступления.   

Что касается проблемы неосторожного сопричинения, то она на сегодняшнее время остается довольно 

спорной.  

Уголовное законодательство Республики Казахстан не признает неосторожность при соучастии. В статье 27 

УК РК четко определено, что соучастием является только совершение умышленного преступления. Но некоторые 

ученые придерживаются другого мнения, согласно которому неосторожность в соучастии возможна.  

Например, Сергеевский Н.Д. полагал, что неосторожное соучастие случается, когда соучастники не 

предвидят последствия, но могут и должны предвидеть. Например, на крыше дома работают люди, и начальник без 

достаточных предостережений приказывает сбросить бревно вниз, один рабочий подзывает на помощь другого, и 

они вместе скидывают его. Бревно падает на человека и причиняет ему смерть. В этом случае, начальник - 

подстрекатель в неосторожном  соучастии, первый работник - исполнитель, а второй - пособник или 

соисполнитель, в зависимости от того, какие действия он предпринимал, чтобы помочь [2].   

При изучении спорных и проблемных моментов в институте соучастия, а также судебной практики по 

соучастию, можно сделать вывод, что наши суды, как и раньше, достаточно серьезно и часто ошибаются в 

квалификации преступлений по данному институту. Не вносят ясности и четкости также и постановления Пленума 

Верховного Суда РК. Многие люди осуждены по результатам неправильной квалификации и срок заключения под 

стражей у них выше, чем они того заслужили.   

Уголовному законодательству нашей страны необходимо в срочном порядке решать эти проблемы, потому 

что соучастие представляет собой очень серьезный институт, так как в одном преступлении задействуются сразу 

несколько лиц, от чего общественная опасность поднимается в разы.    
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ВЛИЯНИЕ АНТИРОССИЙСКИХ САНКЦИЙ НА ЭКОНОМИКУ КАЗАХСТАНА 

 

Исхакова З.Ф. 

Актюбинский региональный государственный университет им.К.Жубанова 

 

В современном  мире использование санкций во внешней политике стран – это частое явление. Влияние на 

мировой арене, политические и экономические интересы мировых держав способствуют применению в виде меры 

воздействия такого инструмента, как международные санкции. Однако введение санкций должно быть 

подкреплено реальным военно-политическим  или экономическим  давлением на объект санкций. 

В настоящее время экономические санкции остаются важным компонентомпроведениясовременной 

внешней экономической политики и формирования международной дипломатии. Экономические санкции 

касаются политически обоснованных ограничений, накладываемых на торговые отношения,финансовые потоки, 

обмен информацией или перемещения экономических и политических агентов между странами. Подобные меры 

обычно принимаются на ограниченный срок, однако могут оказывать продолжительное воздействие на экономику 

страны. Зачастую последствия от введения санкций проявляются не сразу. Это связано с тем, что ряд 

макроэкономических показателей, характеризующих уровень развития экономики страны (темп прироста ВВП, 

уровень безработицы, инфляция ит. д.) реагируют на негативные внешние шоки с временным флагом.В общем 

виде санкции представляют собой рестриктивные меры экономического характера, которые применяются в 

качестве средства давления одного государства или группы государств на другое с целью вынудитьего 

правительство внести коррективы в своювнешнюю или внутреннюю политику и поменять свое текущее поведение 
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на желаемое длястран – инициаторов санкций. В настоящеевремя существуют, в том числе, и многосторонние 

механизмы применения санкций, связанные с деятельностью крупных международных организаций. 

Динамический характер развития современных экономических отношений вносит своикоррективы в контекст 

применения ограничительных мер. Если в 1995 г. объем международной торговли составлял всего 6 трлн дол., то в 

2014 г. (на момент активизации санкционного противостояния) он существенно увеличился и достиг 77 трлн дол. 

Также растет вклад внешне-экономической деятельности в ВВП большинства стран, увеличивается 

взаимозависимостьэкономик стран мира. Поэтому применение традиционных экономических санкций, 

носящихобширный характер и направленных на целыестраны, будет иметь более серьезные негативные 

последствия, чем это было в 1990-е гг. Тем не менее в современном  мире международные экономические санкции 

– так называемая «война без выстрелов» (war without bullets)– стали популярным  инструментом  проведения 

внешней политики. Рост интереса к использованию невоенных способов давления стал результатом одновременно 

как высокой стоимости военных операций всовременных условиях, так и следствием роста сдержанности в 

применении военных силведущих стран мира [1, c. 24]. 

Тем не менее, несмотря на широкое употребление понятия «экономические санкции»,документы 

международных организаций не предоставляют сколько-нибудь четкого его определения, ограничиваясь, как 

правило, простым перечислением  конкретных мер. Например, Устав Организации Объединенных Нацийне 

содержит термины «санкции» или «эмбарго». Однако ст. 41 Устава Организации Объединенных Наций 

предусматривает возможность применения против «государства-нарушителя» неких принудительных действий, 

которые могут включать полный или частичный перерыв экономических отношений, железнодорожных, морских, 

воздушных, почтовых, телеграфных, радио или других средств сообщения, а такжеразрыв дипломатических 

отношений.Похожее определение дает Д. Болдуин, определяя экономические санкции как угрозуили действие со 

стороны одного государстваили государств, касающиеся разрыва экономических отношений с другим 

государством, являющимся целью санкций, до тех пор, пока государство-цель не изменит свое поведение в 

нужном политическом  направлении. [2, p. 190].В общем виде можно говорить о санкциях как «об ограничениях, 

вводимых одним государством или группой государств, на осуществление экономических связей со страной-

объектом с целью принудить ее изменить своеповедение» [3, с. 67]. 

Санкции все же в реальной политике перешли с глобального на межгосударственный уровень и начали 

играть все более заметную роль в современной мировой политике. 

На сегодняшний день внимание политиков Казахстана обращено на антироссийские санкции.  Для 

Казахстана эта проблема напрямую затрагивает экономические интересы страны. А заключается она в том, что 

последние запретительные шаги США и ЕС против России и ответные экономические меры Кремля затрагивают 

уже не только отдельных физических лиц, но и целые сектора экономики. 

Подписанное соглашение о сотрудничестве между нашими странами в рамках Договора о Евразийском 

экономическом  союзе (ЕАЭС) от 29.05.2014 года, целями которого является обеспечение свободы движения 

товаров, услуг, капитала и рабочей силы, проведение скоординированной, согласованной или единой политики в 

отраслях экономики, с применением  антироссийских санкций сказывается на экономике Казахстана. Иными 

словами, что  плохо у соседа, то обязательно отражается на другом соседе. Поэтому мы видим прямую связь, как 

новости о санкциях влияют на курсы валют и перевешивают нефтяной фактор. Интеграция в ЕАЭС будет 

усиливаться, и каждая страна должна будет стараться проводить эффективные экономические реформы, чтобы 

остаться в выигрыше. К примеру, сейчас нашему Нацбанку приходится следить за действиями Центробанка 

России, так как базовая ставка напрямую влияет на конкурентоспособность экономики [4].  

Влияние антироссийских санкций на казахстанскую экономику чувствуют на себе и рядовые потребители, 

которые после введения Россией ответных санкций не обнаружили на прилавках магазинов многих товаров из 

Европы. 

На полках не видно латвийских шпрот, существует проблема логистики, так как основной товаропоток в 

Казахстан идет через Россию. А некоторые товары исчезли, потому что не столько санкции, сколько девальвация 

не позволяет покупать дорогие товары. Но в итоге наша продовольственная корзина становится несколько 

санкционной. Антироссийские санкции, как и ответные меры России, Казахстан и другие страны ЕАЭС, по 

общему убеждению экспертов, могут и должны использовать в свою пользу. Необходимо решать давно 

озвученные проблемы и поставленные задачи по диверсификации экономики, развитию собственного 

производства, упразднению административных барьеров для развития бизнеса. А на уровне Евразийского 

экономического союза необходимо упразднять до сих пор еще существующие барьеры, препятствующие 

свободной торговле [5]. 

Ограниченный экспорт российских товаров способствует стимулированию импортозамещение, что влияет 

на экспорт казахстанских товаров, к примеру, для Торговой марки «Рахат» крупным импортером всегда была 

Российская федерация, с которой мы состоим в Таможенном  Союзе, однако в 2018 году российские конкуренты 

предпочли действовать «с позиции силы», в том числе и в рознице. У них очень сильное лобби по связям с 

местными властями: полицией, таможенниками и налоговиками. Хотя компания «Рахат» продает под 

официальными товарными знаками, все равно создаются разные препоны в реализации товаров. Компания 

постоянно находимся в каких-то тяжбах, а в это время российские власти арестовывают всю рахатовскую 

продукцию.  

http://www.stanradar.com/tags/auto/action/all/tag/%D0%95%D0%90%D0%AD%D0%A1
http://www.stanradar.com/tags/auto/action/all/tag/%D0%95%D0%90%D0%AD%D0%A1
http://www.stanradar.com/tags/auto/action/all/tag/%D0%95%D0%90%D0%AD%D0%A1
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Санкции, принятые на глобальном уровне, оказывают максимальное воздействие на их объект, нанося урон 

и затрагивая все сферы его государственной и общественной жизни. На межгосударственном  уровне введенные 

санкции способны нанести существенный урон целым секторам и отраслям экономики, а также создать 

препятствия функционированию государственных институтов, так или иначе задействованных в международном  

сотрудничестве. Отраслевые санкции также способны нанести значительный урон, но, в отличие от санкций 

глобального и межгосударственного уровня, их распространение ограничивается лишь отдельными, как правило, 

наиболее чувствительными и уязвимыми отраслями экономики. Наименьшее воздействие способны оказать 

адресные санкции на корпоративном  и индивидуальном  уровнях. Такие санкции носят скорее предупредительный 

характер и направлены скорее на то, чтобы призвать своих оппонентов задуматься и заново переосмыслить свои 

позиции. Корпоративные санкции могут создать определенные трудности финансово-экономического или 

технологического плана, а также нанести удар по имиджу отдельных компаний и корпораций. Влияние же 

персональных санкций на мировую политику в целом и на межгосударственные отношения в частности 

минимально и чаще всего сводится к психологическому давлению на лиц, принимающих решения, политиков, 

общественных деятелей или граждан, подозреваемых в совершении каких-либо преступлений. 
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РОЛЬ ФИНАНСОВОГО ДИРЕКТОРА В БИЗНЕСЕ 

 

Ниязбаева А.А. 

Актюбинский региональный государственный университет им.К.Жубанова  

 

Финансовый директор играет действительно важную роль в любом виде бизнеса, и он должен понимать 

реальность делового мира и быть действительно конкурентоспособным. Хороший финансовый директор может 

стать важной ключевой персоной бизнеса, но отсутствие финансовой экспертизы внутри компании может 

привести к неверным решениям и даже к провалу бизнеса. В любой организации финансовый директор работает с 

управляющим директором, помогая ему принимать решения, основываясь на финансовых последствиях. 

В нескольких словах, роль финансового директора может заключаться в том, чтобы научить бизнес-

менеджера управлять деньгами наилучшим образом. Кроме того, это может помочь менеджерам улучшить свои 

навыки в использовании бизнес-стратегий. 

Роль финансового директора заключается в том, чтобы контролировать и управлять финансовыми 

операциями компании и отчитываться перед начальником. Они стремятся создать прочную основу, на которой 

может расти организация. Профессионалы бизнеса, которые выполняют эту роль, сосредоточены на финансовых 

аспектах бизнеса. Они несут ответственность за: 

1. Анализ и планирование бюджетов для каждого отдела. 

2. Ведение всей финансовой деятельности компании согласно закону. 

3. Мониторинг денежных потоков и финансовых транзакций. 

4. Представление годовых отчетов инвесторам. 

5. Оценка расходов компании и реализация стратегий по снижению затрат. 

6. Прогнозирование финансовых тенденций на основе анализа данных. 

7. Реализация программ внутреннего аудита [1, с.10-11]. 

Финансовые директора должны хорошо понимать деловую практику и стандарты конфиденциальности 

данных. Они могут быть квалифицированными членами бухгалтерии и должны обладать сильными навыками в 

области ИТ и лидерства. Большинство организаций предпочитают нанимать финансовых директоров со степенью 

магистра или квалификацией CPA. Средняя заработная плата на эту позицию в Соединенных Штатах составляет 

174 069 долларов в год [2, с.6]. 

Роль финансового менеджера, особенно в бизнесе, меняется в зависимости от технологических достижений, 

которые значительно сократили время, необходимое для подготовки финансовых отчетов. Раньше главной 

обязанностью финансовых менеджеров был мониторинг финансов компании, но теперь они больше анализируют 

http://www.contur.kz/node/3489
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данные и консультируют старших менеджеров по идеям максимизации прибыли. Они часто работают в командах, 

выступая в качестве бизнес-консультантов для топ-менеджеров. 

Финансовые менеджеры также выполняют задачи, характерные для их организации или отрасли. Например, 

государственные финансовые менеджеры должны быть экспертами по государственным  ассигнованиям  и 

процессам бюджетирования, а финансовые менеджеры здравоохранения должны знать о проблемах в 

финансировании здравоохранения. Кроме того, финансовые менеджеры должны знать о специальных налоговых 

законах и правилах, которые влияют на их отрасль. 

Крупные предприятия и транснациональные корпорации обычно пользуются услугами финансовых 

директоров. Финансовые директора работают в малых и средних компаниях. Если у вас есть небольшой бизнес, 

финансовый директор вашей компании будет контролировать все денежные операции и отчитываться 

непосредственно перед вами. Крупные организации, с другой стороны, назначают разных людей для каждой роли. 

Таким образом,  многие финансовые директора действительно имеют опыт управления бизнесом, поэтому 

они понимают все проблемы, с которыми  может столкнуться бизнесмен, и могут оказать ему действенную 

поддержку. Если предприниматель решит работать с финансовым директором, он может быть уверен, что получит  

лучшие решения для своего бизнеса. Он также получит стратегическую модель развития бизнеса, которая поможет 

сосредоточиться на других аспектах его бизнеса, таких как планирование и развитие. Административная 

поддержка по юридическим  и налоговым вопросам, которую предприниматель может получить, взаимодействуя с 

финансовым  директором, также является ключевым преимуществом  работы с таким специалистом. Как видно, 

роль финансового директора в успешности  бизнеса значительна.  
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УМНЫЙ ГОРОД БУДУЩЕГО 

 

Мукашева А.Н. 

Актюбинский региональный государственный университет им.К.Жубанова 

 

Современные города похожи на живые организмы с большим количеством жизненно важных органов: сердце 

города - это его жители, мозг - местные представители власти, а нервная система - системы коммуникаций. 

Каждый орган должен правильно взаимодействовать друг с другом для здоровья всего организма. 

Именно из этой концепции родилась идея «умного города» - города, в котором комфортно жить, расти и 

работать. С притоком городского населения растут и запросы жителей: для комфортного проживания им нужна 

удобная инфраструктура, уютные городские пространства и сохранение экологической безопасности. Поэтому с 

каждым годом становится всё более актуально создавать и развивать «умные города». 

Что же означает термин «умный город»? «Умный» в этом контексте означает не только внедрение новых 

технологий, но и создание диалога между жителями и городом, в котором они могут влиять на процессы, 

происходящие вокруг ежедневно. 

«Умный город» способен эффективно отвечать потребностям  граждан: от обычной оплаты коммунальных 

услуг и проверки школьного дневника до сохранения безопасности в городе. При этом он может автономно 

управлять своими ресурсами, энергией, пространством  и информацией наиболее эффективным способом для 

улучшения жизни горожан. 

Только подумайте, сколько раз в день вы сталкиваетесь с городскими процессами: едете в общественном 

транспорте, выкидываете мусор или просто дышите городским воздухом. 

Всё это можно отслеживать, улучшать и оптимизировать с помощью технологий, внедрённых в концепцию 

«умных городов». С помощью GPS-навигаторов можно следить за движением общественного транспорта, а 

посредством «умных датчиков» наблюдать за управлением отходами, температурой, загрязнением воздуха или 

уровнем шума в режиме реального времени.  

Согласно концепции «умного города», все эти технологии используются для того, чтобы решить ряд важных 

задач:  

- рациональное использование всех объектов городской инфраструктуры.  

-комплексное благоустройство среды.  

- оперативный сбор и передача данных городским чиновникам.  

- установление тесных связей между городским управленческим  аппаратом и местными жителями.  

Какова же главная главная цель "умных" городов?  Это внедрение новых технологий во всех сферах 

человеческой жизни для того, чтобы сделать функционирование городской инфраструктуры более эффективным, а 

быт горожан – комфортным  и безопасным. 
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Что касается нашего города, по данному направлению уже начата активная работа. В основу концепции 

умного города «Ел Айна » заложено совершенствование инфраструктуры города и применение информационно-

коммуникационных технологий, коммунальное хозяйство, образование, медицина и электронный Акимат. 

Система «Ел Айна» обеспечивает возможность централизованного сбора различной информации, касающейся 

жизнедеятельности города, ее оперативной обработки и предоставления результатов аппарату управления городом. 

Проект планируется реализовать до 2020 года в рамках государственной программы «Цифровой Казахстан» по 

нескольким направлениям: безопасный город, умное жилищно-коммунальное хозяйство, образование, медицина и 

электронный акима, а также инновационные сферы деятельности, способные привлечь инвестиции в развитие 

экономики Актобе 

На сегодня акиматом города Актобе в рамках проекта «Smart сity Актобе» реализуются следующие 

направления:«Цифровое образование», «Цифровая энергетика и ЖКХ», «Интеллектуальная транспортная 

система», «Халықтық кеңсе», «Цифровая медицина», «Социальная карта жителя города Актобе», «Геопортал».  

К примеру, в школах города внедрена информационная система образования «Білім Ал», включающая в себя 

контроль успеваемости, посещаемости учащихся, получение доступа к образовательному контенту, систему 

безналичной оплаты в столовых и формирование более 100 видов отчетности. Также создается центр управления 

ЖКХ, проводится энергоаудит всей системы уличного освещения, автобусы города были оснащены GPS - 

трекерами, что позволило запустить мобильное приложение «AktobeBus», с помощью которого пассажиры 

отслеживают общественный транспорт, могут выбрать оптимальный маршрут следования, экономя свое время. 

В планах - оборудовать электронными терминалами общественный транспорт, объединить все квитанции за 

коммунальные услуги в единый платёжный документ, создать интеллектуальную транспортную систему, которая 

включает в себя «безопасные автобусы и такси», «умные остановки», «умные парковки», «умные светофоры», 

объединенные единым центром диспетчерской службы, а также создать социальные карты жителя Актобе. 

По итогам совещания аким области озвучил ряд поручений: «С самого начала реализации проекта все 

разрабатываемые в его рамках информационные системы должны быть интегрированы с другими базами данных, 

в том числе республиканскими, для своевременной актуализации. Это позволит эффективно расходовать средства.  

В Актюбинской области проект Smart City Aktobe инициирован акиматом области как ответ на вызовы 

глобализации и урбанизации, а также с целью комплексной реализации концепции «умного города» для создания 

привлекательных сервисов и решений для населения, бизнеса, здравоохранения, образования и науки. 

Предполагается, что «Умный город» объединит бизнес и власть, частные компании, образовательные учреждения 

для создания новых совместных ценностей, «зеленой экономики» и высоких технологий.  

Особенное предпочтение мы отдаём мобильному приложению «AktobeBus»,для нас,студентов это 

приложение считается очень удобным, так как,в тот же самый наш универститет мы добираемся чаще всего на 

автобусе. Порой бывает очень сложно стоять и ждать свой транспорт на остановке в зимнее время,и в такие 

моменты нам это очень помогало и выручало.Но это приложение не единственное преимущество этой 

концепции,сейчас реализуются,внедряются и уже действуют различные мобильные приложения и сайты. 

Также мы считаем, что у концепции «умного» города есть и серьезные недостатки. Несмотря на активное 

развитие технологий в отдельных регионах, примера полноценного «умного» города пока нет. Мы не можем 

говорить о том, что акиматы регионов полноценно подготовлены к таким городам будущего. Конечно, внедрение 

цифровых управленческих решений требует стратегического видения и последовательности со стороны акиматов. 

Крупные города, претендующие на право называться «умными»привлекают лучших специалистов и ведущие 

корпорации. Это может привести к тому, что наиболее талантливые сотрудники и крупные компании будут 

сконцентрированы в нескольких ведущих городах, оставив другие без человеческого капитала. С другой стороны, 

конкуренция между «умными» городами может позволить специалистам  и бизнесу постоянно менять свою 

локацию. Из-за этого мегаполисы рискуют впасть в зависимость от своего же населения. Найти решение этих 

проблем - актуальная задача властей, бизнеса и разработчиков. 
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Шот-фактура – бастапқы бухгалтерлік есептің қосымша ресми есеп бақылау құжаты. Мазмұны жағынан шот 

фактура несиегер борышқордың атына ресімдейтін, олардың арасындағы шарт қатынастарының болғандығын 

және борышқордың ақшалай міндеттемелері сомасын куәландыратын, сондай-ақ тиісті шаруашылық қызметтің 

бухгалтерлік есебі мен салық бақылауы үшін қажетті ақпараттар  болып табылады. Шот фактура қосылған құн 

салығын төлеушілер үшін міндетті құжат болып табылады, салық органдары осы құжаттың негізінде салықтың 

бюджетке дұрыс және толық төленгенін бақылайды. Шот-фактураның толтырылмағаны және пайдаланылмағаны 

үшін жауапкершілік салық заңнамасымен реттеледі. 

Бірақ та, қағаз жүзіндегі шот фактурада пайданың көп бөлігі жасырылатын болғандықтан ,  электронды 

түрдегі шот фактураның мемлекетке тиімділігінің зор екенін көреміз. 

ЭШФ АЖ-бұл Қазақстанда электрондық шот-фактураларды жазып алуға және өңдеуге арналған портал. 

Электрондық нысанда жазып берілетін шот-фактура(ЭШФ) – электрондық шот-фактуралардың ақпараттық жүйесі 

арқылы электрондық нысанда жазып берілетін шот-фактура. ЭШФ-ның нысаны «Электрондық нысанда жазып 

берілетін шот фактуралардың құжат айналымының қағидаларын бекіту туралы» Қазақстан Республикасы Қаржы 

Министрінің 2015 жылғы 9 ақпандағы №77 бұйрығымен бектілген. 

ЭШФ АЖ құру мақсаттары:  

1) Бизнес субъектілері арасында құжат айналымына жұмсалатын шығындарды және уақытты 

қысқарту, қазынашылық пен салық органдарының арасындағы ақпараттық өзара іс-қимылды жақсарту мақсатында 

электронды түрде жазылған ШФ қабылдау,өңдеу,тіркеу,жіберу және сақтау. 

2) Мемлекеттік мекемелердің бюджетті орындалу сапасын, шығындардың тиімділігі мен қаржылық 

тәртібін арттыру. 

3) Салық әкімшілігінің сапасын арттыру, оның ішінде жалған кәсіпорындардың алдын-алу, анықтау 

және жолын кесу. 

ЭШФ АЖ негізгі міндеті – Қазақстан Республикасының Қаржы министрлігі атынан Мемлекеттік кірістер 

комитеті арқылы тауар, жұмыс, қызметтерді (ТЖҚ) жеткізушілері мен ТЖҚ қабылдаушылар арасындағы 

электрондық шот-фактураларды жіберу және қабылдау бойынша өзара әрекеттестікті автоматтандыру үдерісіне 

арналған, ол электрондық түрде құрастырылған құжаттардың қабылдауын, тіркелуін, жіберілуін және сақталуын 

қамтамасыз етеді. Сонымен, шот-фактуралардың құжат айналымына байланысты Қазақстан Республикасының 

заңнамасында қарастырылған шығыс шот-фактураның құрылуынан Сатып алушыға жіберілгенге дейін барлық 

қажетті операциялар автоматтандырылады. 

Электрондық шот-фактураларды жазып беру ерекшеліктері:  

Тауарларды, жұмыстарды, көрсетілетін қызметтерді өткізу бойынша айналым жасалған кезде келесі салық 

төлеушілер шот фактура жазып беруге міндетті: 

1) Салық кодексінің 367-бабы 1-тармағының 1) тармақшасында көзделген қосылған құн салығын 

төлеушілер; 

2) Қазақстан Республикасы ратификацияланған халықаралық шарттарды іске асыру мақсатында 

қабылданған Қазақстан Республикасының нормативтік құқықтық актілерінде көзделген жағдайларда салық 

төлеушілер (ҚР-ның Ұлттық Экономика Министрінің 2017 жылғы 10 қарашадағы № 379 бұйрығы); 

3)  Салық кодексінің 416-бабында белгіленген жағдайларда, қосылған құн салығын төлеуші болып 

табылмайтын комиссионер; 

4)  Салық кодексінің 415-бабында белгіленген жағдайларда, қосылған құн салығын төлеуші болып 

табылмайтын экспедитор; 

5)  импортталған тауарларды өткізген жағдайда салық төлеушілер. 

Салық төлеуші шот-фактураны электрондық шот-фактуралардың ақпараттық жүйесінде уәкілетті орган 

растаған техникалық қателіктер туындаған жағдайды қоспағанда, шот-фактура электрондық нысанда жазып 

беріледі.  

Электрондық нысандағы шот-фактура уәкілетті орган айқындаған тәртіппен және нысан бойынша 

электрондық шот-фактуралардың ақпараттық жүйесінде жазып беріледі. 

Шот-фактурада мыналар: 

1) тауарларды, жұмыстарды, көрсетілетін қызметтерді берушінің және алушының сәйкестендіру нөмірі; 

2) шот-фактураның реттік нөмірі; 

3) тауарларды, жұмыстарды, көрсетілетін қызметтерді берушілер немесе алушылар болып табылатын 

дара кәсіпкерлерге қатысты – салық төлеушінің тегі, аты, әкесінің аты және тауарларды,жұмыстарды,көрсетілетін 

қызметтерді берушілер немесе алушылар болып табылатын заңды тұлғаларға қатысты – атауы. Бұл ретте ұйымдық 

– құқықтық нысанды көрсету бөлігінде дағдыларға, оның ішінде іскерлік айналымның дағдыларына атауы; сәйкес 

аббревиатура пайдаланылуы мүмкін; 

4) шот-фактура жазып берілген күн; 

5) Салық кодексінің 416-бабында көзделген жағдайларда, өнім берушінің мәртебесі – Комитент немесе 

комиссионер; 

6) акцизделетін тауарларды өткізген жағдайда шот-фактурада акциздің сомасы қосымша көрсетіледі; 

7) өткізілетін тауарлардың, жұмыстардың, көрсетілетін қызметтердің атауы; 

8) салық салынатын (салық салынбайтын) айналымның мөлшері; 
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9) қосылған құн салығының мөлшерлемесі; 

10) қосылған құн салығының сомасы;  

11) қосылған құн салығы ескеріле отырып, тауарлардың, жұмыстардың, көрсетілетін қызметтердің атауы; 

12) тауарларға қатысты – сыртқы экономикалық қызмет тауар номенклатурасының құны; шот-фактураның 

нысаны көрсетілуі тиіс; 

Салық салынатын айналымның мөлшері шот-фактурада тауарлардың, жұмыстардың, көрсетілетін 

қызметтердің әрбір атауы бойынша жеке көрсетіледі.  

Салық төлеушілер шот-фактурада : қосылған құн салығы салынатын айналымдар бойынша – қосылған құн 

салығының сомасын; салық салынбайтын, оның ішінде қосылған құн салығынан босатылған айналымдар бойынша 

– «ҚҚС-сыз» деген белгіні көрсетеді.  

Электрондық нысанда жазып берiлген шот-фактура электрондық цифрлық қолтаңбамен куәландырылады. 

Егер де барлығы электронды түрге түссе, бизнес кәсіпкерлеріне жылына кем дегенде 6 млрд-тай пайда 

табады.Жазып беру мерзімі айналым жасалған күннен кейін 15 күн күнтізбелік күнді құрайды. ЭШФ-ны жазып 

бермеген тұлғалар әкімшілік жауапкершілікке тартылады. Яғни, бірінші ретте ескерту жасалады, жағдай 

қайталанса, 40 айлық есептік көрсеткіштен – 100 айлық есептік көрсеткішке дейін айыппұл төлейді.  

Қорытындылай келе, Қазақстан салық төлеушілерінің ЭШФ және басқа да құжаттардың электронды түрде 

алмасуын игеруі қағаз айналымының азаюына, құжаттардың бүлінуіне жол бермей жеткізу, олардың алмасуында 

электрондық цифрлық қолтаңбаны пайдалана отырып, құпиялықты сақтау, құжаттарды іздеуде жылдамдық пен 

ыңғайлылықты қамтамасыз ету, кез келген есептеу бағдарламасымен үйлесімін табуы. ЭШФ арқылы шоттарды 

жіберу электрондық пошта арқылы хаттарды жіберу сияқты оңай: жүйеде қарапайым және интуитивті түсінікті 

интерфейс іске асырылған.  ЭШФ жүйесі үнемі жетілдіріледі, сондай-ақ басқа бухгалтерлік есеп жүйелерімен 

интеграциялануы мүмкін. 

 ЭШФ енгізу тауарларды, жұмыстарды, қызмет көрсетулерді берушіге ақпаратты өңдеуге кететін уақыт 

пен шығындардың аз жұмсалуына мүмкіндік береді. Сонымен бірге ЭШФ жүйесін енгізу өзара қарым-

қатынастардың анық болуымен қатар тәуекелдерді басқару жүйесінде әртүрлі құралдарды пайдалануға мүмкіндік 

туғызады, өз кезегінде адал салық төлеушілерге аталған жүйенің қолайлы әдістердің бірі болып табылатын, салық 

төлеуден бас тартушыларға қиындықтар туғызатыны анық. Осыған байланысты ЭШФ жүйесін қолдануға тек 

мемлекеттік органдар  тарапынан ғана емес, сонымен қатар салық төлеушілер де қызығушылық танытулары керек, 

себебі тәуекелдерді бағалау арқылы өзге қарым-қатынастарының болуына жол береді. Бұдан басқа, бизнес 

субъектілерінің қазынашылық органдарымен ақпараттық өзара іс-қимылын жақсартады, сондай-ақ жалған 

кәсіпорындардың алдын-алу және жолын кесуге мүмкіндіктер береді. 
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КӘСІПОРЫН АКТИВТЕРІН ТАЛДАУ ӘДІСТЕРІ 

 

Кадимова Д.Б. 

Х.Досмұхамедов атындағы Атырау мемлекеттік университеті 

 

Фирманың активтерін (мүліктерін) талдау және оның мүліктік жағдайын бағалау үшін шаруашылық 

субьектілерінің қаржылық есептілігін оқу және талдау әдістері пайдаланылады. Экономикалық талдау әдістері 

аналитикалық міндеттерді шешуге бағытталған ақпараттарды, аналитикалық әдістерді және сандық әдістерді өңдеу 

тәсілдерінің жиынтығын білдіреді. 

Экономикалық талдау әдістері талдау мақсатын техникалық жүзеге асыруға мүмкіндік беретін талдаушы 

құрал болып табылады [1]. Тәжірибеде фирма активтерін талдаудың негізгі әдістері болып тікелей, трендтік 

талдау, қаржылық коэффициенттер әдісі, салыстырмалы талдау, факторлы талдау табылады. 

Көлденең талдау есепті жылдағы қаржылық есептіліктің жеке жолдарын қызметтің өткен кезеңдерімен 

салыстыру қағидасына негізделген. Ережеге сәйкес, көлденең талдау үш жыл мерзімі бойынша жүргізіледі. 

Талдау технологиясы өте қарапайым: екінші, үшінші, төртінші бағандарға (зерттеу кезеңінен тәуелді) 

жылдың басынан аяғына дейінгі баланстың негізгі баптары бойынша мәліметтер орналастырылады. Батыстық 
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ұсыныстарда жылдың соңындағы мәліметтер бірінші орналастырылады. Кейін кейінгі бағандарда баланстың әрбір 

бабы мәнінің абсолюттік ауытқуы есептеледі. Соңғы бағандар әрбір баптың пайыздық қатысты өзгерісін 

анықтайды.  

Көлденең талдау компания активтері баптарының өзгерісі серпінін анықтауға мүмкіндік береді және мұның 

негізінде өсімнің негізгі қарқының анықтауға болады. Бұл әдістің нәтижелерінің мәні инфляция жағдайында 

маңызды төмендейді. 

Тікелей талдау алынған қаржылық көрсеткіштердің құрылымын, сонымен қатар соңғы қаржылық 

көрсеткіштердің талдауын қарастыруды қамтамасыз етеді. Тікелей талдау көрсеткіштер мен өзгшерістерді 

бағалаудағы өзгерістерді зерделеуді қамтиды. 

Тікелей баланстық талдау құрылымдық депте аталады, қатысты мәндер түрінде баланстың соңғы 

мәлдіметтерінің құрылымын көрсетеді. Тікелей талдауда есеп жолдары оның жалпы сомасынан пайыздар түрінде 

келтірілген. Талдаудың бұл түрі баланс баптарындағы өзгерістерді көруге мүмкіндік береді, мысалы, өткен 

жылдармен салыстырғанда компанияның қысқа мерзімді активтерімен, дебиторлық берешектерімен, кредиторлық 

берешектерімен не болғанын. Пайыздар қандай бағытта ауытқулар болғанын көрсетеді. Талдау үшін бұл әдіс өте 

қолайлы, есептеулерде абсолюттік шамаларда барлық уақытта жағдайдың қаншалықты төмендегенін немесе 

жақсарғанын білу мүмкін емес. 

Тікелей талдауда активтер мен табыстардың жалпы сомасы жүз пайыз ретінде алынады, әрбір келесі баптар 

базалық мәннен пайыздармен ұсынылады. Пайызды талданатын жылдағы баланстың әрбір жолына бөліп, 

валютаны 100% көбейту арқылы есептеуге болады. 

Тікелей талдау зерттелетін шаруашылық субьектісін саланың сәйкесті кәсіпорындарымен салыстыруға 

мүмкіндік береді. Көлденеңде, тікелей талдауда бірге қолданыла береді. 

Көлденең талдау нұсқаларының бірі болып серпінді талдау табылады. Серпінді талдау – қаржылық 

есептіліктің жеке баптарын өткен кезеңнің сол баптарымен салыстыру. Бұл жағдайда нақты индикатордың негізгі 

серпінін көрсететін тренд анықталады.  

Тренд кездейсоқ әсерлермен уақыт кезеңінің жеке ерекшеліктерінен босатылады. Трендтік талдау көмегімен 

болашақ кезеңдердегі индикаторлардың мәні анықталады [2]. 

Батыстық тәжірибеде көлденең және трендтік талдауды ажыратпайды. Мұны түсіндіру жеңіл. Бір жылдың 

немесе тіпті екі жылдың көрсеткіштері бойынша компания қызметін бағалаудың мәні жоқ. Бір жылдың 

мәліметтері салыстыру үшін ішкі эталонды құруға жеткіліксіз. Әдебиетте бес жылдың мәліметтері бойынша 

талдау жүргізу ұсынылған. Бұл жағдайда қарастырылатын уақыт интервалының артуымен салыстыруды 

қиындататын элементтердің саны да артатынын естен шығармау керек. 

Салыстырмалы талдау кәсіпорынның, еншілес кәсіпорындардың, цехтардың жеке экономикалық 

көрсеткіштері бойынша жиынтық есептік көрсеткіштердің талдауын ұсынады. Салыстырмалы талдау сонымен 

қатар нақты кәсіпорын қызметінің көрсеткіштерін бәсекелестердің көрсеткіштерімен немесе орташа жалпы 

экономикалық мәліметтермен салыстырады. Салыстырмалы талдау үшін коэффициенттер сәйкесті, бірақ 

абсолютті емес. Шетелдік әдебиеттерде мұндай талдау салалық талдау болып табылады. 

Факторлық талдау – зерттеу әдістері арқылы активтің қорытынды көрсеткіштеріне жеке факторлардың 

әсерін талдау. Бұл тікелей (меншікті талдау) және кері (синтез) болуы керек. Талдау үдерісінде фирманың мүліктік 

жағдайымен жалпы танысудан оның сипаттамасынан жеке факторлардың әсерін өлшеу мен анықтауден соңғы 

қорытындылар мен ұсыныстар түрінде талдау материалдарын жинақтауға дейін көшу жүріп өтеді. Осылайша 

талдауда  шаруашылық субьектісі қызметінің нәтижелері туралы бар ақпаратты пайдалану қажет. 

Факторлық талдау компоненттері әртүрлі болуы мүмкін. Факторлық талдауды жүргізудің әртүрлі нұсқалары 

ұсынылған. 

20 ғасырдың басында активтерді сату және айналымдылығы жеткілікті кең таралған. Бірақта бұл 

көрсеткіштер жүйесіз пайдаланылды, яғни өндіріс факторларымен тәуелсіз, байланыссыз. 

1919 жылы DuPont System of Analysis мамандары факторлық талдау кестесін ұсынды. Dupont 

корпорациясының факторлық үлгісінде бірінші рет бірнеше көрсеткіштер өзара байланысты және фирма қызметіне 

салынған қаражаттардың тиімділігін сипаттайтын негізгі көрсеткіш ретінде ROA –мен үшбұрышты құрылым 

түрінде және екі төмендегі фактор ретінде: сату рентабелділігі НПМ және ресурс тиімділігі ТАТ ұсынылған. 

Бұл үлгі қатаң факторлы үлгіге негізделген: 

 

Рn/A = Рn/S * S/A 

 

немесе 

 

ROA = NPM * ТАТ 

 

Мұндағы, Pn – таза пайда; А – компания активтерінің сомасы; S - (өндіріс көлемі) сатудан түсім. 

Дюпон мамандары жаңашылдар емес, олар өзара байланысты көрсеткіштердің түпнұсқалы пікірін 

пайдаланды, алғаш рет Альфред Маршалмен айтылған және олармен 1892 жылы «Салалық экономика 

элементтері» кітабында басылған. Оның еңбегі зор, себебі теориялық пікірді тәжірибеге енгізуге талпынған. 
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Алдағы уақытта бұл үлгі жоғарыда меншікті капитал рентабелділігі (ROE), төменде кәсіпорынның 

өндірістік-қаржылық қызметінің факторларын сипаттайтын сипаттамалар орналасқан ағаш тәрізді құрылым 

түрінде ұсынылған модификациялық факторлық үлгіге айналған. Бұл үлгілер арасындағы негізгі айырмашылық 

факторларды детальды көрсетуден және қорытынды көрсеткішке қатысты басымдықтарды ауыстырудан тұрады. 

Дюпонның модификациялық үлгісі келесідей: 

 

ROE = Таза пайда/Түсім * Түсім/Активтер * Активтер/Меншікті капитал 

 

Әрбір нақты жағдайда үлгі меншікті капиталдың рентабелділігіне әсер ететін факторларды анықтайды. 

Ұсынылған үлгіден меншікті капиталдың рентабелділігі үш фактордан тәуелді: сату рентабелділігі, активтер 

айналымдылығы және авансталған капитал құрылымы. Бұл факторлардың маңызы кәсіпорынның қаржылық-

шаруашылық қызметінің барлық жақтарын, серпіні мен статистикасын қамтитынымен түсіндіріледі [3]. 

Модификацияланған факторлық үлгі компанияның меншікті капиталының рентабелділігімен оның 

қаржылық тұрақтылығы өзара кері байланысқан. Меншікті капиталдың артуымен оның табыстылығы төмендеп, 

бірақ кәсіпорынның қаржылық тұрақтылығы мен төлемқабілеттілігі артады. 

DuPont мамандарымен ұсынылған факторлық талдау үлгілері ұзақ уақытқа дейін талап етілмеді, тек жақын 

арада көңіл аударыла бастады. 

Өздерінің мақалаларында авторлар Л.Т.Гилярская және А.В.Соболев активтердің рентабелділігін факторлық 

талдау өткізудің келесі тәсілін ұсынады. Таза активтер көрсеткіші қайтаруға қабылданған активтер сомасы мен 

қайтаруға жататын мәндеттемелер сомасы арасындағы айырмашылық ретінде анықталады. Маңызы бойынша 

ұйымның таза активтерінің құны нақты меншікті капиталға тең, оның серпіні мен абсолюттік мәні ұйымның 

қаржылық жағдайының тұрақтылығын сипаттайды. 

Жоғарыда көрсетілген талдаудың барлық түрлері үшін математикалық есептеулер Excel көмегімен жеке 

немесе арнайы компьютерлік бағдарламаларда жүргізуге болады. 

Активтерді талдау компанияның қаржылық жағдайының серпінін анықтауға мүмкіндік береді. Фирманың 

қаржылық жағдайының төмендеуі туралы айтатын дамудың жағымсыз тұстарына келесі серпіндерді жатқызуға 

болады: кәсіпорын балансының төмендеуі; қысқа мерзімді және ұзақ мерзімді дебиторлық берешектер үлесінің 

артуы; кредиторлық және дебиторлық берешектердің жалпы көлеміндегі мерзімі өткен дебиторлық және 

кредиторлық берешектер үлесінің кем дегенде 15% артуы [4]. 
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ШАРУАШЫЛЫҚ СУБЬЕКТІЛЕРІНІҢ МҮЛІКТЕРІН БАҒАЛАУ МЕН ТАЛДАУДЫҢ 

ТЕОРИЯЛЫҚ ЖӘНЕ ӘДІСТЕМЕЛІК НЕГІЗДЕРІ 

 

Нұрмұханова А.Н. 

Х.Досмұхамедов атындағы Атырау мемлекеттік университеті 

 

Өзінің шаруашылық қызметін жүзеге асыру үшін әрбір кәсіпорын өндірісті тиімді жүргізу үшін 

пайдаланылатын анықталған экономикалық ресурстар-элементтердің жиынтығына ие болуы керек. ҚР Азаматтық 

кодексіне сәйкес құқық обьектісі ретінде кәсіпорындарға өзінің кәсіпкерлік қызметін жүзеге асыру үшін мүліктік 

кешені табылады. Мүліктік кешен ретінде кәсіпорынның құрылымына кәсіпорынның жекешелендіретін 

материалдық және материалдық емес активтерді қоса алғанда өзінің қызметін жүргізуге арналған мүліктің барлық 

түрлері кірістіреді. Яғни экономикалық әдебиеттерде кәсіпорынның мүлкі болып өндірістік қызметте 

пайдаланатын және қолында бар мүлкі табылады. 

Экномикалық дағдарыс жағдайында шаруашылық субьектілерінің меншігін басқару мәселелерін зерттеу 

өзектілікке ие, яғни өзара тығыз, біріншіден кәсіпорынның қызметін кешенді талдау мен обьективті бағалау 

әдістерімен, екіншіден сыртқы орта жағдайларымен, және үшіншіден компанияның экономикалық әлеуетін талдау 

қорытындылары нәтижесінде мүлікті басқару тиімділігімен әрекет етеді 

Үнемі әрекет ететін кәсіпорындар, яғни оның қызметінің үзіліссіздігі кәсіпорынның әлеуетінің өсуімен және 

барымен байланысты. Менеджерлер алдында банкроттықтың алдын алу ғана емес, сонымен қатар қуаттылығын 

арттыруды қамтамасыз ету міндеті тұр. Осыған байланысты экономикалық әлеуетті обьективтік бағалау және 
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талдау қорытындысында анықталған резервтерді пайдалану басшылыққа кәсіпорынды тиімді басқаруға және 

кәсіпкерлердің меншігінің өсуін қамтамасыз етеді. 

Бизнестің қарқыны меншіктің артуын, сәйкесті мүліктік әлеуеттің артуын, сонымен қатар банкроттықтың 

алдын алу үшін қаржылық жағдай тұрақтылығын қамтамасыз етуді талап етеді. Бұл міндеттер экономикалық 

әлеуетті пайдалану мен қалыптастыру үшін кәсіпорынның қаржылық-шаруашылық қызметін үлгілеуді, теориялық 

негіздеуді қолданумен кешенді шешілуі керек. 

Экономикалық әлеуетті басқару үшін ресурстардың бары мен пайдалану, ақша қаражаттарының бары мен 

оны тиімді орналастыру мен пайдалану арасында себепті-салдарды терең байланыс орнату қажет. Біздің 

көзқарасымызша, Қазақстандағы кәсіпкерлікті дамыту спецификасын есепке алатын іргелі сан салалы заңдар 

негізінде кәсіпорынның тұрақтылығы жүйесінің толық теориялық тұжырымдамасы болуы керек. 

Осылайша, экономикалық дағдарыс жағдайында компанияның жоғары менеджментіне оның мүліктік 

жағдайын талдауға көп көңіл бөлуді талап етеді. Бұл несиелік ресурстардың қымбаттауына, осыған байланысты 

компанияның тек қана меншікті қаражаттарына арқа сүйеуіне әкелетін әлемдік қаржылық дағдарыс салдарларын 

үдете түседі. Ол үшін компанияға дебиторлық бережақты тиімді басқаруға, фирманың сәтті қалыптасуының 

міндетті жағдайлары болып табылатын қорлар мен ақша ресурстарының оңтайлы қатынастарын тиімді жүргізуге 

үйренуі қажет.  

Әртүрлі экономикалық және құқықтық әдебиеттерде «кәсіпорын мүлкі» түсінігінің анықтамасы әрекет етеді. 

Э.ғ.д. Н.А.Сафронтың редакциялығымен авторлар ұжымы «Кәсіпорын экономикасы» оқулығында келесі 

анықтаманы береді. Өндірістік қызметтегі шаруашылық субьектілері кәсіпорындарының мүліктері олар ең 

алдымен құраушылармен пай, салым, жарналар түрінде берілетін мүлік есебінен құрылады. Ережеге сәйкес, мүлік 

тиімді өндірістік және шаруашылық қызмет үдерісінде көбейтіледі, сонымен қатар келісім обьектісі (сыйлау, кепіл 

және т.б.) болып табылады. дағдарысты жағдайларда кәсіпорындармен өздерінің алдындағы міндеттемелерін 

орындамаған жағдайда олар осы қарыздары бойынша кредиторлар немесе шаруашылық серіктестіктер қуыным 

обьектілері болып табылатын өз мүліктерімен жауап береді. 

Банкроттық жағдайында кәсіпорын мүлкі бекітілген заңдарға сәйкес кредиторлардың талаптарын 

қанағаттандыру үшін пайдаланылуы мүмкін. Мүліктерді жойғаннан кейінгі қалған бөлігі салынған үлестерге 

сәйкес оның құраушыларына беріледі [1]. 

«Укипедия» интернет-энциклопедиясында келесі анықтама берілген. Кәсіпорын мүлкі – құнын 

кәсіпорынның бухгалтерлік балансынан көруге болатын өндірістік және өндірістік емес қорлар мен басқа да 

бағалықтарды қамтитын мүліктер. 

Олар амортизацияланатын және амортизацияланбайтын болады. біріншісі құнын дайын өнімге амортизация 

ретінде аударады, екіншісінің құны дайын өнімнің құнына бір уақытта аударылады. 

Кәсіпорын мүлкі келесілер есебінен қалыптасуы мүмкін: 

- құраушылардың ақшалай және материалдық салымдары; 

- өнімдерді, қызметтерді, басқада шаруашылық қызметтердің түрлерін сатудан алынған пайда; 

- бағалы қағаздардан пайда; 

- банк несиелері мен басқа да кредиторлар; 

- бюджеттен күрделі салымда; 

- бекітілген тәртіпте басқа шаруашылық субьектілері мен азаматтардан алынған мүліктер; 

- заңға қайшы келмейтін басқа көздерден алынғандар [2]. 

Белгілі экономист-бухгалтер А.Д.Шереметтің еңбектерінде шаруашылық субьектілерінің активтері оның 

дамуының өмірлік циклінің әртүрлі сатыларында үш негізгі кезең барысында қалыптасады: 

1. Жаңа компанияның құрылуы. Бұл жауапты кезеңде активтердің бастапқы қалыптасуының үдерісі жүреді, 

әсіресе ірі кәсіпорындарды құру кезінде. Бұл кезеңде қалыптасатын активтер бастапқы капиталға деген 

қажеттілікпен, осы актвитердің айналымдылық жылдамдығымен, пайданы үлестіру ережелерімен, оның өтімділік 

деңгейімен анықталады. 

2. Қалыптасқан кәсіпорынды кеңейту, жаңғырту және қайта құрылымдау. Активтерді қалыптастырудың бұл 

кезеңі оның дамуының үзіліссіз үдерісі ретінде қарастырылады. Бұл кезеңде активтер құрамын жаңғырту мен 

кеңейту тартылған инвестициялық ресурстарды тарту мүмкіндігін есепке ала отырып және оның дамуының 

стратегиялық міндеттерімен жүзеге асырылады.  

3. Әрекет ететін кәсіпорындардың жаңа құрылымдық бірліктерін қалыптастыру (филиалдар, еншілес 

ұйымдар, жекешелендіру). Бұл үдерісте жаңа құрылымдық кешендерде толық мүліктік кешен ретінде активтердің 

жиынтығы қалыптасады [3]. 

Кәсіпорын активтерінің қалыптасу үдерісі алдаңы кезеңде тиімді қызметін қамтамасыз ету мақсатында 

мақсатты бағытталған сипатқа ие болуы керек. 

Өзінің еңбектерінде В.Р.Банк келесі қағидалар негізінде қалыптасатын кәсіпорын активтерінің қалыптасу 

үдересін жан-жақты қарастырады: [4]. 

- операциялық қызмет дамуының жақын арадағы келешекті есебі және оның диверсификациясының 

формалары. Кәсіпорынды құру үдерісінде активтерді қалыптасуы оның операциялық қызмет міндеттерімен сәйкес 

келуі керек. Бұл жерде кәсіпорынды құру үшін алғашқы кеезңде активтердің едәуір саны талап етіледі, себебі 

операциялық қызмет көлемі арта түседі. Сонымен қатар қалыптасатын активтер орта мерзімді кезеңде өнімнің өсім 
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мүмкіндігімен операциялық қызметтің диверсификациясын қамтамасыз ететін анықталған резервтік әлеуетпен 

қамтамасыз етілуі керек. 

- өндіріс көлемі және құрылымы және өнімді өткізу бойынша қалыптасатын активтердің сәйкес 

құрылымы мен көлемін қамтамасыз ету.  Бұл сәйкестік активтердің нақты түрлеріне қажеттілікті анықтау 

жолымен жаңа компанияны құру бойынша бизнес-жоспарды жасақтау барасында қамтамасыз етілуі керек. 

Қайта құрылатын кәсіпорындардың активтер құрамы бірқатар ерекшеліктерге ие [5]: 

а) кәсіпорынның ұзақ мерзімді активтер құрамында оның құрылуы барысында ұзақ мерзімді қаржылық 

салымдар жоқ, себебі олар оның болашақтағы инвестициялық қызметі үдерісінде қалыптасады; 

б) кәсіпорынның қысқа мерзімді активтер құрамында оның қалыптасуының бастапқы сатысында 

дебиторлық берешектер болмайды, себебі оның шаруашылық қызметі әлі басталған жоқ. Сонымен қатар қысқа 

мерзімді қаржы салымдары аз болуы, тіпті болмауы мүмкін. Олар активтердің құрамына құраушылардың 

жарғылық қорға өздерінің жарналарын қысқа мерзімді қаржылық құралдар ретінде ғана енгізген жағдайда 

қосылуы мүмкін.  

Өндірістік құралдардың қазіргі нарығы, сонымен қатар қаржы нарығы кәсіпорын активтерін 

қалыптастырудың баламалы обьектілері мен құралдарының қатарын ұсынады. Өзінің нақты таңдау үдерісінде, 

басқа да тең жағдайларда олар әртүрлі экономикалық жағдайларда пайданы қалыптастыруға және сәйкесті 

кәсіпорынның нарықтық құнын арттыруға өздерінің келешектерін, көпсалалығын, қабілеттілігін есепке алу керек. 
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ТЕОРИЯ И ПРАКТИКА ИСПРАВИТЕЛЬНОГО ВОЗДЕЙСТВИЯ И РЕСОЦИАЛИЗАЦИИ ЛИЦ, 

ОСУЖДЕННЫХ К ЛИШЕНИЮ СВОБОДЫ 

 

Есет А.М. 

Актюбинский региональный государственный университет им. К. Жубанова 

 

Анализ действующего уголовно-исполнительного законодательства Республики Казахстан позволяет 

выделить следующие его цели: восстановление социальной справедливости, исправление осужденных, 

предупреждение совершения новых преступлений, как осужденными, так и иными лицами [1]. 

Что касается таких целей, как восстановление социальной справедливости и предупреждение совершения 

новых преступлений, как осужденными, так и иными лицами, то в определенной мере они достигаются 

назначением  уголовного наказания. 

На наш взгляд, заслуживает внимания цель исправления осужденных, поскольку она всегда была, есть и 

будет актуальной не только для сотрудников исправительных учреждений, но и для общества в целом. 

Пункт 1 ст. 7 УИК РК закрепляет норму о том, что исправление осужденного – это формирование у него 

правопослушного поведения, позитивного отношения к личности, обществу, труду, нормам, правилам и традициям 

человеческого общежития. Часть 2 упомянутой статьи относит к основным средствам исправления установленный 

порядок исполнения и отбывания наказания, т.е. режим, воспитательную работу, общественно полезный труд, 

получение среднего образования, профессиональную подготовку и общественное воздействие. Каждое из 

перечисленных средств имеет конкретное назначение, а в совокупности все они направлены на то, чтобы вернуть 

обществу полноценного гражданина. 

Определенная роль в исправлении осужденных отводится воспитательному воздействию, которое в 

соответствии с п. 1 ст. 105 УИК РК направлено на исправление осужденных к лишению свободы, формирование у 

них стремления к занятию общественно полезной деятельностью, добросовестное отношение к труду, соблюдение 

законов и других, принятых в обществе правил поведения, повышение и дальнейшее развитие знаний, 

образовательного и культурного уровней. Энциклопедический словарь определяет термин «воспитание» как 

процесс систематического и целенаправленного воздействия на духовное и физическое развитие личности в целях 

подготовки ее к производственной, общественной и культурной деятельности [2]. 
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Несложно заметить, что воспитательное воздействие на осужденных к лишению свободы имеет несколько 

иное значение, поскольку оно, прежде всего, направлено на исправление данных лиц, а не на их развитие. По 

мнению ряда ученых и практиков, цель исправления осужденных практически не достижима, поскольку исправить 

человека с устоявшимися привычками, имеющимися чертами характера, наклонностями и стремлениями, которые 

привели его к совершению преступления,  невозможно. 

В этом случае целесообразнее говорить об определенной корректировке его поведения, отношения к 

окружающим, нормам права, правилам и традициям в обществе. Поэтому в научной литературе предлагается 

термин «исправление» заменить на термин «ресоциализация». Последнее понятие более широкое, включающее в 

себя и процесс исправления. 

В частности под ресоциализацией понимается процесс, в результате которого личность обучается новым 

социальным  нормам и правилам, позволяющим  ему достичь желаемых социальных благ, не нарушая прав других, 

приобретает положительные свойства и качества, утраченные в процессе асоциального поведения. Приставка «ре» 

употребляется здесь в двух значениях: во-первых, как повторно возобновляемое действие (касается утраченных 

положительных качеств и свойств), во-вторых, как противодействие отрицательным  свойствам и качествам 

(имевшимся или приобретенным). Исходя из изложенного мы полагаем, что термин «воспитательная работа» 

целесообразно заменить на термин «социальная работа», поскольку он больше соответствует содержанию и 

значению исправления осужденных. 

В исправительных учреждениях воспитательная работа с осужденными организуется в индивидуальных, 

групповых и массовых формах на основе психолого-педагогических методов. Не отрицая важности групповых и 

массовых форм, на наш взгляд, более эффективной является все же индивидуальная работа с психокоррекционной 

направленностью, поскольку она предусматривает систематическое и целенаправленное воздействие на личность 

осужденного. 

Особо следует отметить, что наряду с начальником отряда, который организует в отряде весь 

исправительный процесс, целесообразно иметь психолога и социального работника. 

Одним из основных средств исправления осужденных является общественно полезный труд. Например, из 

30 сотрудников исправительного учреждения только 5% отмечают, что в отношении осужденных применяется 

трудовое воспитание. 60 респондентов учреждения из числа осужденных отвечают, что они не трудоустроены. 

Поэтому такая составляющая исправительного воздействия на осужденных как трудовое воспитание не 

реализовывается и соответственно данный факт отрицательно влияет на процесс исправления. 

Не используется и такое средство исправления осужденных, как общественное воздействие. Одной из 

составляющих его является возможность выезда за пределы исправительного учреждения, общение с 

родственниками, коллегами по работе, друзьями, которые могут оказать на осужденных положительное влияние, 

приобщить к жизни на свободе. 

В соответствии с Правилами внутреннего распорядка исправительных учреждений осужденным могут 

предоставляться длительные выезды за пределы исправительного учреждения на время ежегодного оплачиваемого 

отпуска, а осужденным, не обеспеченным  работой по независящим от них причинам, – на время, равное времени 

оплачиваемого отпуска [3]. 

Хотелось бы обратиться к опыту стран дальнего зарубежья. Так, при организации системы исполнения 

наказания преследуется главная цель – ресоциализация личности. Отпуск в некоторых зарубежных странах, как 

правило, предоставляется всем категориям осужденных, независимо от назначенного им срока наказания, тяжести 

совершенного преступления, но во всех случаях, при наличии у них устойчивого правомерного поведения, 

позитивной степени исправления и твердой уверенности администрации исправительного учреждения в том, что 

осужденный в период нахождения вне территории тюрьмы не совершит какого-либо правонарушения и вернется 

назад в строго установленный срок. 

Например, в Канаде законом об исправительных учреждениях тюремного типа предусматриваются 

временные отлучки до 15 дней. Они разрешаются для посещения семей, как по соображениям  сострадания, так и в 

целях исправления и приобщения осужденного к нормальной жизни в обществе [4]. 

В Норвегии отпуск за пределы тюрьмы предоставляется заключенному, отбывшему не менее 1/3 срока 

наказания. Такой отпуск предоставляется на основании увольнительной записки не более чем на пять дней, не 

считая времени, затраченного на дорогу [5]. 

Таким образом, исправление осужденных достигается только при условии реализации всех средств 

исправительного воздействия, закрепленных на законодательном  уровне. 

 

Использованные источники: 

1. Уголовно-исполнительный кодекс Республики Казахстан от 5 июля 2014 года № 234-V (с изм. и допол. по 

состоянию на 21.01.2019 г.) 

2. Советский энциклопедический словарь / Под ред. А.М. Прохорова. - М., 1990. - С. 249. 

3. Об утверждении Правил внутреннего распорядка исправительных учреждений: Приказ Министра юстиции РК 

от 11 декабря 2001 года №148 (с изм. и допол. по состоянию на 22.12.2010 г.) 

4. Интернет-ресурс: www.zagr.org/467. Российский тюремный журнал /А2 – 2009 – вопросы УДО 

5. Интернет-ресурс: www.kurs. ido.tpu.ru / Педагогический процесс в пенитенциарной системе 

 



39 
 

Научный руководитель - к.ю.н., Жумагазиева Р.Ш. 

 

 

ПРОБЛЕМЫ И ПРЕИМУЩЕСТВА ПРИМЕНЕНИЯ ЦИФРОВЫХ ТЕХНОЛОГИЙ В 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОМ ПРОЦЕССЕ. ЦИФРОВИЗАЦИЯ СИСТЕМЫ ОБРАЗОВАНИЯ 

 

Есет А.М. 

Актюбинский региональный государственный университет им.К.Жубанова 

 

В Послании Президента Республики Казахстан Н. Назарбаева народу Казахстана от 10 января 2018 

г. «Новые возможности развития в условиях Четвертой промышленной революции» одной из задач 

определено развитие человеческого капитала, предусматривающая создание собственной передовой системы 

образования. Для этого нам нужно адаптировать сферу образования под потребности новой инновационной 

индустриализации, нацеленной на переход от практики передачи знаний к формированию навыков креативного 

мышления, умение находить нужную информацию и верно применять её. 

В Казахстане министерством  образования и науки в области цифровизации образовательного процесса 

поставлено несколько задач: 

  Развитие информатизации в системе среднего образования 

  Автоматизация процесса управления образованием  и наукой 

  Подготовка IT – специалистов 

По первому направлению (развитие информатизации в системе среднего образования) министерство 

выступило с инициативой о более раннем введении предмета «Информатика» в школьную программу. В идеале 

планируется внедрить предмет с 1 класса. Сейчас эта возможность обсуждается с экспертами [1]. 

По мировому опыту, например, в странах ОЭСР основам программирования обучают с 1 класса. В 

Казахстане же предмет «Информатика» в школе изучается с 5 класса, а в этом году – с 3 класса. Также  детей будут  

вовлекать в робототехнику. В настоящее время более чем в 3000 школах и дворцах школьников введен элективный 

курс по робототехнике. Планируется довести охват до 100% – кабинеты робототехники будут дооснащаться, а 

учителя – проходить курсы повышения квалификации. 

Заем Всемирного Банка, около 70% пойдет на видеооборудование. Задача – довести оснащение классов, в 

аулах и в городах, до 80%. Доступ к электронным дневникам «Күнделік» имеется более чем в 4 тыс. школ. Помимо 

этого в 600 школах существуют электронные журналы «Bilimal» и «Mektep» (3,5 млн пользователей). Перед 

министерством стоит задача обеспечить доступ к электронным дневникам и видео-урокам пользователей во всех 

населенных пунктах, включая отдаленные аулы. 

Утверждены образовательные программы  курсов повышения квалификации учителей  информатики. 

Образовательная программа по элективному курсу «Робототехника», Образовательная программа «Основы 

робототехники», Образовательная программа «Особенности организаций теоретических  и внеклассных работ по 

ІТ – технологии в  условиях реализации робототехники». 

Касательно доступности сети интернет – сейчас 99% школ подключены к интернету. Однако доступ к 

быстрому интернету имеют 62% школ, 47% школ подключены к Wi-Fi. В соответствии с программой «Цифровой 

Казахстан» имеются планы по подключению всех школ. Более чем в 4 тысячах школ внедрены электронные 

«Дневники». Ими пользуются 50% школьников. 

Кроме того, МОН также занимается оказанием государственных услуг. Всего в общей сложности в 

министерстве имеется 73 государственные услуги. 25 из них автоматизированы. Сейчас база МОН интегрирована с 

базами других госорганов на платформе e-gov. В предстоящие два года планируется автоматизировать и 

оптимизировать еще 48 услуг. 

В дошкольном образовании уже внедрена система автоматического распределения в детсады. Утвержден 

новый стандарт автоматизации процесса формирования и функционирования очереди выдачи направлений, 

которая исключает прямые контакты и коррупционные риски, обеспечивает прозрачность процедуры. На сегодня 

постановка на очередь и выдача направлений в детсады полностью автоматизирована в Астане, Алматы, 

Шымкенте и Западно-Казахстанской области. В остальных областях проект находится на стадии завершения. 

Планируется завершить эту работу до конца текущего года. 

В системе образования для избавления учителей от несвойственной им работы (заполнение множества 

отчетов) и исключения дублирования информации планируется оставить в использовании три системы: 

Национальную образовательную базу данных (НОБД), электронный журнал (Күнделік) и облачную бухгалтерию. 

Еще один результат, на который нацелено министерство образования –  интеграция всех баз данных и их 

объединение в общем хранилище. Речь идет о реализации системы Big Datа, подразумевающей помимо сбора 

данных их анализ. «Министерство будет видеть все, и управлять процессом из так называемого ситуационного 

центра. 

Одно из направлений работы министерства образования и науки – подготовка ИТ-специалистов. Как 

рассказал спикер, в Казахстане ежегодно увеличивается число грантов в высшем образовании на ІT-

специальности. В этом году по поручению Президента дополнительно выделено 20 тысяч грантов, из них на 

технические специальности – 11 тысяч: «В рамках нового закона об академической свободе, с созданием реестра и 
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ранжира образовательных ІТ-программ вместе с ІТ-ассоциациями планируется обновление программ в вузах 

страны. Регулирование будет происходить через рейтинг образовательных программ, подготовленный НПП 

“Атамекен”. Первый рейтинг, ограниченный 30-ю вузами по IT, мы уже подготовили и презентовали ректорам. 

Мы убеждены, что это абсолютно правильный путь, который приведет к быстрому обновлению и качественному 

подъему образовательных программ всех вузов» [2]. 

Кроме того, Президентом поставлена задача подготовки высококвалифицированных кадров в сфере 

кибербезопасности в рамках стипендии «Болашак». По этой стипендии по направлению «Информационные 

технологии и системы» завершили обучение около 1000 студентов. Направление «Кибербезопасность» – новое, по 

нему ежегодно будут увеличиваться гранты [3]. 

Результаты, которых министерство планирует добиться, весьма амбициозны. В первую очередь речь идет о 

тотальной доступности и мобильности. Второе, что должна дать цифровизация – прозрачность. По заявлению 

ведомства, вся информация (о конкурсах на ректоров вузов, распределение грантов, очередность в детские сады и 

школы) должна быть в свободном доступе, отслеживаться и без возможности неправомерных изменений. Третья 

метрика – улучшение качества знаний и их усвоение.  Четвертое – это контроль. Интеграция всех 

информационных систем. Единое хранилище данных. Ситуационный центр. Анализ Big Data. Переход на 

искусственный интеллект. 
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К субъектам международного частного права принято относить иностранных по отношению друг к другу 

физических и юридических лиц, а также государство. Юридическое лицо – это организация, которая обладает 

обособленным  имуществом, отвечает им по своим обязательствам, приобретает гражданские права и несёт 

обязанности, выступает от своего имени в суде и арбитраже.  

Различают общую и специальную правоспособность юридических лиц. При общей правоспособности 

юридическое лицо вправе приобретать гражданские права и нести обязанности, как и лицо физическое, за 

исключением таких прав и обязанностей, необходимой предпосылкой которых являются естественные свойства 

человека. При специальной правоспособности юридическое лицо вправе вступать в такие правоотношения, 

которые необходимы только для достижения указанной в законе или уставе цели. Порядок образования 

юридических лиц зависит от вида юридического лица. Различают три порядка образования: разрешительный; 

явочно-нормативный;  

явочный. 

 При разрешительном порядке для образования юридического лица необходимо разрешение компетентного 

органа государственной власти, решающего вопрос о целесообразности создания нового субъекта права. Явочно-

нормативный порядок предполагает наличие общего нормативного акта, регулирующего порядок возникновения и 

деятельности определённого вида юридического лица. При явочной системе для создания юридического лица 

необходимо положительно выраженное намерение действовать в качестве особого субъекта права. Наличие такого 

намерения обычно выводится из устава. Для оценки правового положения юридического лица в конкретном 

государстве служит критерий, к какой категории лиц оно относится:  

1) к «своим», т. е. принадлежащим  к данной стране, или  

2) к «чужим», т. е. к другому государству. 

 Важным фактором для уточнения гражданско-правового статуса иностранных юридических лиц в МЧП 

является то обстоятельство, что на них воздействуют две регулирующие системы: 1) система национального права 

государства, считающегося для данного юридического лица «своим», и 2) государство, на территории которого 

оно действует или предполагает действовать (территориальный закон). 

 Представления личного закона в своё время были перенесены и на юридические лица, вследствие чего к 

ним по аналогии продолжали применяться понятия «национальности» и «оседлости». Категория 

«национальности» применительно к юридическим  лицам является условной, неточной. Однако она не вызывает 

возражений, если стоит задача отграничения отечественных правосубъектных образований от иностранных. 

Например, в ОАЭ на основании Закона о компаниях № 8 от 1984 г. 51 % акций компании, создаваемой на 
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территории ОАЭ, может владеть только физическое или юридическое лицо отечественного правопорядка. 

Следовательно, наиглавнейшая задача – выяснить, о местном или иностранном  субъекте права идёт речь. 

Двусторонним  международным  договором может быть установлено, что юридическим  лицам, 

принадлежащим  к договаривающимся государствам, предоставляется на основе взаимности национальный режим 

(либо режим наибольшего благоприятствования) для целей осуществления деятельности на территории другого 

договаривающегося государства. В этом случае также необходимо разграничить: 1) «своих», т. е. национальных 

юридических лиц, 2)иностранных, т. е. принадлежащих к договаривающемуся государству, 3) «чужих», т. е. 

принадлежащих к недоговаривающимся государствам. 

Принцип наибольшего благоприятствования – один из основных принципов торговых договоров, 

заключаемых с иностранными государствами. В силу данного принципа иностранцы пользуются максимумом  тех 

прав, которые предоставлены лицам другого государства. Этим объясняется само выражение «наибольшее 

благоприятствование». Указанный принцип состоит в том, что иностранным  юридическим  и физическим лицам в 

торговле, мореплавании или в иных областях предоставляется такой же режим, какой предоставляется или будет 

предоставляться в будущем юридическим  и физическим лицам третьей страны. Тот режим в области торговли, 

мореплавания, правового положения иностранных организаций, применяемый к одному иностранному 

государству, с которым заключён торговый договор, будет применяться и к любому другому государству, с 

которым также заключён торговый договор на основе принципа наибольшего благоприятствования. Таким 

образом, в силу этого принципа создаются равные условия для всех иностранных государств и их организаций и 

фирм в отношении тех вопросов торговли, которые предусмотрены торговым договором. 

Принцип наибольшего благоприятствования всегда устанавливается в договорном порядке. Для 

современной договорной практики нашего государства характерны некоторые изъятия, касающиеся 

развивающихся стран, а также связанные с установлением особых преимуществ в пределах определённых 

таможенных союзов. Например, торговое соглашение с Индией от 10 декабря 1980 г. В соглашении, в частности, 

предусматривалось, что режим наибольшего благоприятствования не будет касаться преимуществ, которые были 

предоставлены или которые могут быть предоставлены в будущем одним из правительств соседним странам в 

целях облегчения приграничной торговли; преимуществ, которые Индия предоставила или может предоставить в 

будущем одной или нескольким развивающимся странам в связи с её участием в каком-либо соглашении по 

развитию торгово-экономического сотрудничества развивающихся стран; льгот или преимуществ, вытекающих из 

таможенного союза и (или) зоны свободной торговли, членом которых является или может стать каждая из стран.  
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Государственный финансовый контроль – является важным элементом управления государственными 

финансами. Он также является обязательным требованием эффективного функционирования финансовой системы 

и экономики страны.  

Финансовый контроль соответствует реализации финансовой политики государства в процессе 

формирования и исполнения фондов, которые необходимы государству для выполнения своих функций. 

Формирование денежных фондов государства осуществляется посредством налогов. Для реализации налогового 

контроля субъектами контроля в отношении объектов контроля используется комплекс приемов и способов, форм 

и методов налогового контроля.  

Налоговый контроль – государственный контроль, осуществляемый органами налоговой службы за 

исполнением  норм налогового законодательства РК, контроль за исполнением, которого возложен на органы 

налоговой службы.  

Государственным контролем является деятельность органа контроля и надзора по проверке и наблюдению 

на предмет соответствия деятельности проверяемых субъектов требованиям, установленным  законодательством  

РК, в ходе осуществления и по результатам которой могут применяться меры правоограничительного характера 

без оперативного реагирования.  
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В статьях134, 135 Предпринимательского Кодекса РК (ПК РК) классифицированы виды государственного 

контроля и надзора. Контроль подразделяется на следующие виды [1]:  

а) Внутренний контроль;  

б) Внешний контроль.  

В статье134ПКРК дается следующее определение внешнего контроля [1]: Внешний контроль – контроль, 

осуществляемый органом контроля и надзора по проверке и наблюдению за деятельностью проверяемых 

субъектов на соответствие требованиям, которые устанавливаются нормативными правовыми актами.  

В статье 1 п. 2. пп. 12 Закона РК «Об административных процедурах» прописано нижеследующее 

определение внутреннего контроля[2]: Внутренний контроль – контроль, осуществляемый государственным 

органом за исполнением  его структурными и территориальными подразделениями, подведомственными 

государственными органами и организациями, должностными лицами принятых государственным  органом 

решений, а также требований законодательства РК. Согласно статье 135 ПК государственный надзор это - 

деятельность органа контроля и надзора по проверке, профилактике и наблюдению за соблюдением  субъектами 

надзора требований законодательства РК с правом применения мер оперативного реагирования в ходе ее 

осуществления, по результатам которой могут применяться административные взыскания [1].  

Надзор подразделяется на:  

1) Высший надзор, осуществляемый прокуратурой от имени государства в соответствии с Конституцией РК, 

Законом РК «О Прокуратуре» и иным законодательством  РК;  

2) Надзор, осуществляемый уполномоченными государственными органами в порядке и на условиях, 

установленных ПК РК и иными законами РК.    

Государственный контроль и надзор за действиями объектов контроля выполняются:  

1) В форме проверок, порядок организации и проведения которых определены законодательством  РК;  

2) В иных формах контроля и надзора, носящих предупредительно-профилактический характер, порядок 

организации и проведения которых также установлены законодательством  РК.  

В пределах иной формы государственного контроля осуществляется:  

1) Регистрация налогоплательщиков в налоговых органах;  

2) Прием налоговых форм;  

3) Камеральный контроль;  

4) Налоговый мониторинг;  

5) Налоговое обследование;  

6) Контроль за учетом этилового спирта в организациях, осуществляющих производство этилового спирта;  

7) Установление соответствия заявителя квалификационным  требованиям, предъявляемым  к деятельности 

по производству этилового спирта и алкогольной продукции, а также табачных изделий [3].  

Помимо налоговых органов, налоговый контроль осуществляют таможенные органы в пределах своей 

компетенции. Они применяют способы обеспечения не выполненного в срок налогового обязательства и меры 

принудительного взыскания по налогам, подлежащим уплате в связи с перемещением  товаров через таможенную 

границу, в соответствии таможенного законодательства РК. Существует форма налогового контроля, которая 

осуществляется только налоговыми органами. Такой формой является налоговая проверка. Налоговая проверка 

проводится в следующих формах: 1) комплексная; 2) тематическая; 3) встречная проверка; 4) хронометражное 

обследование [3]. В 2017 году были предусмотрены меры направленные на снижение налоговых проверок, в 

частности: пересмотра основания внеплановых налоговых проверок.  На данный момент в РК действует система 

управления рисками (СУР) в планировании и организации налоговых проверок. Данная система основана на 

оценке рисков, с помощью которой налоговые органы выявляют и предупреждают риски. Риском здесь является 

возможность неисполнения или неполного исполнения налогового обязательства налогоплательщиком  (налоговым 

агентом), которые могут и (или) могли нанести ущерб государству. Также СУР используется при осуществлении 

налогового контроля для подтверждения суммы повышения НДС, подлежащего возврату и определения права на 

упрощенный порядок возврата суммы превышения НДС [3]. В соответствии с 434 статьей НК РК с 

использованием  СУР суть упрощенного порядка возврата превышения НДС заключается в том, что возврат 

осуществляется без предварительного проведения налоговой проверки. Данное нововведение может явиться 

благоприятной почвой для развития налоговых правонарушений. Согласно отчетам о коррупционных 

правонарушениях органов налогового контроля Комитета по правовой статистике и специальным  учетам 

Генеральной прокуратуры, видно, что после введения СУР (2017 г) количество нарушений в этой сфере не 

уменьшилось, а наоборот увеличилось [4]. 

Для эффективности и регулирования налоговой деятельности государства, государство принимает ряд 

изменений и поправок в законодательство. Так с 1 января 2018 года введен в действие новый Налоговый Кодекс 

РК[3].  

В новом кодексе содержатся больше статей (в старом – 687, в новом – 773 статьи). В кодекс введены 

следующие изменения: 1) Введен принцип добросовестности налогоплательщика (ст. 8). 2) Установлена 

возможность отсрочки и рассрочки по уплате налогов и (или) плат. 3) Введен порядок прекращения деятельности 

налогоплательщиков в принудительном  порядке. Введена статья «Содействие налогоплательщикам», по которой 

устанавливается что «налоговые органы оказывают содействие налогоплательщикам  (налоговым агентам) путем: 

1) разъяснения налогового законодательства РК; 2) представления сведений о порядке осуществления расчетов с 
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бюджетом по исполнению налогового обязательства; 3) предоставления программного обеспечения для 

представления налоговой отчетности, иной отчетности, в электронной форме с формированием  электронного 

платежного документа по уплате налогов и платежей в бюджет; 4) представления сведений о наличии налоговых 

обязательствах по налогу на транспортные средства, земельному налогу и налогу на имущество физических лиц; 5) 

обеспечения функционирования интернет-ресурсов налоговых органов; 6) проведения мероприятий, направленных 

на повышение налоговой культуры; 7) проведения мероприятий по устранению причин и условий, 

способствующих совершению нарушений налогового законодательства РК.  Введена статья 99 «Прекращение 

обязательства по уплате штрафа в силу истечения срока давности исполнения постановления», по которой «сумма 

штрафа по постановлению о наложении административного взыскания за правонарушения в области 

налогообложения, а также законодательства РК о пенсионном  обеспечении, об обязательном социальном 

страховании, об обязательном медицинском  страховании, исполнение которого невозможно в силу истечения 

срока давности исполнения постановления, подлежит списанию налоговым органом с лицевого счета 

налогоплательщика (налогового агента) на основании решения налогового органа не позднее 5 рабочих дней с 

даты вынесения такого решения». Вводится горизонтальный мониторинг, который «предусматривает обмен 

информацией и документами между уполномоченным  органом и налогоплательщиком»[3]. Ввели 

налогообложение прибыли контролируемой иностранной компании, то есть это дополнило налогообложение 

юридических лиц, которые зарегистрированы в странах с льготным налогообложением  (офшорах) [5]. С 2020 года 

частные судебные исполнители, нотариусы, адвокаты, медиаторы получат право на вычеты из дохода на расходы 

для приобретения канцелярских принадлежностей, аренды помещения, расходов по оплате услуг банков второго 

уровня, услуг связи, коммунальных услуг и т.д. С 1 января 2020 года вводится всеобщее декларирование доходов 

физических лиц.  
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Государственная социальная поддержка граждан РК регулируется всеми  структурными звеньями 

бюджетной системы. На всех уровнях бюджета, а также в Национальном  фонде РК имеются статьи расхода 

социальной помощи. На современном  этапе актуальным становится вопрос поддержки малоимущих граждан 

РК[1]. Поэтому проблема бедности, как одна из важнейших проблем, влияет на экономику, социальное отношение, 

политику, культуру; непосредственно влияет на характеристики жизни любого человека, как состояние здоровья и 

уровень образования.  

Бедность - социально-экономическое явление, когда определенные группы населения испытывают 

трудности , связанных с реализацией права на жизнь, лишены возможности полноценно участвовать в жизни 

общества в рамках конституционно закрепленных прав и свобод.  

В настоящее время осуществляется 75 государственных и секторальных программ, которые прямо и 

косвенно направлены на снижение уровня бедности и улучшение благосостояния населения Казахстана. 

В Законе РК «О прожиточном  минимуме» определено понятие «черта бедности», которое являяется как 

граница дохода, необходимая для удовлетворения минимальных потребностей населения. Эта «черта бедности» 

является критерием оказания государственной адресной социальной помощи малообеспеченным  и 

устанавливается исходя из экономических возможностей государства[2].  

Принцип обеспечения социальной помощи государством  – социальный контракт, участие трудоспособных 

в мерах занятости. Ведь, безработица или же получение заработной платы ниже прожиточного  так же является 

причиной бедности государства. 

В своем выступлении на XVIII съезде партии, Президент Республики Казахстан  поручил усилить меры 

поддержки малообеспеченным  категориям граждан и многодетным семьям. Увеличена минимальная выплата 
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пособия родителям, опекунам и семьям, воспитывающим  детей - инвалидов на 30 процентов.  Также,  на 30 

процентов повышены заработные платы низкооплачиваемым  работникам бюджетной сферы. Повышены критерий 

оказания адресной помощи до 70 процентов от прожиточного минимума. В настоящее время адресную 

социальную помощь от государства получают более 111 тысяч семей (571,6 тысяч человек)[1]. 

Согласно Бюджетному кодексу, источником вышеперечисленных требований должен быть Национальный 

Фонд Республики Казахстан[3].  

С 1 января 2019 года  величина прожиточного минимума для исчисления размера базовых социальных 

выплат составляет 29 698 тенге, то есть чертой бедности за 1 квартал было определено 14 879 тенге (50 процентов). 

Эта цифра была точкой отсчета оказания адресной помощи. По новой адресной социальной помощи будет 

оказываться с расчетом 20 789 тенге на каждого члена семьи[1].Этот расчет является минимальной выплатой на 

каждого ребенка в многодетной семье, получающей адресную социальную помощь. 

Адресная социальная помощь бывает безусловной и условной. Первая выплачивается каждый месяц тем 

семьям, где нет трудоспособных людей (многодетным матерям и отцам-одиночкам, которые временно не 

работают, потому что ухаживают за ребёнком до 7 лет, инвалидам, престарелым). В результате адресной 

социальной помощью будет охвачено в 2019 году свыше 830 тысяч человек, в том числе почти 550  тысяч детей. 

Условную адресную социальную помощь выплачивают определённое время, пока трудоспособный член семьи не 

устроится на работу. С ним заключают социальный контракт, отправляют на обучающие курсы, а потом 

трудоустраивают. 

Исходя их этого, многодетные семьи имеют право на пособия[3]: 

 ежемесячное пособие по уходу за четвёртым и последующим ребёнком – 22 473 тенге (выплачивается до 

достижения ребёнком возраста одного года); 

 единовременное пособие при рождении четвёртого и последующего ребёнка – 159 075 тенге 

(выплачивается один раз при рождении ребёнка). 

Согласно Закону РК «О государственных пособиях семьям, имеющим детей» на пособие имеют право[4]: 

1. Семьи, имеющие рожденных, усыновленных (удочеренных), а также взятых под опеку (попечительство) детей, 

имеют право на получение: 

      1) пособия на рождение; 

      2) пособия по уходу в случаях, когда: 

      лицо, осуществляющее уход за ребенком, не является участником системы обязательного социального 

страхования; 

      лицо, осуществляющее уход за ребенком, родившимся до 1 января 2008 года, является участником системы 

обязательного социального страхования; 

      3) пособия многодетной матери; 

      4) пособия воспитывающему ребенка-инвалида; 

      5) пособия по уходу за инвалидом первой группы с детства. 

2. Право на получение пособия, указанного в подпункте 5) пункта 1 настоящей статьи, имеют также иные 

физические лица, осуществляющие уход за инвалидом первой группы с детства. 

Нужно отметить, что размер пособий согласно Закону РК «О государственных пособиях семьям, имеющим детей» 

составляет[4]: 

      1) пособие на рождение: 

      первого, второго, третьего ребенка – 38,0 месячного расчетного показателя; 

      четвертого и более ребенка – 63,0 месячного расчетного показателя; 

      2) пособие по уходу: 

      на первого ребенка – 5,76 месячного расчетного показателя; 

      на второго ребенка – 6,81 месячного расчетного показателя; 

      на третьего ребенка – 7,85 месячного расчетного показателя; 

      на четвертого и более ребенка – 8,90 месячного расчетного показателя; 

      3) пособие многодетной матери – 6,40 месячного расчетного показателя; 

      4) пособие воспитывающему ребенка-инвалида – 1,05 прожиточного минимума; 

      5) пособие по уходу за инвалидом первой группы с детства – 1,05 прожиточного минимума. 

На сегодняшний день насчитывается порядка 340 тысяч семей, которые имеют более четырех детей. Размер 

пособий  звания «Мать-героиня», «Материнская слава»  составляет 16 160 тенге (6,4 МРП) . В Казахстане эти 

почётные звания носят 237 тысяч матерей.   

Многодетные матери, награждённые подвесками "Алтын алқа" и "Күміс алқа", также освобождены от 

уплаты: 

 налога на транспорт и землю; 

 госпошлины при совершении нотариальных и юридически значимых действий при регистрации места 

жительства, выдаче паспортов и удостоверений личности и т. д. 

В Актюбинской области насчитывается 13 387 многодетных семей. Из них семьи, имеющие семь детей – 23. 

Семьи имеющие восемь  детей – 3. Семьи имеющие девять детей-1. В Актюбинской области из семей, 

получающих адресную социальную помощь, будет предоставлена 70- процентная скидка на оплату за питание в 

дошкольных организациях. На эти цели предусмотрены 120 миллионов тенге. Процесс усиления меры 
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нуждающимся в помощи за счет средств местного бюджета с учетом региональных возможностей продолжится в 

последующие годы. Акиматы, как исполнительные органы местной власти  пересматривают региональные 

программы помощи нуждающимся семьям с учетом проекта «Бақытты отбасы» («Счастливая семья»), которая 

направлена на системную поддержку института семьи. Логично же, что для неполных многодетных семей нужно 

создать условия для работы на дому, а для многодетных семей на селе выделить отдельную квоту грантов и 

микрокредитов по специальному проекту «Ауыл – Ел бесігі». Начали действовать специальные программы как: 

«Әлеуметтік қамқорлық», «Программа занятости -2020», «Цифровизация». Новая инновационная программа по 

цифриализации Казахстана и развития концепции Электронного правительства представляется целесообразным  

внести соответствующие изменения в бюджетное регулирование для того, чтобы добиться по процедуре 

назначения социальной помощи  максимального упрощены, оперативности решения и перевести в реальной 

действительности в проактивный формат. 

 

Использованные источники:  

1. Доклад Назарбаева Н.А. на 18 съезде «Нур Отан». 

2. Закон Республики Казахстан «О прожиточном  минимуме» от 16 ноября 1999 года. 

3. Бюджетный кодекс Республики Казахстан от  4 декабря 2008 года. 

4. Закон Республики Казахстан «О государственных пособиях семьям, имеющих детей»  от 28 июня 2005 

года. 

 

Научный руководитель – к.э.н., доцент Кусаинова Л.И 

 

 

ПРАВОВЫЕ ОСНОВЫ РЕЛИГИОЗНОГО ЭКСТРЕМИЗМА 

 

Амангалиев И.К, Тастаева А.Г 

Актюбинский региональный государственный университет им.К.Жубанова 

 

Экстремизм и терроризм в нынешнее время являются одни из важных проблем в современном  мире. 

Понятие экстремизма включает в себя-приверженность крайних взглядов и мер. К их числу следует отнести: 

провокацию беспорядков, гражданское неповиновение, террористические акции. А добавление приставки 

"религиозный" обозначает привязанность к какому-либо вероисповеданию. 

Казахстан вошел в ряды стран активно, ведущих и поддерживающих борьбу, по противодействию 

религиозному экстремизму. 2017 год запомнился тем, что прошла первая государственная программа на данную 

тематику. Правовые аспекты были рассмотрены  в «Государственная программа по противодействию 

религиозному экстремизму и терроризму в Республике Казахстан на 2018-2022 годы» от 15 марта 2018 года.[1]  

Для профилактики и большей осведомленности по вопросам касательно этой проблемы в городе Актобе, на 

каждом территориальном  участке областного центра каждый год работают мобильные группы, обеспечивающие 

свою работу, по соответствиям с утвержденной памяткой. Управляют мобильными группами руководители 

отделов акимата города и представители городской прокуратуры. А также в этот состав входят представители 

этно-культурных центров, средства массовой информации, молодежные неправительственные организации и 

теологи с высокой квалификацией. К тому же к их составу могут присоединяться другие организации и 

ассоциации, поддерживающие данное направление. Выделяется мобильная группа под номером два, которая 

работает на одном большом территориальном  объекте. Здесь расположено шесть мечетей религиозного 

исламского объединения «Духовное управление мусульман Казахстана».  Стоит уделить особое внимание по 

усилению данной работы среди населения , живущих на отдаленных дачных массивах. Главная тема по которой 

даются разъяснения касается концепции государственной политики в религиозной сфере Республики Казахстан от 

2017-го до 2020-х годов, а также проекта Закона Республики Казахстан «О внесении изменений и дополнений в 

некоторые законодательные акты Республики Казахстан по вопросам религиозной деятельности и религиозных 

объединений». [2] Также члены групп производят работу по выявлению: незаконных мест, где осуществляется 

религиозный поклон, лиц, ведущих незаконное распространение религиозных материалов и других 

информационных источников, занимающихся вовлечением населения в деструктивные религиозные течения, а 

также их лидеров. 

В Казахстане в связи с возрождением  традиционного ислама стала наблюдаться и другая тенденция, которая 

может ослабить социльно-политическую обстановку, - распространение фундаменталистских или радикальных 

течений ислама, которая приняла на сегодня форма религиозного экстремизма. Весь Ближний Восток окутало 

сетью своего течения данное явление, все постепенно перешло в Закавказье и интенсивно проникает в страны 

Центральной Азии. События произошедшие летом 2011г. В Западном Казахстане мы видели картину реальной 

угрозы развития данной тенденции. В Актюбинской, Атырауской, Мангистауской областях произошли ряд 

трагических событий и тем самым демонстрируя нам, что глобализация деятельности различных экстремистских 

организаций все чаще наблюдается в Республике Казахстан.  

1 июля 2011г. Ночью в поселке Шубарши Актюбинской области выстрелами в упор неизвестынми лицами 

были убиты 2 полицейских Темирского РОВД Нурлан Алпысбай и Айдос Буранбаев во время их ночного 
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дежурства. По сведениям ДВД Актюбинской области, предыстроией плачевных собыий 1 июля стало задержание 

полицейскими служащими 28 июня в поселке Шубарши автомобиля Талгата Шаканова, в багажнике которого 

были найдены арсенал незарегистрированного оружия – карабин “Сайга” и несколько охотничьих ружей – и 

содержание экстремистской литературы. Через 2 дня после данного инцидента произошла перестрелка в районе 

леса Костан. В окрестностях Губарши развернулись боевые действия. Позже выяснилось, что в ходе миссии по 

задержанию преступников погиб спецназовец Руслан Жолдыбаев. 

Однако, исламисты дают о себе знать не только на Западе, где есть нефть. 11 июля ночью в колонии 159/21 в 

Караганжинской области произошел взрыв. По официальным  источникам, осужденные колонии организовали 

заплонированное вооруженное нападение на стражу тюрьмы. Убив контролера, ранили еще 4-х сотрудников 

колонии и укрылись в здании производственного цеха. После штурма цеха спецназом МВД взорвали себя с 

помощью кислородного балончика. Результатом этого произшествия оказалось сильные телесные повреждения 

сотрудников КУИС(Комитет уголовно-исполнительной системы МЮ РК), один из которых по дороге в больницу 

скончался. 

В силу масштабных изменений, произошедших на законодательном  уровне в области религии, можно 

констатировать, что государство не остановится на этом и продолжит усиленную борьбу по искоренению 

экстремистских начал в Казахстане. 

Беря в сведения, то что религиозный экстремизм напрямую связан с деструктивными религиозными 

организациями, нашей стране нужно в первую очередь знать правовые основы борьбы с ними, а также знать 

признаки религиозного экстремизма и внешние признаки членов деструктивных религиозных организаций. 

Конечно, самым главным является- научить население не попадаться под влияние чуждых казахстанской 

ментальности и уметь противостоять и бороться с ними. 

Религиозный экстремизм в Казахстане выступает явлением, которое масштабно не проявилось. На 

территории нашего государства нет внутренних предпосылок для террористических и экстремистских проявлений 

по причине отсутствия социальной и политической базы, чему способствует взвешенная политика, проводимая 

руководством нашей страны. На сегодняшний день можно сказать определенно, что в Казахстане выработан целый 

комплекс противодействия терроризму. Конституцией нашей Республики запрещены создание и деятельность 

общественных объединений, цели и действия которых направлены на насильственное изменение 

конституционного строя, нарушение целостности республики, подрыв безопасности государства, разжигание 

социальной, расовой, национальной, религиозной, сословной и родовой розни, а также создание не 

предусмотренных законодательством военизированных формирований. Создана солидная законодательная база по 

противодействию терроризму, экстремизму; подписаны ряд международных договоров, соглашений в области 

борьбы с терроризмом. 

Тем не менее, ситуацию нельзя рассматривать однозначно. Сложившиеся государственно-

конфессиональные отношения характеризуются рядом тенденций и проблем, требующих внимательного 

рассмотрения и решения. 

Поэтому обеспечение безопасности, внешней и внутриполитической стабильности через этническую и 

конфессиональную консолидацию отдельных государств и всего мирового сообщества в целом, представляется 

важнейшим и обязательным условием для решения глобальных проблем человечества. Этнорелигиозная ситуация 

в Казахстане сегодня признана одной из самых стабильных в мире. Очевидно, что уникальный опыт нашей страны 

по сохранению согласия и доверия в полиэтническом  обществе весьма актуален в эпоху глобализации. Этот опыт 

может выступить основной для создания новых механизмов взаимодействия на международном  уровне. 

 

Использованные источники: 

1. Государственная программа по противодействию религиозному экстремизму и терроризму в Республике 

Казахстан на 2018-2022 годы» от 15 марта 2018 года.   “Әділет” Информационно-правовая система нормативных 

правовых актов РК 

2. Закона Республики Казахстан «О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты 

Республики Казахстан по вопросам религиозной деятельности и религиозных объединений» от 11 октября 2011 

года №484-IV.   

Научный руководитель: к.э.н., доцент Кусаинова Л.И.  

 

 

АКТУАЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ ПРАВОВОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ ИНФОРМАЦИОННОЙ БЕЗОПАСНОСТИ 

ГОСУДАРСТВА 

 

Кулмагамбетова А.С. 

Актюбинский региональный государственный университет им. К. Жубанова 

 

Развитие государства и общества как политико-правовых явлений осуществляется всегда в четко 

определенных исторических и территориальных факторах, которые обусловливают это развитие. При этом угрозы 

для государства, общества и человека также находятся в постоянном изменении. Современные тенденции 
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мирового масштаба сегодня сигнализируют о возникновении новых форматов угроз для национальной 

безопасности Казахстана в XXI веке.  

Сегодня проблема информационной безопасности начинает привлекать все больше внимания в современной 

политической науке. Это связано, в первую очередь, с постоянно ускоряющимся техническим прогрессом, 

нарастающей информатизацией общества и переходом мировой цивилизации в информационную эпоху. 

Современное общество немыслимо без коммуникаций, вся жизнь среднего европейца, американца, да и уже 

многих россиян плотно “завязана” на информации. Нарушение работы информационных систем неизбежно влечет 

за собой потерю чувства реальности, хаос, как общественный, так и экономический упадок. Рассматривая роль 

массовых коммуникаций и их влияние на политические процессы, политологи отмечают, что в 

постиндустриальном обществе власть знаний и информации становится решающей в управлении обществом, 

оттесняя на второй план влияние денег и государственного принуждения. Причем непосредственными носителями 

и, особенно, распространителями знаний и другой социально значимой информации являются средства массовой 

коммуникации. 

Информационная безопасность государства - защита конституционного строя, суверенитета, 

территориальной целостности с точки зрения информационных средств, охватывающая жизненно важные 

интересы государства. Основной целью данной проблемы – это эффективная реализация интересов личности и 

общества в информационной сфере. 

Основные направления защиты информационной сферы: 

1. Защита интересов личности, общества и государства от воздействия вредной, недоброкачественной 

информации. Такую защиту обеспечивают институты: СМИ, документированной и др. информации.  

2. Защита информации, информационных ресурсов и информационной системы от неправомерного 

воздействия в различных ситуациях. Такую защиту обеспечивают:  - институт государственной тайны;  - 

персональных данных.  

3. Защита информационных прав и свобод (институт интеллектуальной собственности).  

Сложилось понимание свобода информации - это непременный атрибут строящегося гражданского 

общества. Защита информационного пространства в данных условиях является одной из базовых задач и общества, 

и государства. Соответственно, информационная безопасность приобретает все большую значимость в общей 

системе обеспечения национальной безопасности страны в целом. Все исследователи данной проблемы ставили 

вопрос о месте информационной безопасности в системе безопасности вообще. Ю.Р.Фарвазова, например, вслед за 

С.П.Расторгуевым, подчеркивала, что информационная безопасность страны - это отдельное направление, которое 

в настоящее время для некоторых государств имеет даже больший приоритет, чем ядерная безопасность [1, c. 115]. 

По мнению Н. Р. Шевко, полностью разделяющего в этом вопросе положения действующей до недавнего времени 

Доктрины информационной безопасности Республики Казахстан, национальная зависит от обеспечения 

информационной безопасности, и в ходе технического прогресса эта зависимость будет возрастать. 

В этом отношении одной из наиболее значимых задач для Казахстана сегодня выступает обеспечение 

безопасности информационной сферы в тесной взаимосвязи внешнего и внутреннего аспектов. 

К внешним угрозам информационной безопасности относятся: 

- публикация искаженной информации тем или иным государством с целью осложнения политической обстановки 

внутри другой страны; 

- стремление к получению информации государственной важности; 

- радиоэлектронное противостояние, навязанное третьими странами против Республики Казахстан; 

- рост духовно-культурной и идеологической экспансии и усиление привязанности молодого поколения к 

внешнему информационному воздействию; 

- форс-мажорные обстоятельства, чрезвычайные ситуации, стихийные бедствия. 

К внутренним  угрозам информационной безопасности относятся: 

- направленное искажение информации, преследующее целью формирование негативного общественного мнения и 

стимулирование  принятия неадекватного политического решения; 

- низкая техническая оснащенность путей связи, их защита, коммуникаций применяемых в сфере 

государственного, оборонного, банковского, коммерческого управления; 

- недостаточный уровень качества информационных, телекоммуникационных технологий, снижение роли и 

необеспечение  всех прав негосударственных печатных, теле- и радиокомпаний на получение и распространение 

информации;  

- компьютерные преступления [2]. 

На наш взгляд, на современном этапе в Казахстане имеется определенный уровень угрозы информационной 

безопасности. В частности, наблюдается зависимость от импорта готовой информационной продукции, которая 

может повлечь за собой дестабилизацию внутриполитической ситуации. Практически не сформировано 

собственное мощное информационное пространство, в котором были бы задействованы самостоятельные средства 

массовой информации, способные конкурировать с зарубежными информационными агентствами в производстве 

новой информационной продукции. Например, доминирование российских СМИ в информационном  пространстве 

Казахстана, соответственно, оказывает существенное влияние на характер восприятия широкими кругами 

казахстанцев политической реальности. Так, например, во время известного военного конфликта между РФ и 

Грузией в Южной Осетии наши граждане, по сути дела, воспринимали информацию об этом из российских СМИ. 
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В итоге значительное количество казахстанцев оценили данный военный конфликт исключительно как реакцию 

России на оккупацию Грузией Южной Осетии. Хотя, в действительности, ситуация там была несколько иного 

характера. 

Опасной угрозой в информационной войне представляет религиозный экстремизм и терроризм, поэтому 

предотвращая развитие негативных тенденций, Комитет национальной безопасности предложил новую 

госпрограмму по противодействию религиозному экстремизму и терроризму на 2017 - 2020 годы. В этом 

направлении предусмотрен комплекс мер, совершенствующих профилактику данных явлений. Планируется 

повысить эффективность системы просвещения граждан о потенциальной опасности радикальной идеологии и 

терроризма и повысить привлекательность контр-пропагандистской продукции. 

Для выводов по предпринятому в работе анализу информационной безопасности следует выделить три 

главных вектора стратегии развития Концепции национальной информационной безопасности: 

Во-первых, создание специальных структур, занимающихся  исследованием  средств информационного 

воздействия; во-вторых, привлечение специалистов по изучению технологий информационного насилия; в-

третьих, формирование специальных структур и процедур для выявления признаков враждебного использования 

информационных  технологий. 

От эффективности деятельности этих структур и используемых защитных процедур зависит 

информационно - коммуникационная безопасность и нормальное функционирование всех социальных субъектов, в 

качестве которых выступают граждане, органы власти и государственного управления, общественно-политические 

и экономические организации. 
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ҚАЗІРГІ ОТБАСЫЛАРДЫҢ ӘЛЕУМЕТТІК-ЭКОНОМИКАЛЫҚ ЕРЕКШЕЛІКТЕРІ 

 

Асхатқызы Ұ. 

Қ.Жұбанов атындағы Ақтөбе өңірлік мемлекеттік университеті 

 

Әлеуметтік қауіпсіздік және азаматтардың бақуаттығы мәселелерін шешу – бұл әрбір қазақстандыққа   әсер   

ететін   қиын   және   өте маңызды міндет. Сондықтан, бұл  тұста  әр  қадам мұқият ойластырылған болуы тиіс. 

Адамның бойына тұрақтылық пен психологиялық жайлылық үмітін жандыра алатын жалғыз әлеуметтік институт – 

Отбасын, аналық және балалық шақты қолдау жүйесі (тууға жәрдемақы,1 жасқа дейінгі балаларды күтуге арналған 

жәрдемақы). 2006  жылдан  бері  Қазақстанда  балалары бар отбасыларды қолдаудың жаңа кешенді жүйесі 

енгізілді, онда баланың дүниеге келуінде берілетін өтемақыны, бір жасқа дейінгі балаға төленетін өтемақыны және 

аз қамтылған отбасылардан 18 жасқа дейінгі балаларға өтемақы беру қарастырылған. 2008 жылдың 1 қаңтарынан 

бастап, әлеуметтік сақтандырудың Мемлекеттік қорынан жұмыс жасайтын әйелдерге жүктілігі және босанғанға 

дейінгі әлеуметтік өтемақылар және де балаға қарау үшін орташа жалақының 40%-ын құрайтын әлеуметтік 

төлемдер төленеді. 

Ресми статистика мен үкімет есептерінен 2003-2012 жылдары кедей халықтың үлесі анық түрде елде 7,2 есе 

(46,7%-дан  6,5%-ға дейін) кеміді. Халықтың  табысын   арттыру  мақсатында қолдау көрсете отырып және елдің 

мейлінше кедей тобына әлеуметтік кепілдемелер ұсына отырып мемлекет басты рөлді ойнайды. Осылай, 2010 

жылы зейнетақының ең төменгі мөлшері зейнеткердің күн көріс минимунынан асып түссе де 2001 жылмен 

салыстырғанда 3,1 есеге өскен, бірақ халықтың күн көріс минимунынан айтарлықтай төмен деңгейде. Мемлекет 

орнатқан, жалақының минималды мөлшері көрсетілген уақытта 4,3 есеге өсіп, 2005 жылдан бері еңбекке қабілетті 

адамның күн көріс минимунынан асып түсті. 

2003-2012 жылдар аралығындағы корреляциялық саралау нәтижесінің негізінде жалақының минималды 

мөлшері мен кедей халық үлесінің арасындағы және де зейнетақының минималды мөлшерімен тығыз теріс деңгей 

анықталды,(корреляция коэффициенті  r  =-0,82 және -0,97 сәйкесінше, тәуелділіктің жоғары деңгейі). Бұл 

жалақының минималды мөлшерінен асып түскенде кедей халық үлесі азаятынын көрсетеді. Бұл кедей халық 

үлесін төмендетуге қабілетті механизмдердің бірі болуы ықтимал. 

ҚР статистика Агенттігінің мәліметтері бойынша 2012 жылы үй шаруашылығындағы кедей топтардың бір 

жылдағы жан басына кеткен қаржы – 132 476 тг, ал жақсы қамтамасыз етілген отбасылардың қаражаты жан басына 

533190 тг теңге. Кірістің қатынасы 2012 жылы эквивалент шкаласының көрсеткішімен 4,5 есеге, ал эквивалент 

шкаласының есебінсіз 5,3 есеге қамтамасыз етілген. Отбасының кірісіне байланысты олардың тамақтарды   тұтыну  

түрінде  де ерекшеліктер болады. Азық-түліктің тұтыну түрі азаяды. Салыстыратын болсақ, 2011 жылы аз 
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қамтамасыз етілген  отбасылардың 10%-ы жеміс  жидек, ет және ет өнімдерін   5 есеге аз пайдаланған,   ал балық 

және теңіз тағамдарын 4 есеге аз тұтынған. 

Қазақстан халқының ақшалай кірістері құрылымының динамикасын қарастыратын болсақ, 2003-2012 

жылдар аралығында айтарлықтай өзгерістер болған жоқ. Осы он жыл ішінде еңбек кірісінің үлес салмағы 2003 

жылы 77%-дан  2012 жылы 81%ға өсті және осы жоғарғы қалпында қалып отыр. Соған қарамастан, әлеуметтік 

трансферттер үлесі 2%-ға  төмендеді  және ол 2012 жылы  15%-ды құрады, басқа да ақшалай түсімдер 2%-ға 

азайды. Отбасы кірісінің  құрамындағы жалданып жұмыс істеуден түскен кірістің үлесі 2006 жылғы 67,9%-дан 

2010 жылы 71,3%-ға өсті. Осыған байланысты, мемлекеттегі кедей халық үлесі динамикасының өзгеруі мен 

жағдайды жақсартуға қол жеткізудің басты көзі жалдамалы жұмыстың еңбекақысы болып табылады. Отбасы 

кірістерінің құрамындағы жеке меншіктен түскен кіріс үлесі мен кәсіпкерлік қызметтен түскен кіріс үлесін 

анықтаудың маңызы зор. Соңғы жылдары Қазақстанда орын алған шағын бизнес масштабының кеңеюі мен 

қаржылық инфрақұрылымның дамуы жеке  меншіктен және кәсіпкерлік қызметтен түскен кірістер үлесінің  

артуын  қамтамасыз  етуі  тиіс  және  де халықтың ақшалай кірісінің құрамындағы бұл көрсеткіштердің үлесі өсуі 

қажет. Бірақ Қазақстанда  жеке  меншіктен  түсетін кірістің үлесі төмен деңгейде: 2003-2011жж. аралығында 0,4%-

дан 0,7%-ға өсті, ал 2012 жылы 0,5%-ға кеміді. 2008-2012 жж. аралығындағы өзін-өзі жұмыспен қамтудан және 

кәсіпкерлік қызметтен түскен кірістердің үлесі тұрақты кему тенденциясында болды: 2008 жылғы 11,8%-дан 2010 

жылы 9,6%-ға төмендеді. Жұмыспен қамтылған халықтың 33%-ын құрайтын, шағын бизнесті қолдау  және өзін-өзі 

жұмыспен қамтитындарды оқытуға арналған мемлекеттік бағдарламаларды дамыту және олардың халық 

кірісіндегі үлесін,белсенді кәсіпкерлер санын арттыра отырып, кем дегенде 20%-ға көбейту қажет. 

Қазақстанның қалалық және ауылдық жерлерінде тұратындардың үй шаруашылығындағы кіріс 

құрылымдарының арасында айтарлықтай ерекшеліктері бар. 2012 жылы қалалық жерлердегі үй шаруашылығының 

кірісі келесі табыс көздерінен: жалданып жұмыс істейтіндердің еңбекақысынан (75,1%), жеке және кәсіпкерлік 

қызметтен түскен табысынан (6,6%), сонымен қатар зейнетақыдан (11,6%) құралды. Ауылдағы үй шаруашылығы 

кірісінің көп бөлігін жалданып жұмыс істейтіндердің еңбекақысы (63,5%) құрады, бірақ бұл қаладағыға қарағанда 

салыстырмалы түрде төмен болды. Сонымен қатар қалада да ауылда да кірістің айтарлықтай бөлігін шаруа 

қожалықтары мен жеке қосалқы шаруашылықтарда өндірілген ауылшаруашылық өнімдерін сатудан жиналған 

ақшалай түсімдерден қалыптасқан жеке және кәсіпкерлік қызметтен түскен табыстар (15,8%) құрады. 

Сонымен, біздің мемлекетіміз – демографиялық ахуалды көтеруге, ана мен бала денсаулығына жіті назар 

аударуға, көпбалалы аналарға қолдау жасауға аса мән беріп отырған елдердің бірі. Ерлі-зайыптылардың,  ата-ана  

мен балалардың арасында қалыптасатын патологиялық проблемалар отбасының әлеуметтік мәртебесіне қарамай, 

нашар қамтылған  немесе сауаты төмен шаңырақтар сияқты, дәулетті, зиялы отбасыларда да болуы мүмкін. 

Отбасы және отбасы қарым-қатынастары институты қоғамның біртұтастығына елеулі түрде ықпал ететіні белгілі. 

Қазақстанның әлеуметтік-экономикалық жағдайының бұдан әрі жақсаруына орай отбасы саясатын, отбасы қарым-

қатынастарын жетілдіру проблемалары алдыңғы орынға шығады. Сондықтан заңды неке институтына жан-жақты 

қолдау көрсету, отбасы құндылықтарын нығайту, оның абыройын көтеру барша қоғамның  басты міндеттерінің 

бірі болып табылады. Бүгінгі тәрбие берудің негізгі міндеттерінің өзі «ең алдымен, дені сау, ұлттық сана сезімі 

оянған, рухани ойлау дәрежесі биік, ар-ожданы мол, мәдениетті, парасатты, еңбекқор, іскер, бойында басқа да ізгі 

қасиеттер қалыптасқан адамды тәрбиелеу» деп көрсетілген Қазақстан Республикасының тәлімтәрбие 

тұжырымдамасында. Қазіргі кезде мемлекеттің көптеген саясаты отбасы мәселесіне алаңдаушылығымен 

байланысты және ол жұртшылық назарын қазіргі отбасының жағдайына аудару, қоғамның негізгі институты 

ретінде отбасы мәнін арттыруға бағытталған шара болып есептеледі. 

Қорыта келгенде, қазақстандық отбасылардың әлеуметтік-экономикалық жағдайын жақсартуда төмендегі 

мәселерге назар аудару керек сияқты: 

 халықтың өмір сүру деңгейінің негізгі әлуеметтік стандарттарын есептеудің әдістемесін қайта қарау қажет: 

күнкөріс деңгейінің мөлшері мен әлеуметтік көмек көрсетілу үшін қолданылатын «кедейлік шегін», күнкөріс 

деңгейінің минималды мөлшерін орташа жалақының 0,19-дан 0,30-ға дейін (1,0) жеткізу керек, мысалы, Ресей мен 

Беларусияда бұл көрсеткіш 0,35 құрайды; 

 әлеуметтік қолдау деңгейін 2010 жылы ЖІӨ-нің 4,2%-ы нан 2015 жылы 10%-ға дейін жеткізу. Әлеуметтік 

қолдау бағдарламалары қажетті жергілікті еңбек нарығына сай еңбек және бейімделу тағылымдарын беруге 

негізделуі тиіс, оның ішінде кәсіпкерлік қызметке демеу болу, өткізу нарығын ұйымдастыру; 

 теңсіздікті өлшеуді орташа ақшалай табыспен ғана емес, үй шаруашылығының таңдамалы қадағалану 

нәтижелерін макроэкономикалық көрсеткіштерді есептей отырып жүргізілуі тиіс. 

Қолданылған әдебиеттер: 

1. ҚР Статистика агенттігінің ресми мәліметтері 

2. ҚР әлеуметтік-экономикалық дамуға арналған бағдармалары 
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The problem of poverty exists in any society. The following types of poverty levels are distinguished: national and 

International. The national poverty level is the proportion of the population living below the national poverty line. In most 

countries of the world, including Kazakhstan, the national poverty line refers to income below the subsistence minimum. 

The international level of poverty is an income that provides consumption of less than $2. per day on PPP. 

According to the data in Kazakhstan peak of this depth fell for 2002 and 2003 (13.3% and 10.2%)In the In the fourth 

quarter of 2018, the depth of poverty in Kazakhstan amounted to 0.5% [1]. At the same time in 2016-2017 years this figure 

was 0.4%, and in 2015-0.3%. According to the Statistics Committee, 0.5% of the poverty depth reached the last time in The 

year 2012. Whereas the peak of poverty falls in 2002 and 2003 (13.3% and 10.2%). Data are obtained using the income 

equivalence scale. The structure of the subsistence minimum has been changed since January 1, 2018. Fixed share of non-

food costs Goods and services are set at the rate of 45% to the cost of the minimum consumer basket [1]. 

An avalanche barrier on the way of development of small and medium enterprises, creation of innovative firms and 

clusters [2]. It places obstacles in the work of international organizations, reduces the effectiveness of funds coming to 

needy countries to fight poverty. Corruption is not just an economic crime, it is a national betrayal. And corrupt people are 

the true enemies of the nation, who insult and humiliate the people with their crimes.  Officials are more likely to act 

initiators corrupt transactions where the business is larger: 70% for JSC, for Loc – 61%, for LLP – 56%, for IP – 53% [3]. 

In the interaction of peasant farms with the state initiators corruption in 1.7 times more often become civil servants.On 

average, corruption interferes in 49% of cases, and helps in 6.4%. On the issue helps or hinders corruption can be assumed 

who is the initiator of the corrupt deal. Most likely, where corruption helps, the initiator can be considered an entrepreneur. 

These are sectors such as water supply/sewerage and control in this area, printing services and advertising agencies, real 

estate operations, transport and logistics, vehicle maintenance, Agriculture and construction. 

Official statistics persistently underestimate the poverty level in Kazakhstan, whereas in the respective world 

rankings the position of our country looks worse and worse every year. However, there is no need for special research to 

see how impoverished the population has been in recent years. As it is known, in our country the poverty line is defined at 

the level of 40 percent of the subsistence minimum – today it is 29 698 tenge. More than 50% of Kazakhstani families have 

incomes of less than 60 thousand tenge per person.In 2.8% of the families of Kazakhstan income per member amounted to 

less than 20 thousand tenge in the 4th quarter of 2018 [1]. Income from 20 thousand Up to 30 thousand tenge had 10.4% of 

families, and 30-40 thousand. Tenge – 14.9%. 40-50 thousand tenge income in 13.4% of families, and 50-60 thousand 

tenge – 11.3%. Thus, the average per capita income is less than 60 thousand tenge received 52.8% of households. In 11.6% 

of households income per person is from 60 thousand. Up to 80 thousand tenge, and in 8.5%-from 70 thousand up to 80 

thousand tenge. In turn, in 26.6% of households income per person accounts for more than 80 thousand tenge per one 

family member. On the basis of this analysis we can conclude that the quantitative minimum of income is not satisfied for 

one person in the Republic of Kazakhstan. 

The level of poverty line in Kazakhstan has not been recalculated since 2005, it does not correspond to modern 

realities and is more aimed at poverty reduction by statistical methods. The point is that our approach is based on the 

concept of absolute poverty. The numerical criterion here is the threshold of poverty (subsistence minimum). 

Unfortunately, in our country it does not reflect the diversity of life situations, in particular, does not take into account the 

needs of groups of the poor "on deprivation". The level of their life can be very low due to the specifics of the costs, for 

example, the need to buy expensive drugs when the family is seriously ill. Therefore, the question of how many of the poor 

there are today in our country is possible to get very contradictory answers. According to official data, their number in 

recent years varied in the area of 5%, while, according to some economists, this figure is much higher [4]. 

Unemployment is one of the main factors of poverty in Kazakhstan today. Official statistics on the number of 

registered unemployed persons may inspire optimism, but they do not reflect the real picture. Regular sociological studies 

show that the rates of forced unemployment exceed them several times. The fact is that not all citizens who have problems 

with employment, consider it necessary to be registered in the relevant centres. Today there is a so-called "shadow market" 

of labor force in the country. For example, temporary or one-time jobs, petty trade, employment in the fields, at home 

(cooking, cleaning), private delivery and repair, tutoring and many other types of employment remain largely unaccounted 

for [4]. 

The most acute problem of poverty is in rural areas (total monetary income per capita there is almost twice lower 

than in cities), as well as to citizens who are excluded from employment relations-elderly, disabled, unemployed. In 

addition, poverty significantly affected a large part of large families [4]. 

Conclusion: considered That in a country where a large part of the population lives below the poverty line, and the 

basis of the economy is the commodity sector, there can be no sustainable development. It is necessary to understand that it 

is impossible to build a rich, competitive country with poor citizens. To solve the problem of poverty, it is not enough for 

the state and public organizations to implement social programmes to support the poor, but also to stimulate an increase in 

the number of middle-class representatives. Poverty is a brutally close social problem. According to the sociological polls, 

the value and life-setting of the rich and poor in Kazakhstan is very far away. Only joint efforts of the State and society can 

change the situation for the better. Along with the development of social programs to help the poor, the state should be 

interested in the progress and progress in the life and behaviour of Kazakhstani people. 
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ПРАВОВОЕ РЕГУЛИРОВАНИЕ КРЕДИТНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ В РЕСПУБЛИКЕ КАЗАХСТАН 

 

Мирова Д.Е. 

Актюбинский региональный государственный университет им.К.Жубанова  

 

Кредитная деятельность банков в нашей стране регулируется законодательством  Республики Казахстан 

нормативно-правовыми актами Национального Банка РК издаваемыми на основании и во исполнение 

законодательных актов и указов Президента РК по вопросам, отнесенным  к его компетенции. Первоочередным 

законодательным  актом, регулирующим  банковскую, в том числе и кредитную деятельность в Казахстане, 

является Указ Президента Республики Казахстан имеющий силу Закона, «О банках и банковской деятельности в 

Республике Казахстан» от 31 августа 1995 г. Так, в статье 34 закона дается определение ссудной операции, под 

которой понимается предоставление денег банком другим лицам на условиях возвратности и платности.  

Статья 35 регламентирует обеспечение возвратности обеспечиваться неустойкой, залогом, гарантией 

поручительством  и другими способами, оговоренными законодательством  или договором. При условии высокой 

кредитоспособности и надежности клиента банк вправе принять решение о предоставлении кредита без 

обеспечения (банкового кредита). В случаях, предусмотренных договором о залоге а также законодательными 

актами, банк вправе самостоятельно реализовать находящееся в залоге имущество в принудительном  внесудебном 

порядке путем проведения торгов (аукциона). 

Статья 36 предусматривает меры, применяемые в отношении неплатежеспособности заемщика. Так, банк-

кредитор по отношению к заемщику, не выполнившему свои обязательства по кредитному договору имеет право:  

- не предоставлять новых кредитов; 

-обращать взыскание на деньги, имеющиеся на любых счетах заемщика (в случае, если это оговорено в 

кредитном договоре); 

-обратиться с исковым заявлением в суд о признании неплатежеспособного заемщика банкротом в 

соответствии с законодательством  Республики Казахстан [1,с.412]. 

Важнейшим нормативным  документом, регулирующим  кредитную деятельность банков, являются «Правила 

краткосрочного кредитования экономики Республики Казахстан» № 1 от 11 февраля 1996 г. Данные Правила 

регламентируют порядок выдачи и погашения ссуд, предусматривают контроль за обеспеченностью банковских 

ссуд, за их использованием  и погашением, а также кредитные санкции. Определяют специфику краткосрочного 

кредитования отдельных отраслей хозяйства и особенности выдачи ссуд на быстро окупаемые и 

высокоэффективные мероприятия. Особое внимание уделяется видам обеспечения банковских ссуд и залоговому 

праву банка. Согласно Правилам в качестве обеспечения кредита могут выступать: залог, гарантия, обязательство 

гаранта принять на себя часть ссуды после ее выдачи, поручительство, страхование ссуд. Кроме того в Правилах 

приводятся образцы типовых документов по кредитованию, а также расчеты основных показателей. 

В целях регулирования объемов кредитов, предоставляемых банками, для снижения рисков неплатежа 

банками по их обязательствам, а также защиты интересов вкладчиков и акционеров банков Национальным  банком 

РК используется механизм резервных требований. Норматив резервных требований рассчитывается как процент от 

общей суммы обязательств за вычетом обязательств перед банками и устанавливается в размере не более 40 %. В 

исключительных случаях НБ РК вправе вводить резервные требования на прирост обязательств. 

При нарушении норматива минимальных обязательств резервов Национальным  Банком РК начисляется и 

взыскивается штраф в размере, устанавливаемом  законодательными актами Республики Казахстан. В случае 

прекращения деятельности банка НБ РК в недельный срок возвращает банку зарезервированные средства. 

Порядок, условия, виды, сроки и лимиты кредитования банков определяются Национальным  банком РК. Он 

регулирует общий объем кредитования банков в соответствии с принятыми ориентирами денежно кредитной 

политики. Национальный банк РК, как кредитор последней инстанции, имеет право предоставлять банкам кредиты 

в национальной и иностранной валюте как обеспеченные, так и без обеспечения. 

Под прямыми количественными ограничениями НБ РК понимаются максимальные уровни ставок по 

отдельным видам операций и сделок, прямое ограничение кредитования, замораживание ставок вознаграждения 

(интереса), прямое регулирование конкретных видов кредита для стимулирования или сдерживания развития 

отдельных отраслей.[2,c.14] 

По каждому предоставленному кредиту в банке должно быть заведено кредитное досье, которое 

открывается в день подписания или утверждения кредитного договора и закрывается только в момент 

прекращения его действия за исключением случаев, предусмотренных Правилами. 
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В каждом кредитном досье должен быть отдельный перечень документов. По бланковым кредитам в 

кредитном досье достаточно наличия основной документации, требуемой при предоставлении любого кредита. 

Основная документация соответствует следующему перечню: 

1) Указание цели использования кредита и опись имущества, которое может быть предоставлено для 

залогового обеспечения возврата кредита с указанием балансовой стоимости; 

2) документы, подтверждающие полномочия лица на подписание кредитного договора от имени заемщика, 

если это лицо - законный представитель заемщика; 

4) оригинал заключенного кредитного договора; 

5) финансовые отчеты по состоянию на день подачи заявления, подписанные заемщиком и заверенные 

аудитором, включая отчет о прибылях и убытках и баланс; 

6) справка о трудоустройстве и размере заработной платы заемщика, если им является физическое лицо; 

7)расчеты, подготовленные уполномоченным  работником банка, подтверждающие способность заемщика 

обеспечить достаточный поток денег необходимых для совершения платежей по возврату кредита. 

Если представленный кредит обеспечен залогом в виде недвижимости, то дополнительная документация по 

кредитному досье должна включать в себя: 

1. оригинал заключенного договора об ипотеке с отметкой о его государственной регистрации; 

2. документ об оценке, подтверждающий и доказывающий рыночную стоимость задолженного имущества; 

3. документы, подтверждающие покупную цену задолженного имущества, если кредит выдан для 

приобретения этого имущества. 

Банк должен осуществлять проверку целевого использования кредита, а так же анализировать финансовое 

состояние заемщика на основе ежемесячной финансовой отчетности и отчетов о движении денег, получаемых от 

заемщика. Указанная отчетность и документы по результатам анализа должны приобщаться к кредитному досье. 

Документы подтверждающие факт полного или частичного погашения задолженности по кредиту должны 

быть приобщены к кредитному досье и отражать источник погашения кредита (деньги перечисленные заемщиком 

либо вырученные от продажи заложенного имущества). 

Кредитоспособность заемщика - это способность хозяйствующего субъекта (юридического либо 

физического лица) полностью и в срок рассчитаться по своим долговым обязательствам согласно условиям 

кредитного договора. При получении от заемщика письменного заявления на выдачу ссуды банк определяет 

степень кредитного риск, который он берет на себя, размер ссуды, который может быть предоставлен с учетом 

этого риска, конкретизирует условия предоставления ссуды, возможные сроки погашения, дает оценку 

способности заемщика эффективно использовать в своевременно возвратить ссуду. При определении степени 

риска и заключении договора на получение ссуды банк изучает финансовое состояние заемщика за прошедшие 2-3 

года в целях анализа развития деятельности заемщика как в прошлом, так и в перспективе. 

До заключения кредитного договора банк должен проанализировать кредитоспособности заемщика на 

основании бухгалтерского и статистических отчетов за предыдущие периоды, предварительных проверок на месте, 

а также прогнозов его финансового положения в течение всего срока погашения ссуды. Затем определяется класс 

кредитоспособности заемщика внутренние директивные документы и инструктивно-нормативные материалы, 

разработанные на основе действующей банковской практики.[3,c. 533]. 
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Молодежная политика в Казахстане осуществляется на основе Закона РК «О государственной молодежной 

политике», который был принят 9 февраля 2015 года[1]. Наряду с данным законом применяются и другие 

нормативно-правовые акты такие как: Конституция Республики Казахстан, Международные договоры, принципы 

и нормы международного права. Все они направлены на поддержку молодежи, начинающих свой бизнес, то есть 

предпринимательскую деятельность, поддержание жилищем молодых семей, предоставление условий на развитие 

и реализацию идей.  

Молодежь - это лица, возраст которых варьируется от 14 до 29 лет. Они являются источниками новых 

мыслей. От молодежи зависит дальнейшая судьба страны.  
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В Казахстане сформулированы две миссии молодежной политики - участие молодежи в политической 

жизни страны; воспитание молодежи и усиление казахстанского патриотизма. «Быть патриотом - это носить 

Казахстан в своем сердце», - так установил эту ценность Президент Республики Казахстан. [2] 

Молодежь Казахстана активно включается в  индустриальном стратегическом  развитии страны, представив 

актуальные проекты по усовершенствованию дорожного движения, созданию комфортных условий для пешеходов 

и водителей, а также проект «Волонтерство доброй воли», направленный на помощь онкобольным  детям, 

пожилым людям в Домах престарелых, студентами Казахстана. В инициативе «Bookcrossing» предлагают принять 

участие студентам, школьникам к чтению книг о казахской культуре, изучать шедевры мировой литературы. Так 

же были раскрыты проблемы экологии в проекте «Eco Help».  

На данный момент государство принимает участие в содействии молодежи, предоставляя бесплатную 

медицинскую помощь, выделяя стипендии студентам, учащимся на государственном  образовательном  гранте. 

Также примером  содействия молодежной политике можно отнести проект «Zhas Project», который стартовал в 

2017 году. Приоритетом  является призыв молодежи в общественную жизнь государства. Развивающейся сферой в 

Казахстане является «Start-up». Start-up - это реализация своего бизнес плана. Целью данного проекта является 

быстрое развитие и получение прибыли. Наиболее известными проектами выступают «Зеленая экономика», 

«Сельское хозяйство и химия», «Умные технологии», «Общепит и продукты питания». В 2018 году Казахстанский 

старптап вошел в десятку лучших на выставке в Сингапуре. Казахстанцы удивили персональным  Wi-Fi роутером, 

онлайн - игрой по управлению дронами и сервисом по онлайн проверке и оплате штрафов.  

2019 год в РК объявален годом молодежи. Молодое население нашей страны  смогут улучшить нашу страну, 

так как имеют цель и стремление к новым знаниям. Ведь знание - не инертный и пассивный носитель, приходящий 

к нам, хотим мы его или нет; его нужно искать прежде чем оно будет нашим; оно-результат большой работы и 

потому - большой жертвы, времени, прежде всего - так говорил Генри Томас Бокль, английский историк. [3] 

На год молодежи в Казахстане выделено 24,6 миллиарда тенге из республиканского бюджета. Уже 

совершаются первые шаги, позволяющие именовать 2019 год- годом молодежи. В начале февраля 2019 года 

стартовал проект «Jastar Business», который позволяет начать свое дело с нуля, произвести собственный продукт. 

Наставниками будущих бизнесменов станут ведущие известные бизнесмены. Одним из новейших программ 2019 

года является программа TechCirls 2019, которая позволяет девушкам от 15 до 17 лет из стран Ближнего Востока, 

Северной Африки и Центральной Азии продолжить высшее образование и построить карьеру в сфере науки и 

технологии. Она подразумевает обмен для 24-х участниц из Казахстана, Кыргызстана, Таджикистана и 

Узбекистана и поездку в Технологический университет Вирджиния, в городе Блэксберг.  

На протяжении 27 лет реализуется такой проект, как «С дипломом - в село!». Эта программа помогает 

выпускникам вузов найти работу в сельской местности, приобрести опыт. Молодежь привлекают такие льготы, 

как: единовременное пособие в размере от 70 до 100 МРП, выдачи кредита для приобретение или строительство 

жилья до 15 лет. Использовав этот шанс, молодой специалист сможет иметь большой доход, не выплачивать 

ипотеки и аренду за дорогостоящие квартиры, а заниматься любимым делом. Также с 2014 года действует 

государственная программа «Серпін-2050», направленная на обучение и трудоустройство молодежи южных 

регионов страны.  

Не исключение и программа «Дорожная карта занятости 2020», которое во-првых, направлено на 

обеспечении занятости населения за счет развития инфраструктуры в селах, поселках, малых городах. Во-вторых, 

предусматривает поддержку частного предпринимательства. Третье направление поможет безработным  пройти 

обучение и найти стабильную работу.  

Актуальным становится  тема молодежи на государственной службе. Реальностью сегодняшнего дня 

является смена кадров аппарата государственного управления и вхождение в ее состав молодых людей. По 

статистике средний возраст государственных служащих составляет 38,6 лет, при этом средний возраст 

политических государственных служащих – 47,3 лет, средний возраст административных государственных 

служащих корпуса «А» – 47,8 лет, служащих корпуса «Б» – 38,5 лет[4].  

С начала обретения независимости молодежная политика прошла множественные этапы ее развития. 

Отправными точками развития в образовательном  процессе стали проекты «Болашак», «Назарбаев университет», 

«Назарбаев Интеллектуальные школы». Важную роль в развитии молодежной политики занимают молодежные 

организации. Молодежное крыло «Жас Отан», Конгресс молодежи Казахстана, «Жас Улан» принимают активное 

участие в решении проблем молодежи. Как выше говорилось, молодежь должна быть физически здоровой, 

поэтому ведется пропаганда ценности здоровья и спорта. Чемпион Паралимпийских игр 2016 года по плаванию 

Зульфия Габдуллина выразила мнение по поводу стартовавшего в Казахстане Года молодежи так, - «молодежь 

Казахстана-это лицо нашей страны. И от того, насколько качественные знания и сколько энергии мы дадим нашей 

молодежи, будет зависеть процветание нашей республики. А что касается паралимпийского спорта, открылся 

Центральный паралимпийский центр, у людей появилась мотивация заниматься спортом, уровень казахстанского 

паралимпийского спорта вырос в целом.» [5] 

Планируется создание детско-юношеского объединения «Сарбаз», которое усилит военно-патриотическую 

базу, а так же возродить школьный туризм по проекту «Познай свою землю». 

Таким образом, большая ответственность возложена на плечи молодежи, которой предстоит принять 

эстафету созидательных дел старшего поколения, повысить национальную конкурентоспособность еще выше. 

Такую задачу осилят лишь профессиональные, образованные, физически и нравственно здоровые молодые люди.  
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Эффективных инструментов для инновационной экономики в АПК выступает государственно-частное 

партнерство. Для эффективного долгосрочного взаимодействия государства с субъектами предпринимательства 

путем объединения их ресурсов для обеспечения устойчивого социально-экономического развития страны и 

реализации общественно-значимых задач в РК действуют закон РК «О государственно-частном партнерстве», 

Государственная программа развития АПК на 2017-2021 годы, специальный проектом «Ауыл – ел бесігі». 

Государственной программы развития АПК охватывает огромный пласт поддержки тружеников села с точки 

зрения бизнес-процессов и обеспечить его финансирование в размере 90 миллиардов тенге[1]. 

Сущность механизма ГЧП (государственного-частного партнерства) законодательно закреплены в виде 

базовых принципов: сбалансированности, конкурcности, результативности, последовательности [2]. 

Под принципом  сбалансированности понимается взаимовыгодное распределение обязанностей, гарантий, 

рисков и доходов между частным партнером  и государственным  партнером в процессе реализации проекта ГЧП.  

Принцип конкурcности представляется как определение частного партнера на конкурсной основе.  

Принцип результативности - это установление критериев и показателей, позволяющих оценить достижение 

результатов ГЧП. 

Принцип последовательности выражается в поэтапном построение взаимоотношений между субъектами 

ГЧП.  

Преимуществами при реализации инвестиционного проекта через механизм ГЧП являются: 

1.Долгосрочный контракт.  

2.Повышение качества предоставляемых товаров, работ и услуг.  

3.Сбалансированное распределение рисков. 

Отличительными чертами  всех проектов ЧГП являются: 

- наличие «устойчивых обстоятельств» и со стороны государства, и со стороны  бизнеса; 

- необходмиости мотивации к инновациям; 

- созданное партнерство становится «технологическим  толчком» и «тягу рынка» для продвижения научно-

исследовательской и предпринимательской деятельности к прогрессу. 

Важнейшим направлением  стратегии государственной аграрной политики является создание предпосылок 

для притока инвестиций в аграрный сектор. В настоящее время необходимо объединение финансовых, 

материально-технических и трудовых ресурсов участников производственного процесса в целях повышения 

эффективности организации и управления агропромышленным  комплексом. Прежде чем перейти непосредственно 

к формированию организационно-экономического механизма инвестирования инновационной деятельности в АПК 

на основе ГЧП обозначим модели инвестирования в сельскохозяйственное производство и образование 

агропромышленных формирований.  

Первой наиболее распространенной моделью является привлечение инвесторов через государственные 

управляющие структуры с определенной долей их финансового участия в уставном капитале создаваемой 

интегрированной структуры. Второй моделью инвестирования аграрного сектора является добровольное 

вхождение компаний-инвесторов, которые на взаимовыгодных условиях вкладывают капитал в развитие 

сельскохозяйственного производства. 

Таким образом, крупные несельскохозяйственные компании не только активно инвестируют в сельское 

хозяйство, например на основе кредитования, но и самостоятельно занимаются производством 

сельскохозяйственной продукции. Основными мотивами интеграционных процессов в сельском хозяйстве 

являются синергетический эффект, который возникает за счет экономии на масштабах деятельности, оптимального 

комбинирования взаимодополняющих ресурсов, финансовой рационализации на основе снижения транзакционных 

https://socratify.net/quotes/genri-tomas-bokl/139342
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издержек, усиления монопольного положения на рынке, а также единство технологического цикла производства и 

потребления. 

Проведенный анализ условий формирования организационно-экономического механизма инвестирования 

инновационной деятельности в АПК на основе ГЧП свидетельствует, что условия складывающие отношения 

между субъектами инновационно-инвестиционной инфраструктуры, формируют оранизационно-экономический 

механизм инвестирования инновационной деятельности в АПК на основе ГЧП с функциональным  подразделением 

задач, решаемых на государственном  и частном уровнях. 

Наиболее развитой в аграрном секторе экономики является форма партнерства - целевые программы. Для 

сельского хозяйства одной из первых среди всех отраслей экономики была разработана программа развития на 

2017-2021гг. Совместная финансовая поддержка со стороны государства и частного бизнеса позволили 

значительно увеличить темпы роста производства в АПК. Таким образом, постоянное развитие форм, методов, 

инструментов, принципов, подходов, моделей и механизмов государственно-частного партнерства инновационно-

инвестиционной деятельности в агропромышленном  комплексе позволит повысить эффективность 

сельскохозяйственного производства, конкурентоспособность отечественного АПК. 

Анализ ннвестиций в основной капитал в сельской местности в РК за 2018 год  показывает, что он имеет 

динамику к росту и составил более 6 триллион тенге, что дает рост на 24.1%  по сравнению с 2017 годом. 

Наибольший  динамичный рост показывает Атырауский регион (+54,2%). В Актюбинской области 

инвестиционные вложения в основной капитал в сельской местности составили в 2018 году 322 млрд. тенге, что 

означает прирост  на 5.4 % по сравнению с предыдущим  годом[3].  

Одним из важных направлений инновационно-индустриального развитие в АПК  является цифровизация 

АПК, в рамках которой основной упор будет сделан на внедрение элементов точного земледелия и «умных ферм», 

от которых ожидается наибольший эффект. На первом этапе стоит необходимость в создании электронных карт 

полей с геопозиционным, вегетационным, агрохимическим, гидрогеологомелиоративным  и метеорологическими 

слоями. Сейчас будет инвестиционное субсидирование, которое позволит нашим хозяйствам приобретать 

оборудования для перехода на цифровизацию. В Актюбинской области 60 фермеров региона повысили свою 

компетенцию и получили цифровой ликбез, организованнй АО "Аграрная кредитная корпорация" при поддержке 

ТОО "Центр компетенций НПП РК "Атамекен" с участием НАО «Национальный аграрный научно-

образовательным  центром. Переход на электронную систему позволит фермерам исключить коррупционную 

проявляющую, а электронные карты полей помогут избежать спекуляции в сфере субсидирования 

сельхозтоваропроизводителей.  

В рамках второго направления Программы развития продуктивной занятости и массового 

предпринимательства на 2017-2021 годы «Еңбек» сельским предпринимателям  представлена была возможность  

претендендовать на получение государственного гранта для реализации новых бизнес-идей. Гранта предназначены 

только на целевое использование - приобретение технологического оборудования, инвентаря и орудий труда. 

Сырье инициаторы приобретают на собственные средства.  

Инновации в новых технологиях АПК, в частности в породном  преобразовании, использовании племенных 

быков-производителей, вопросы ветеринарной безопасности  позволили фермерам улучшить содержать маточное 

поголовье, сохранить их и увеличить.  

Кроме того, поставлены задачи о внедрении новых финансовых инструментов, как аграрная расписка, о 

необходимости перехода от субсидированного  принципа страховых выплат к субсидированным  страховым 

премиям, что позволит увеличить кредитоспособность аграрного сектора[4]. 

Проведенные в стране реорганизации холдинг «Байтерек» и «КазАгро», в результате которых 

оптимизированы их функции, что привело к  передачи данных функций частному сектору, бизнесу.  

Как показало обобщение теоретических и практических положений проблемы исследования, ГЧП является 

оптимальной экономической формой организации процесса финансового обеспечения отраслевых инновационных 

инфраструктурных и индустриальных проектов в АПК.  
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Corruption crime today can surely be called a traditional and fairly common type of crime that exists not only in our 

country but also in many other civilized countries of the world. The results of various opinion polls conducted by public, 

state, and international organizations, emphasize that more than 50% of the population, both in the US and Kazakhstan 

consider corruption as a threat to the national interests of the state.   

Today, Kazakhstan faces the task of continuing an active anti-corruption policy in order to ensure the long-term 

competitiveness of the country. That is why the fight against corruption is the most important strategic priority of the state 

policy of Kazakhstan.  

The results of the State anti-corruption program implemented in Kazakhstan earlier showed their expediency and the 

need for further consistent and systematic work. State support for the development of civil society institutions in the form 

of the development and adoption of relevant regulatory legal acts has led to an increase in the activity of the population in 

anti-corruption activities.   

The most dangerous form of corruption is the merging of criminal elements with state structures, as a result of which 

the official, first of all, works for personal enrichment, directly or indirectly engaged in trade in official functions. At the 

same time, corruption is becoming a breeding ground and a catalyst for organized crime. It is characterized by very high 

latency, sophistication and causing major damage. Corruption has an extremely negative impact on the moral and political 

climate in society, contributes to the emergence of a negative attitude to the ongoing political, economic and social 

transformations. People who are disillusioned with power lose respect for the law. Corruption forms in the minds of people 

a certain worldview and value orientations aimed at greed, self-interest and leads to spiritual degradation not only of the 

individual but also of the whole nation and society.  

Failure to take radical and effective measures to combat corruption can lead to the fact that it can turn from a 

criminal, economic and social problem into a political one and acquire the scale of a national disaster that undermines the 

foundations of the constitutional system of the country.  

Therefore, we are interested in foreign experience of understanding and combating corruption, especially in 

economically developed countries such as the United States, because the study of this experience will not only rethink the 

negative processes associated with corruption in our country but also take a fresh look at the forms and methods of 

combating corruption at the social, special and individual criminological levels.  

Anti-corruption legislation of the United States is systemic in nature, consists of legal acts regulating lobbying, 

banking, stock exchange activities. At the international level, it is recognized that the criminal law of this country contains 

the broader concept of criminal offenses of corruption than in the countries of Europe, which is given to the problem of 

corruption is not less attention.  

The subject of bribes, in accordance with St. 201 titles 18 of the Code of laws the US[1], can be any value, material 

or not material. This also distinguishes US law from Kazakhstan, where bribery in an intangible form is not punishable.  

Title 18 of the United States code[1] provides for the liability of a public official who "directly or indirectly demands as a 

bribe, seeks, receives, accepts or agrees to receive or accept any value in person or for any other person or organization"in 

exchange for any unlawful act or omission in the service. Sometimes this is called passive bribery.   

Penalties for active and passive bribery, described in article 201 of title 18 of the U.S. code of laws[1], provided in 

the form of a fine, the amount of which is calculated triple the size of the bribe, or imprisonment up to 15 years. Both 

penalties may be combined by a court decision. In Kazakhstan, the maximum term of imprisonment for receiving and 

giving bribes 15 years (article 366-367 of the Criminal code of the Republic of Kazakhstan).[2]  

It is a criminal offence in the United States to receive money from an official or employee of the United States and 

to pay such remuneration to individuals and organizations, i.e., General bribery without reference to any specific act or 

omission of an official or employee (title 18, article 209 of the United States Code of laws)[2]. Violation of this rule is 

punishable by up to 5 years ' imprisonment, or a fine in the amount of the amount received, or both (article 216 of title 18 

of the U.S. Code of laws).[1]  

In Kazakhstan, the receipt of a bribe by a person authorized to perform public functions, or an equivalent person, or 

a person holding a responsible public office, or an official, shall be punishable by a fine of fifty times the amount of the 

bribe or by imprisonment for up to five years, with confiscation of property, with life deprivation of the right to hold certain 

positions or engage in certain activities. (article 366 of the criminal code) [2]  

One of the most important provisions of the U.S. anti-corruption policy is uniform for all branches of government 

rules that restrict the official receiving gifts from individuals and organizations.  

In the United States, criminal liability applies not only to individuals but also to legal entities. The absence of such 

an institution in Kazakhstan leads to the fact that only employees of the company in whose interests bribery is carried out 

are responsible for bribery.  

Transparency of the activities of state and municipal bodies is of key importance for the prevention of corruption. In 

the US, unlike Kazakhstan, there are no state-owned media. Journalists ' access to information about the activities of state 

bodies in the United States is provided by the special freedom of information Act (Freedom of Information Act). Moreover, 

distrust of the state apparatus is part of the traditional political culture. One suspicion of corrupt ties can lead to the loss of a 

person's political career.  

Active support in the development and implementation of anti-corruption programs around the world is carried out 

by the United States through the Agency for International Development (The Agency for International Development). It 
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provides financial support to such an international non-governmental organization as "Transparency International", which 

has its own branch in Kazakhstan.  

Thus, consideration of issues related to borrowing, the perception of Kazakhstan's legislation as institutions and 

norms of international law, and foreign experience, in particular, the United States is produced only within the framework 

of the relevant provisions of the Constitution and should equally meet both national legal traditions and previously 

concluded interstate and international obligations.  
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РЕКРЕАЦИЯЛЫҚ ТАБИҒАТ ПАЙДАЛАНУ ҚҰҚЫҒЫ ЖӘНЕ МЕМЛЕКЕТТІК БАСҚАРУ 
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Рекреация (лат. rесrеаtіо - қалпына келтіру) — адамның еңбек процесінде жұмсаған дене және рухани 

күштерін қалпына келтіру мен дамыту. Рекреацияның тиімділігін арттырудың жолдарын зерттеумен қоғамдық 

және жаратылыстану ғылымдарының әр түрлі салалары айналысады.Мысалы  (әлеуметтану, экономика, 

физиология, медицина, архитектура және т.б.). 

Олардың ішінде рекреациялық географияның маңызы зор[1].  

Рекреациялық мақсаттағы жерлерді пайдалану құқығы 2003 жылы 20 маусымда қабылданған Қазақстан 

Республикасының Жер кодексімен реттеледі. 

Қазақстан Республикасы Жер кодексінің 126-бап. Рекреациялық мақсаттағы жер халықтың ұйымдасқан түрдегi 

жаппай демалысы мен туризмiне арналған және сол үшiн пайдаланылатын жер рекреациялық мақсаттағы жер деп 

танылады.Халықтың ұйымдасқан түрдегi жаппай демалысы мен туризмiне арналған және сол үшiн 

пайдаланылатын жер рекреациялық мақсаттағы жер деп танылады[2]. 

Рекреациялық мақсаттағы жер құрамына демалыс үйлерi, пансионаттар, кемпингтер, дене шынықтыру және 

спорт объектiлерi, туристiк базалар, стационарлық және шатырлы туристiк-сауықтыру лагерьлерi, балықшы және 

аңшы үйлерi, орман парктерi, туристiк соқпақтар, трассалар, балалар және спорт лагерьлерi, осы сияқты басқа да 

объектiлер орналасқан жер учаскелерi кiруi мүмкiн. Рекреациялық мақсаттағы жерге қала маңындағы жасыл аймақ 

жерлерi де жатады.  

2006 жылы 7 шілдеде қабылданған «Ерекше қорғалатын табиғи аймақтар туралы» жаңа Заңының 1-бабына 

сәйкес, мұндай жерлерге ерекше қорғау тәртібі орнатылған, мемлекеттік табиғат қорықтары қорының табиғи 

кешендері мен объектілеріне жататын жер, су объектілері және әуе кеңістігі учаскелері жатады. 

Осы заңның 14-бабында Ерекше қорғалатын табиғи аумақтардың санаттары мен түрлерi белгіленген: 

1) мемлекеттiк табиғи қорықтар; 

2) мемлекеттiк ұлттық табиғи парктер; 

3) мемлекеттiк табиғи резерваттар; 

4) мемлекеттiк зоологиялық парктер; 

5) мемлекеттiк ботаникалық бақтар; 

6) мемлекеттiк дендрологиялық парктер; 

7) мемлекеттiк табиғат ескерткiштерi; 

8) мемлекеттiк табиғи қаумалдар; 

9) мемлекеттiк қорық аймақтары. 

Мемлекеттiк табиғи қорық - табиғат  қорғау және ғылыми мекеме мәртебесi бар ерекше қорғалатын табиғи 

аумақ, оның қызметiнiң мақсаты өзiнiң аумағындағы табиғи процестер мен құбылыстардың табиғи барысын, 

өсiмдiктер мен жануарлар дүниесi объектiлерiн, өсiмдiктер мен жануарлардың жекелеген түрлерi мен 

қауымдастықтарын, әдеттегi және бiрегей экологиялық жүйелердi сақтау мен зерделеу және оларды қалпына 

келтiру болып табылады. 

Мемлекеттiк ұлттық табиғи парк – ерекше  экологиялық, ғылыми, тарихи-мәдени және рекреациялық 

құндылығы бар мемлекеттiк табиғи-қорық қорының бiрегей табиғи кешендерi мен объектiлерiнiң биологиялық 

және ландшафтық саналуандығын сақтауға, оларды табиғат қорғау, экологиялық-ағартушылық, ғылыми, туристiк 

және рекреациялық мақсаттарда пайдалануға арналған табиғат қорғау және ғылыми мекеме мәртебесi бар ерекше 

қорғалатын табиғи аумақ. 

Мемлекеттiк табиғи резерват - табиғи кешендердiң биологиялық саналуандығын және олармен байланысты 

табиғи және тарихи-мәдени объектiлердi күзетуге, қорғауға, қалпына келтiруге және сақтауға арналған жердегi 

https://kk.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D0%B0%D1%82%D1%8B%D0%BD_%D1%82%D1%96%D0%BB%D1%96
https://kk.wikipedia.org/wiki/%D3%98%D0%BB%D0%B5%D1%83%D0%BC%D0%B5%D1%82%D1%82%D0%B0%D0%BD%D1%83
https://kk.wikipedia.org/wiki/%D0%AD%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D0%BE%D0%BC%D0%B8%D0%BA%D0%B0
https://kk.wikipedia.org/wiki/%D0%A4%D0%B8%D0%B7%D0%B8%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B3%D0%B8%D1%8F
https://kk.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B5%D0%B4%D0%B8%D1%86%D0%B8%D0%BD%D0%B0
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https://kk.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D0%B0%D0%B1%D0%B8%D2%93%D0%B0%D1%82
https://kk.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%95%D1%80%D0%B5%D0%BA%D1%88%D0%B5_%D2%9B%D0%BE%D1%80%D2%93%D0%B0%D0%BB%D0%B0%D1%82%D1%8B%D0%BD_%D1%82%D0%B0%D0%B1%D0%B8%D2%93%D0%B8_%D0%B0%D1%83%D0%BC%D0%B0%D2%9B&action=edit&redlink=1
https://kk.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%95%D1%80%D0%B5%D0%BA%D1%88%D0%B5_%D2%9B%D0%BE%D1%80%D2%93%D0%B0%D0%BB%D0%B0%D1%82%D1%8B%D0%BD_%D1%82%D0%B0%D0%B1%D0%B8%D2%93%D0%B8_%D0%B0%D1%83%D0%BC%D0%B0%D2%9B&action=edit&redlink=1
https://kk.wikipedia.org/wiki/%D3%A8%D1%81%D1%96%D0%BC%D0%B4%D1%96%D0%BA%D1%82%D0%B5%D1%80
https://kk.wikipedia.org/wiki/%D0%96%D0%B0%D0%BD%D1%83%D0%B0%D1%80%D0%BB%D0%B0%D1%80
https://kk.wikipedia.org/wiki/%D2%B0%D0%BB%D1%82%D1%82%D1%8B%D2%9B_%D0%BF%D0%B0%D1%80%D0%BA
https://kk.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%95%D1%80%D0%B5%D0%BA%D1%88%D0%B5_%D2%9B%D0%BE%D1%80%D2%93%D0%B0%D0%BB%D0%B0%D1%82%D1%8B%D0%BD_%D1%82%D0%B0%D0%B1%D0%B8%D2%93%D0%B8_%D0%B0%D1%83%D0%BC%D0%B0%D2%9B&action=edit&redlink=1
https://kk.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%95%D1%80%D0%B5%D0%BA%D1%88%D0%B5_%D2%9B%D0%BE%D1%80%D2%93%D0%B0%D0%BB%D0%B0%D1%82%D1%8B%D0%BD_%D1%82%D0%B0%D0%B1%D0%B8%D2%93%D0%B8_%D0%B0%D1%83%D0%BC%D0%B0%D2%9B&action=edit&redlink=1
https://kk.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%B5%D0%B7%D0%B5%D1%80%D0%B2%D0%B0%D1%82
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және судағы экологиялық жүйелердi қамтитын табиғат қорғау және ғылыми мекеме мәртебесi бар ерекше 

қорғалатын табиғи аумақ. 

Мемлекеттiк ұлттық табиғи парк – ерекше экологиялық, ғылыми, тарихи-мәдени және рекреациялық 

құндылығы бар мемлекеттiк табиғи-қорық қорының бiрегей табиғи кешендерi мен объектiлерiнiң биологиялық 

және ландшафтық саналуандығын сақтауға, оларды табиғат қорғау, экологиялық-ағартушылық, ғылыми, туристiк 

және рекреациялық мақсаттарда пайдалануға арналған табиғат қорғау және ғылыми мекеме мәртебесi бар ерекше 

қорғалатын табиғи аумақ. 

Ботаникалық бақ – ғылыми-зерттеу, мәдени-ағарту, іс-тәжірибелік оқыту мақсаттарымен өсімдік өсіріп, оны 

зерттейтін, ботаникалық білімді насихаттайтын мекеме; ғылыми зерттеу және ғылыми мәдени өндірістік мекеме. 

Мемлекеттiк дендрологиялық парк - ағаш және бұта тұқымдарын қорғауға, молықтыру мен пайдалануға 

арналған аймақтар бойынша белгiленген күзет режимдерi бар табиғат қорғау және ғылыми ұйымдар мәртебесi бар 

ерекше қорғалатын табиғи аумақ.  

Табиғат ескерткіші - ғылыми, тарихи, мәдени және эстетикалық мәні бар табиғат объектілері. Халық 

игілігіне жарату мақсатымен мемлекет тарапынан қорғауға алынады. 

Мемлекеттiк табиғи қаумал – мемлекеттiк табиғи-қорық қорының бiр немесе бiрнеше объектiлерiн сақтауға 

және молықтыруға арналған шаруашылық қызметтiң тапсырыстық режимi немесе реттелмелi режимi бар ерекше 

қорғалатын табиғи аумақ. 

Мемлекеттік табиғи қорық қоры - қоршаған ортаның табиғи эталондар, реликтілері, ғылыми зерттеулерге, 

ағарту білім беру ісіне, туризмге және рекреацияға арналған нысандары ретінде экологиялык, ғылыми және мәдени 

жағынан ерекше құнды, мемлекеттік қорғауға алынған аумақтарының жиынтығы[3]. 

Ерекше қорғалатын табиғи аумақтар саласындағы мемлекеттік басқаруды: 

1) Қазақстан Республикасының Президенті; 

2) Қазақстан Республикасының Үкіметі; 

3) аумақтық бөлімшелері бар ведомствосын қоса алғанда, уәкілетті орган; 

4) қарауында ерекше қорғалатын табиғи аумақтар бар орталық атқарушы органдар болып табылады[4]. 

Мемлекеттік механизмі қарастыратын болсақ. Мемлекет механизмі (аппараты) – бұл органдар, мекемелер 

және лауазымды тұлғалардың жүйесі, онда олар белгіленген құқықтық тәртіп бойынша мемлекеттік-билік 

өкілеттіктерімен қамтамасыз етіледі және мемлекет функциясын жүзеге асырады [5,261]. 

Мемлекеттік басқару әмбебап ұғым ретінде мемлекетке тән барлық белгілерді көрсетсе керек, ол 

мемлекеттің мәні мен әлеуметтік маңызын, қызметтері мен қызмет әдістемелерін айқын байқатады. Бірегей 

мемлекеттік билікті үш тармаққа – заң шығарушы, атқарушы және сот биліктеріне бөлінуіне қарамастан 

мемлекеттік басқарудың өзіне тән белгілері оның басқа да түрлерінде өз орындарын алады. 

В.Н. Уваровтың пікірінше, мемлекеттік басқару дегеніміз – қоғамда бекітілген, қорғалатын және  

қолданыстағы әлеуметтік нормативтерді сай келуі мақсатында әлеуметтік жүйег билікті-ұйымдастырушылық және 

реттеуші ықпал ету,, оның құрылымдық бөліктеріне, адамдар ұжымына (басқару объектісі), бұл орайда аталған 

шараларды жүзеге асыруға арнайы құрылған әкімшілік аппаратар (басқару субъектісі) болып табылады [6,40]. 

Рекреациялық табиғат пайдалану саласындағы мемлекеттік басқарудың ерекшелігі басқаруды 

ұйымдастыруға кешенді түрде қарастыру болып табылады. 

Қазіргі таңда рекреациялық табиғат пайдалану саласындағы мемлекеттік басқаруды әртүрлі өкілеттіктері 

бар әртүрлі мемлекеттік органдар жүзеге асырады. 

М.М. Бринчук қоршаған табиғи ортаны қорғау және табиғат пайдалану саласындағы мемлекеттік 

басқарудағы барлық органдарды үш түрге бөледі: 

1) жалпы құзіреттегі органдар; 

2) арнайы құзіреттегі органдар; 

3) функционалды органдар [7,220].  

Рекреациялық табиғат пайдалану саласындағы мемлекеттік басқаруды өкілеттіктері бар әртүрлі мемлекеттік 

органдар жүзеге асырады. 

Рекреациялық табиғат пайдалану саласындағы экологиялық басқарудың мақсаты – рекреациялық қызметтің 

қоршаған ортаға тигізетін зиянды әсерін азайту болып табылады. 
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СОБЛЮДЕНИЕ ПРАВ И СВОБОД ЧЕЛОВЕКА И ГРАЖДАНИНА 

 

Койланова Д., Әжмұрат А. 

Актюбинский региональный государственный университет им. К. Жубанова 

 

В современном мире проблема обеспечения и реализации прав и свобод человека является одной из самых 

актуальных.  Терроризм, гражданские войны, принимающие глобальное распространение, определили не только 

осознание мировым сообществом ценности и неотъемлемости основных прав и свобод человека, но и подняли 

очень острый вопрос об их защите от незаконных посягательств, в том числе со стороны властей. Более того, 

человек был, есть и остается существом социальным. Поэтому в обществе человек должен иметь гарантированный 

объем прав, свобод и обязанностей, которые, в свою очередь, реально обеспечиваются государством, его основным 

законом и соблюдаются другими субъектами права. 

Правовой статус человека, в соответствии с международными стандартами, основан на трех естественных 

принципах: право на жизнь, свободу и равенство. Эти принципы закреплены во Всеобщей декларации прав 

человека, принятой Организацией Объединенных Наций в 1948 году. 

Следует также отметить, что в Республике Казахстан гарантировано признание прав и свобод человека в 

полном объеме, согласно международным  стандартам. С 1993 года Казахстан является членом ООН. В 2005 г. 

Парламент Республики Казахстан ратифицировал Международный пакт о гражданских и политических правах 

1966 года и Международный пакт об экономических, социальных и культурных правах 1966 года [1; 2], которые с 

1 января 2006 года, в соответствии с Казахстанской Конституцией, стали действующим правом. В соответствии с 

этими международными пактами были внесены поправки в Конституцию Республики Казахстан и отраслевое 

законодательство. Постепенно были приняты новые Кодексы: уголовно-процессуальный, уголовный, налоговый, 

административный и т.д.  Исторический опыт показывает, что развитие общества по пути прогресса и свободы 

неотделимо от расширения прав человека и обогащения их содержания. Каждый новый этап общественного 

развития и расширения свободы сопряжена с соблюдением и увеличением  объема прав человека. 

К основным правам человека относятся те права, которые указаны в Конституции. Закрепленные 

Конституцией Республики Казахстан, права и свободы человека максимально сходны и созвучны с 

общепризнанными актами международного права. Основные права и свободы человека находят свое правовое 

выражение и закрепление, прежде всего в общепризнанных принципах и нормах международного права, что 

достаточно определенно выражено в пункте 3 статьи 4 Конституции Республики Казахстан, в которой, говорится: 

«Международные договоры, ратифицированные Республикой, имеют приоритет перед ее законами и применяются 

непосредственно, кроме случаев, когда из международного договора следует, что для его применения требуется 

издание закона». В силу статьи 12 Конституции Республики Казахстан: «В Республике Казахстан признаются и 

гарантируются права и свободы человека в соответствии с Конституцией». Так же необходимо отметить, что на 

сегодняшний день, законодательство Республики Казахстан соответствует высоким международным  стандартам, 

заложенным Всеобщей Декларацией прав человека.  

В статье 12 Конституции Республики Казахстан закреплены нормы, обеспечивающие человеку и 

гражданину соблюдение его основных прав и свобод: 1) В Республике Казахстан признаются и гарантируются 

права и свободы человека в соответствии с Конституцией. 2) Права и свободы человека принадлежат каждому от 

рождения, признаются абсолютными и неотчуждаемыми, определяют содержание и применение законов и иных 

нормативных правовых актов. 3) Гражданин Республики в силу самого своего гражданства имеет права и несет 

обязанности. 4) Иностранцы и лица без гражданства пользуются в Республике правами и свободами, а также несут 

обязанности, установленные для граждан, если иное не предусмотрено Конституцией, законами и 

международными договорами. 5) Осуществление прав и свобод человека и гражданина не должно нарушать прав и 

свобод других лиц, посягать на конституционный строй и общественную нравственность» [3]. 

Что же касается Всеобщей Декларации прав человека, то в ст. 25 говорится: «Каждый человек имеет право 

на такой жизненный уровень, включая пищу, одежду, жилище, медицинский уход и необходимое социальное 

обслуживание, который необходим для поддержания здоровья его самого и его семьи и право на обеспечение на 

случай безработицы, болезни, инвалидности» [4].  

Объединение названных прав человека в одной статье Всеобщей Декларации не случайно: свобода является 

высшей ценностью человеческой жизни, а личная неприкосновенность, то есть право на неприкосновенность 

частной жизни - первая предпосылка свободы. Свобода неотделима от ответственности и не должна вредить 

свободе и интересам других людей. Проанализировав имеющиеся источники, хотелось бы отметить, что свобода 

состоит в праве делать все, что не причиняет вреда другим, поэтому применение непринуждёнными правами 

каждого человека не имеет иных границ, кроме тех, которые снабжают за другими членами общества пользование 

этими же самыми правами. 

Права и свободы человека являются основным критерием оценки качества государственной власти, степени 

ее демократичности, приверженности правовым принципам, морали и общечеловеческих ценностей. В 

соответствии со статьей 3 Всеобщей декларации прав человека упоминается не только о праве на жизнь, но и праве 

на свободу и личную неприкосновенность. В мире функционирует более 250 государств, из них членами ООН и 
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приверженцами Всеобщей Декларации прав человека являются 193 государства. В 1998 году только 35 государств 

своими законами отменили смертную казнь, в настоящий период насчитывается более 90 таких государств. 

Смертная казнь применяется в основном в странах Африки, Ближнего Востока, Азии и США (всего 39 стран) [5].  

Следует отметить, что, в отличие от Казахстана, США до сих пор не ратифицировали выше названные 

Международные пакты о правах человека 1966 года. 

Эти границы могут быть определены только законом. С этими словами свобода не является абсолютной и 

неделимой. Эти отношения между человеком и государством проявляются в двух формах: человеку дозволено все, 

что не запрещается законом; государству и его органам запрещено все, что не разрешено законом. Так, Е.А. 

Лукашева отмечает: «Следует остановиться на праве на неприкосновенность частной и семейной жизни и 

сохранение ее тайны. Уважение к частной жизни есть один из аспектов индивидуальной свободы. Это право 

означает представленную человеку и гарантированную государством возможность контролировать информацию о 

самом себе, препятствовать разглашению сведений личного, интимного характера. Частную жизнь можно 

определить, как физическую и духовную сферу, которая контролируется самим индивидом, т.е. свободна от 

внешнего воздействия. Законодательство не может вторгаться в эту сферу, оно призвано ограждать ее от любого 

незаконного вмешательства» [6, с. 145].      

Таким образом, права и свободы человека, ставя барьеры всемогуществу и произволу государственных 

структур, определяют параметры взаимоотношений человека и государства, ответственность последнего за свою 

деятельность перед человеком и обществом, обеспечивают стабильность и устойчивое развитие общества, его 

нормальное состояние. 
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Қазақстан Республикасының қазіргі сақтандыру нарығының дамуы 
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Қ.Жұбанов атындағы Ақтөбе өңірлік мемлекеттік университеті 

 

Нарықтық эканомикаға өту жағдайында тауар өндірушінің мүліктік қызығушылығын қорғау тек қана 

сақтандырудың көмегімен мүмкін болады.Себебі нарықтық эканомика үшін сақтандыру тәуекелдігігінің неғұлым 

жоғарғы деңгейі тән. Сондықтан сақтандыру болатын шығынды немесе зиянды қалпына келтірудің тиімді әдісі 

болып табылады.Соңғы түскен мәліметтерге сүйенетін болсақ жалпы сақтандырудың қазіргі жағдайы бұрынғыға 

қарағанда жақсарды деуге болады. Біздің елімізде соңғы жылдары сақтандыру жақсы дамып келе жатыр. [1] 

Бүгінде елдегі сақтандыру нарығының құрылымы оған қатысушылар мен сақтандыру салалары арқылы 

айқын көрсетілген. Аталған нарықтың қызметі Қазақстан Республикасының Конститутциясына, Қазақстан 

Республикасының Азаматтық кодексіне, Сақтандыру қызметі туралы Заңға негізделген нормативтік-құқықтық 

актілермен, сондай-ақ Қазақстан Республикасынң басқа да заңнамалық құжаттармен реттеліп отыр.  

Қазақстан Республикасының Сақтандыру  қызметі туралы Заңына сәйкес сақтандыру нарығына 

қатысушларға мыналар жатады:  

- Сақтандыру (қайта сақтандырушы) ұйымдары; 

- Сақтандыру қоры; 

- Сақтандыру агенті; 

- Сақтанушы, сақтандырудан пайда алушы; 

- Актуарий (сақтандыру жарнасын есептеуші маман); 

- Өзара сақтандыру қоғамы; 

- Уәкілетті аудиторлық ұйым (уәкілетті аудитор); 

- Сақтандыруға байланысты кәсіпкерлік қызметі жүзеге асырушы өзге жеке және заңды тұлғалар.[2] 

http://www.un.org/ru/documents/ods.asp?m=A/RES/2200(XXI)
http://www.un.org/ru/documents/decl_conv/conventions/pactpol.shtml
http://www.un.org/ru/documents/ods.asp?m=A/RES/2200(XXI)
http://online.zakon.kz/Document
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Қазақстанда сақтандыру нарығының негізгі екі түрі орын алған, яғни олар; өмірді сақтандыру мен жалпы 

сақтандыру. Мұнымен міндетті және ерікті сақтандыру топтары ерекшеленіп отыр. Сонымен қатар, елімізде  

Сақтандыру қызметі туралы Заңға сәйкес міндетті сақтандырудың сыныптары айтылмайды. Бұл ретте әрібір түр 

сақтандырудың жеке тобы болып табылады. Сақтандрудың міндетті түріндегі әрібір сныптың мазмұны және оны 

өткізу шарты жөніндегі қосымша талаптар сақтандырудың осы сыныбын реттеуші заң актілерімен бекітіледі. [3] 

Қазіргі кезде елімізде сақтандыру саласында бақылау жүргізуші өкілетті мемлекеттік орган Қазақстан 

Республикасы Қаржы нарығын және қаржы ұйымдарын реттеу мен қадағалау аганттігі болып табылады. Сондай-

ақ, бұл Агенттіктің сақтандыру нарығын реттеу саласындағы саясаты қазақстандық сақтандыру нарығның дамуын 

қолдауға халықтың сақтандыруға деген сенімін арттыруға, сақтандыру ұйымдары қызметінің қаржылық 

тұрақтылығы мен айқындылығын қамтамасыз етуге және сақтандыру қызметін тұтынушылардың құқықтар мен 

мүдделерін қорғауды күшейтуге бағытталуда. Осыған сәйкес, елдегі сақтандырунарығының қызметін жетілдіру 

және осы саладағы мәселелерді реттеу мен оған ғылыми негізделген ұсыныстар жасаудың қажеттілігі артып отыр.  

Мемлекеттің сақтандыру бизнесімен байланысының көп жақты  жүйесі олардың өзара тәуелділігінен туған 

объективті шарттарының нәтижесі болады. Біріншіден, сақтандыру компанияларының қызметі мемлекеттік қаржы 

органдарымен реттеледі, екіншіден, сақтандыру компаниялары сақтандыру саласындағы қарым-қатынастарды 

тәртіпке келтіруге мүдделі. Сақтандыру саласындағы қарым-қатнастарды тәртіпке келтіруге мүдделі. Сақтандыру 

қызметін басқару мен реттеуде мемлекеттік органдардың күш салу бағыттарын бөліп көрсетуге болады. [4] 

Қорыта келгенде, сақтандыру әлеуметтік-экономикалық тұрғыда қарайтын болсақ, ал өте маңызды 

салалардың бірі болып табылады. Себебі сақтандыру халықтың қажеттіліктерін ғана қанағаттандырып, қана 

қоймай, Қазақстан Республикасының экономикалық көтерілуіне де себеп болады. 

Ерекше сақтық қатынастар, сақтық қызметінің рыногын дамыту, азаматтар мен заңды тұлғаларды 

сақтандыру тұрғысындағы қорғау «Сақтандыру қызметі туралы» ҚР\ң, заңымен, сақтандыру сомасында 

көрсетіледі. 

Сөйтіп, сақтандырудың экономикалық мәні-бұл барлық қатысушылардың төлемдері есебінен оқыс оқиғалар 

болған кезде жеке және заңды тұлғалардың мүліктіе мүдделерін қорғау. 
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БАСҚАРУДАҒЫ ЖЕРГІЛІКТІ ОРГАНДАРДЫҢ ОРНЫ  
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Қ.Жұбанов атындағы Ақтөбе өңірлік мемлекеттік университеті 

 

Демократиялық елдерде жергілікті істерді басқару мемлекеттік аппаратың перефериялық буыны болып 

табылатын жергілікті мемлекетік әкімшіліктердің лауазымды тұлғалары мен тағайындалған орталық билік 

органдары арқылы, сондай-ақ әкімшілік территориялық бірліктердің халқымен сайланатын өкілетті және атқарушы 

органдары арқылы жүзеге асырыла алады. Осындай өкілетті органдар әдетте жергілікті өзін-өзі басқару немесе 

жергілікті (муниципалды) басқару органдары деп аталады. Жергілікті басқарудың тарихи қалыптасуы сословиелық 

қоғамнан индустриялық қоғамға көшу процестермен байланысты болды. Туындаған буржуазияның негізі – 

жергілікті істерді басқаруда дербестікті, мемлкеттік биліктің орталық органдарын қадағалауы мен араласуынан 

қалалық өзін-өзі басқару еркіндігін талап еткен шағын және үлкен қалаалар, XIX ғасырдың ортасынан бастап 

жергілікті жерлердегі осындай басқару кей елдерде жергілікті өзін-өзі басқару деп аталды. 

Қоғамның тарихи дамуының сол кезеніңде жергілікті өкілетті органдар заң және соттық бақылаумен 

байланысты, бірақ орталық пен жерлерде үкімет пен оның органдарына бағындырылмаған ерекше төртінші билік 

болып табылады деп есептелген. 

Мемлекет әл-ауқатының қалыптасуы мен дамуы, мемлекеттің өз азаматтарына ұсынатын қызметтер 

жиынының кенеюі жергілікті басқарудың іс-әрекетіне екі жақты ықпал етті. Бір жағынан жерлерде үкіметтік 

саясатты жүзеге асыру, халыққа қызмет көрсетуде жергілікті органдардың рөлі арта түсті, бұл өз кезегінде, 

мемлекеттің жергілікті басқарудың қызмет ету тиімділігіне деген қызығушылығын арттырды. Екінші жағынан, 

жергілікті органдардың мемлекеттік механизмге интеграциясы күшейе түсті, бұл өз кезегінде олардың басым 

бөлігінің дербестігінің айрылуына әкеледі. Г.В.Барабашев былай деген: «Жергілікті басқарудың эволюциясы 

жергілікті істерді жалпымемлекеттік қызығушылықтармен байланыстырып, және сайлаулы муниципалды 

мекемелерді үкімет пен министрліктерден күшті әкімшілік пен қаржылық тәуелділікке әкеліп, муниципалды 

институттардың мемлекеттік табиғатын арттырды, бұл өз кезегінде, жергілікті өзін-өзі басқарудың элементерін 

екінші жоспарға қалдырды». 
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Өзгерген жағдай орталықтарды жалпы мемлекеттік мәселелерге бағындыру мақсатында жергілікті 

органдарға ықпал етудің жаңа жолдарын іздеуге мәжбүрледі. Германдық зерттеуші атап өткендей, жергілікті 

территориялық бірліктер әлеуметтік мемлекеттіліктің конституциялық-құқықтық қағидаларын жүзеге асыруға 

неғұрлым тығыз араласса, соғұрлым олар жергілікті ерекшеліктен алшақтап, тұтастай елдің мақсаттарына, 

мемлекеттік саясаттың қағидаларына ере жүруі тиіс. Ол қазіргі таңда (өзге дамыған елдерде де) жергілікті 

органдардың тағдыры көбінесе мемлекеттің қолдауынан тәуелді екенін атап өтеді. Мемлекеттің салық және 

қаржылық жүйесімен тығыз байланысты олар тәуелсіз территориялық бірліктермен емес, біртұтастық бөлігіне 

жақын болып табылады. Келесі неміс авторы общиналар тек мемлекеттің негізі емес, сондай-ақ оның мүшелері де 

болып табылады дейді, яғни, олар мемлекеттік биліктің ортақ жүйесіне интеграцияланған. Олар өз бөлігін 

мемлекеттің бөлігі ретінде және оның өкілеттіліктері бойынша жүзеге асырады. 

Жергілікті басқару органдарының дербестік дәрежесі, ең алдымен, англосаксондық елдерде сынай 

бағаланады. Дәл осында жергілікті істер мен даулар бойынша соттық тәжірибеге сүйенетін жергілікті басқарудың 

мемлекеттік теориясы кең тарауға ие болады, аталмыш теорияға сәйкес, жергілікті орагандар ең алдымен, 

жалпыұлттық стандарттарға сәйкес халыққа қызмет көрсететін орталық ведомствалардың агенттері болып 

табылады. Ағылшын зерттеушісі К.Дейвис көрсеткендей, жергілікті өзін-өзі басқару -  бұл, ең алдымен, басқару, 

басқаша айтқанда, жергілікті деңгейде бұқаралық билікті жүзеге асыру. К.Дейвис осындай логикаға ере отырып, 

жергілікті органдар орталық үкіметтің техникалық көзқарасы тұрғысынан барлық-әкімшілік территориялық 

бірліктерде басқаруды дербес жүзеге асыруға қабілетсіз болғандығынан әрекет ететінің түсіндіреді. Осындай 

көзқарасты француз зерттеушілері де қолдайды. Париж университетінің профессоры Р. Драго «Жергілікті органдар 

мемлекетті басқару ыңғайлылығы үшін құрылады, себебі соңғысы белгілі жетістіктерге қол жеткізгеннен кейін, 

жергілікті органдардың әрекет етуінен бас тарту мүмкін болмайды», - дейді. Сол уақытта француз әдебиетінде 

табиғи-құқықтық доктрина рухындағы жергілікті басқарудың, пайымдауы кең таралған, онда жасанды құрылған 

(яғни орталық билік актілерінің негізінде) және табиғи қалыптасқан территориялық бірліктердің (мысалы, 

коммуна, қала) арасында айырмашылық жасалады. Басқаруда мемлекет қыһығушылықтары басым болуы керек, ал 

екіншілері айтарлықтай дербестікке ие болып, жергілікті басшылыққа алуы керек деп есептеледі.  

Батыс Еуропада жергілікті басқару органдарының іс-әрекеті Еуропалық Одақтың барлығын біріктіретін 

бұқаралық басқарудың біртұтас процесіне біріктіріледі: мүдделердің жергілікті сипаты бұлыңғыр болса, ал 

жергілікті басқаруға мемлекеттік реттеу ықпалы айтарлықтай болады.  

Сондай-ақ, жергілікті басқару айтарлықтай дербестікке ие болатын бұқаралық басқарудың ерекше элементі 

болып табылады. Бұл жергілікті өкілетті органдар сайлау мен халықтық дауыс беруге негізделетін ұлттық 

парламент шеңберінен тыс жалғыз билік орталығы ретінде қатысатынымен түсіндіріледі. 

Мемлекеттік жергілікті басқарудың қазіргі таңдағы теориясы жергілікті басқаруды тәртіп бойынша, 

мемлекеттік билікті орталықсыздандырудың түсініктері арқылы қарастарылады. 

Мемлекеттік басқару жүйесін жетілдіру басқаруды орталықсыздандырумен міндетті түрде қатар жүруі тиіс. 

Бұл шетелдегі муниципалдық құрылымдардың әрекет ету тәжірибесі мен тарихымен қатар жүретін жергілікті өзін-

өзі басқаруды дамытудың табиғи жолы. 

Басқаруды орталықсыздандыру мыналарға мүмкіндік береді: 

Біріншіден, саны өте көп және өзгерістерге бәсең әрекет ететін басқару аппаратын қамтамасыз ету 

шығындарын қысқарту, сонымен қатар басқарудың тиімділігін арттыру; 

Екіншіден, әлеуметтік белсенділікті арттыру және халықтың кең топтарын басқарушылық процеске тарту. 

Орталықсыздандыру арқылы мемлекеттік басқару жүйесін жетілдірудің басты мақсаты мемлекеттік және 

жергілікті басқарудың барлық деңгейлері арасында қызметтерді, өкілеттіліктерді және жауапкершілікті бөлу 

есебінен халыққа қоғамдық қызмет көрсету және мемлекеттік қызметтерді жүзеге асыру тиімділігін арттыру, 

бюджетаралық қатынастардың рационалды жүйесін қалыптастыру. Орталықсыздандыру мен оған тікелей қатысы 

бар өзге шараларды жүзеге асыру мемлекеттік басқаруды одан әрі жүзеге асыру, мемлекеттік қызметтерді 

оптимизациялау, олардың барлық билік деңгейлері арасында тиімді бөлінуі, мемлекеттік және муниципалдық 

биліктің барлық деңгейлерінің тұрақты да тиімді қызмет етуін қамтамасыз ететін бюджетаралық қатынастардың 

неғұрлым тиімді моделін құруға ықпал ететін болады. 

Нақты процесс ретінде орталықсыздандыруды үш көзқарас тұрғысынан қарастыруға болады: 

- табиғи муниципалды құрылымдардың билік органдарының өкілеттіліктері мен жауапкершіліктерін тиімді 

бөлу ретіндегі басқаруды орталықсыздандыру(қалалар, поселкілер, ауылдар және т.б.), 

- билік пен басқарудың аймақтық органдарына үлкен дербестікті беру ретіндегі басқаруды 

орталықсыздандыру (Қазақстандағы облыстық деңгей); 

- орталық органдардың төменгі буын органдарына бөлу үшін республикадағы мемлекеттік басқару жүйесін 

қайта құрылымдау бойынша шаралар жиынтығы. 

Муниципалды құрылымдар деңгейіндегі орталықсыздандыру түрлі бағыттар бойынша жүзеге асуы мүмкін. 

Бірінші бағыт – муниципалды қызметтер саласында бизнесті дамыту. Тәртіп бойынша, бұл белгілі мерзімге 

келісім-шарт жасаумен байқау негізінде жүзеге асырылады. Бізде ол тек халыққа көліктік қызмет көрсету 

саласында кең тарауға ие болуы мумкін. Бизнесте тұрғын үй-коммуналдық шаруашылықта, медицина мен білім 

беру саласында пайдда болуы мүмкін. 



63 
 

Екінші бағыт – жекелеген муниципалды қызметтерді жүктей отырып, коммерциялық емес бағыттағы ұйым 

секторларын дамыту. Бұл, әлеуметтік қызмет көрсету саласына қатысты (қарттарға, мүгедектерге, жосқындарға 

көмек, балалр алаңдары мен сауықтыру шараларын ұйымдастыру). 

Үшінші бағыт – қоғамдық өзін-өзі басқаруды дамыту. Ол ықшам аудандар мен жекелеген поселкілерде 

территориалдық қоғамдық өзін-өзі басқару органдарын құрудан, сонымен қатар оларға тұрғын үй қорын пайдалану 

бойынша қызметтерді жүктеуден тұрады. Халықты осылайша өзін-өзі басқару кеңінен таралған, мысалы, 

күнделікті әрекет ететін ПИК іс-әрекеттерінде көрініс табады. 

Ірі қалалардағы басқаруды орталықсыздандыру шешімі бар, бірақ күрделі мәселе болып табылады. Осы 

мақсатта басқаруды орталықсыздандырудың қалалық бағдарламаларын өңдеу мен жүзеге асыру қажет, ол үшін ең 

алдымен, әкімшілік құрылымында әкімге бағынышты ететін арнайы бөлімше құру қажет. Ал қоғамдық өзін-өзі 

басқаруға келетін болсақ, онда қалалық маслихаттардың депутаттары мен өзін-өзі әрекет етуші кеңестерінің 

ассоцациялары едәуір көмек көрсете алар еді. 

Басқаруды орталықсыздандыру мәселесімен муниципалды басқаруды ұйымдастыру мәселесі тығыз 

байланысты. Қазіргі таңда ол территориалды-салалық қағида бойынша құрылған. Алайда, қалалық аудандардың 

басқарушылық құрылымдарына талдау жасайтын болсақ, онда оның қалалыққа ұқсас екендігі көрінеді. Бірақ 

муниципалды басқарудың территориалды органдарында қазіргі кезде тек бірнеше негізгі қызметтері көзге түседі: 

құқықтық тәртіпті қорғау, медициналық қызмет көрсету, жалпы орта білім, арнайы көмек, коммуналдық қызметтер 

мен территорияны әсемдеу. 

Орталықсыздандыру процесінде соңғы екі қызметтер территориалды қоғамдық өзін-өзі басқару саласына 

ауысуы мүмкін. Ал алғашқы үшеуіне келетін болсақ, онда қазіргі таңда оларды жүзеге асырудың төменгі 

тиімділігін қалаішілік райондаудың рационалды болмауымен анықталады, себебі аудандар арсындағы шекаралар 

ашық жасанды сипатқа ие, себебі олар обьективті шарттармен себептелмеген. Бір ауданның тұрғындарынан келесі 

аудандарына қызмет көрсету ыңғайлы болатын себептер көп. Аудандар арасындағы шекараларды жай ғана қайта 

қараумен бірдеңе өзгертулер қаралған.  

Территориялық басқару тәжірибесінде қолданылатын мәселелер территориялық басқару деңгейінің саяси 

шеңберінде қабылдау барысында орталық биліктен қаншалықты ерікті болса, оған қажетті ресурстарға 

қызығушылыққаие болу белгісі бойынша ерекшеленеді. 

Жергілікті өзін өзі басқарудың автономды моделі бар жүйе болып табылады, онда әрбір территориалды 

билік деңгейі өкілеттілік пен міндеттер бойынша жоғарыдағы басқару деңгейімен шиеленіспейтін өзіндік 

өкілеттіліктерге ие. 

Осындай басқару жүйесінде жергілікті билік әрекетін бақылаужоғарғы басқару деңгейлерінде жүзеге 

асырылады, ал халық – не тікелей референдумдар, сайлаулар, тікелей демократия формаларының жолымен, не 

болмаса тікелей дауыс беру жолымен өкілетті органдар мен лауазымды тұлғалар арқылы жүзеге асырады. Мұндай 

жағдайда атқарушы биліктің орталық органдары – министрліктер, әкімшілік ведоствалар – негізімен, әдістемелік, 

болжамды, сараптау сипаттағы қызметтерді атқарады, ал олардың шешімдері төмендегі құрылымдар үшін 

ұсынушылық шешімге ие. 

Сол уақытта әлемнің ешбір елінде толық горизонтальды басқару жоқ. Территориалды басқарудың осындай 

сызбасына максималды жақын болып табылатын  АҚШ өзінде жанама түрде жүзеге асырылатын министрліктер 

мен ведомствалардың тарапынан штаттар мен қалалардың билік органдарының әрекеттерін мемлекеттік реттеу 

байқалады: түрлі ұлттық бағдарламаларды қаржылындыру жолымен. 

Қазақстанда ірі қалаларда Польшаға ұқсас басқару құрылымы қалыптастырылған. Астана, Алматы, 

Қарағанды, Шымкент қалаларында аудандар, басқа облыстық маңызы бар қалаларда – орталықтандырылған 

басқару құрылған. Польша тәжірибесін ескере отырып, қалалардағы аудандар деңгейінде дербес бюджеті бар 

басқару органдарын құру орынсыз. 

Сонымен бірге, ірі қалаларда қала әкімінің халықпен тұрғын үй-коммуналдық сала, санитарлық жағдай, 

қоғамдық тәртіпті қорғау және т.б. мәселелер бойынша өзара іс-қимыл жасауы үшін қоғамдық құрылымдар құру 

құқығын қалалардың маслихаттарына бекітуге болады. 

Жалпы, жергілікті өзін-өзі басқару жүйесінің жұмыс істеуінің шетелдік тәжірибесі осы саланы тиімді 

дамытудың өте көрнекі мысалдарына толы. Жергілікті өзін-өзі басқару жүйесін одан әрі жетілдіруге қатысты 

Қазақстанның алдында тұрған міндеттер тұрғысынан осы тәжірибені шығармашылық түрде пайдалану маңызды. 

Қандай да бір мемлекеттің жергілікті өзін-өзі басқару жүйесінің көшірмесін жасап қана қоймай, шетелдік 

тәжірибеге кешенді талдау жүргізу және Қазақстан үшін барынша қолайлы, келешекте еліміздің ұлттық , аумақтық 

және саяси ерекшеліктерін ескере отырып, отандық жергілікті өзін-өзі басқару жүйесіне енгізілетін 

құрамдауыштарды таңдау маңызды. 
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ҚАЗАҚСТАН РЕСПУБЛИКАСЫНЫҢ ҰЛТТЫҚ БАНК ЖҮЙЕСІ 

 

Жанғабұлова Ж.Е, Құралбаева Д.Қ. 

Қ.Жұбанов атындағы Ақтөбе өңірлік мемлекеттік университеті 

 

Қазақстан Республикасының банк жүйесінің  даму мәселелерін қарастыру себебіміз, бұл халқымыздың өсіп 

өркендеуіне, экономикасының дамуына тигізетін пайдасы зор. Біз осы саланың келешек мамандары ретінде банк 

жүйесінің қазіргі кездегі даму проблемалары мен тенденциялары арқылы оның тиімділігін көрсетуді мақсат еттік. 

Банк жүйесінің қалыптасу және даму мәселесін ғылыми теориялық негіздеу және банктердің халықаралық 

стандарттарға сай болуын тұжырымдау. Отандық экономиканы реформалаудың қазіргі уақытындағы сатысында 

тиімді, нәтижелі және перспективалы бағыттардың бірі банк жүйесінің дамуы болып табылады. 

Бұл саланың маңыздылығы әлемдік және отандық экономиканың тәжірибесі көрсетіп отырғандай, нарықтық 

экономикаға өту жағдайында банк жүйесіне көмек көрсету тұрақтандырылған экономикалық өсуге жетуге елеулі 

нәтижелер береді. Банк жүйесінің дамуы елдегі қаржы нарығының өркендеуіне және Ұлттық банктің өз саясатын 

тұрақты қалыпта жүзеге асыруына мүмкіндік береді. 

Дегенмен, банк жүйесін мемлекеттік қолдау әлі де жеткіліксіз дәрежеде болып отыр. Бұл саланың өзіндік 

проблемалары шешілмей қалуда. Мұндай кемшіліктерді жою үшін банк жүйесінде жаңа бағдарламалар, 

реформалар жүзеге асуы тиіс. 

Банк – өзінің жарғысы бар, толық шаруашылық есеп және өзін-өзі қаржыландыру негізінде қызмет 

жасайтын заңды тұлға. Ол ақша қаражатын тарту, орналастыру және басқа банктік операциялар жүргізетін 

мекеме.[1]  

ҚР банк жүйесінің құрылымын «ҚР банктер және банк қызметі туралы» республика Президентінің 1995 

жылғы 31 тамыздағы Заң күші бар Жарлығында «Қазақстанда екі деңгейлі банк жүйесі бар. Ұлттық банк – 

мемлекеттің Орталық банкі, ол банк жүйесінің жоғары (бірінші) деңгейіндегі банк. Басқа банктердің барлығы банк 

жүйесінің төменгі (екінші) деңгейіндегі банктер» делінген жолдардан көруге болады.[2] 

Банк қызметін – банктің клиент мүддесі үшін белгілі бір іс-әрекеттерді орындауын сипаттауға болады. 

Қазіргі кезде негізгі дәстүрлі қызметтерге бұрынғыша салымдар тарту мен қарыздар беру жатады.    

Коммерциялық банктердің желісі ақша нарығының қалыптасуына ықпал етеді, ал заңды және жеке 

тұлғалардың мемлекетке уақытша бос ақша қаражаттарының болуы және экономика мен халықтың қысқы 

мерзімдік қажеттіліктер ін қанағаттандыруға пайдалану ақша нарығының экономикалық негізі болып табылады. 

Коммерциялық банктердің негізгі қызметтеріне мыналар жатады: 

 Қаржы делдалдары ретінде; 

 Уақытша бос ақша қаражаттарын жинақтау; 

 Экономиканы және халықты несиелендіру; 

 Қолма-қолсыз есеп айырысуды ұйымдастыру және жүргізу; 

 Инвестициялық қызметі; 

 Қаржылық қызметтері (лизинг, факторинг, траст, кеңес беру, ақпараттық).[3] 

Банктік жүйе – нарықтық экономиканың ең маңызды және біртұтас құрылымдарының бірі. Банктер 

халықшаруашылығы қызметінің барлық деңгейіндегі басқарумен тікелей байланысты болады. Олар арқылы ұдайы 

өндіріс үрдісіне қатысушыларының экономикалық мүдделерін қанағаттандыру жүзеге асырылады.[4] 

Қазіргі таңда Қазақстан нарығында екінші деңгейлі 38 банк өз қызметін жүзеге асыруда, жалпы 

егемендігімізді алмас бұрын 230 банк елімізідің территориясында қызмет еткені белгілі. Бірақта бұл еліміз үшін 

кешегі күн деп білеміз. Ал бүгінгі күні Қазақстанда нарықтық қатынастар жүйесі дамыған және банк негізгі 

болмаса да, ең маңызды құрылымдардың бірі болып саналады. Егер бұрын банк ісі мейлінше төмен деңгейде 

болса, қазір бұл – едәуір қарқынмен дамып келе жатқан салалардың бірі. Бүгінгі күні Қазақстанның банк жүйесі 

ТМД елдерінің ішінде алдыңғы қатарда орын алатын халықаралық дейгейде танылып отырған банктік жүйе болып 

табылады. Экономикалық өсу банк жүйесінің тұрақтылығына оң әсерін тигізуде. Екінші деңгейдегі банктердің 

активтері күн санап өсіп отыр. 

Екінші деңгейлі банк жүйелерінің активтер көрсеткіші: 

1 "КАЗКОММЕРЦБАНК"  АҚ-2 497 869 265  

2 " Қазақстанның Халық Банкі" АҚ-2 263 425 756  

3 "БТА Банкі" АҚ-1 560 611 283  

4 "Банк Центр Кредит" АҚ-1 103 719 009  

5 "АТФ Банк"АҚ-947 525 49 

https://baribar.kz/student/20308/aqsh-tynh-bank-zhuyesi/
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6 "Альянс Банк" АҚ-534 233 311  

7 ДБ АҚ "Сбербанк"-561 734 215  

8 "Цеснабанк" АҚ-446 807 253  

9 "KASPI BANK" АҚ-427 513 489  

10 "Еуразиялық Банкі"-АҚ 387 652 314  

Барлығы-10731091393 

Қазiргi банктер клиенттерге қызметтердiң кең, ауқымды, тиiстi жолдарын ұсынып, банкте несиелiк 

операцияларды да жаңа технологияларды да қолданып, қызмет көрсетудiң жоғарғы деңгейiмен қамтамасыз етiп 

отыр. Дегенмен де біздегі банктік жүйедегі қолданатын технологиялар, дамыған елдердің қолданатын 

технологияларының кешегі күні десекте болады, өйткені дамыған елдердегі қазіргі кездегі қолданып жүрген 

технологиялары әлде қайда алға жылжып кеткені белгілі. Сол себептіде инновацияны ендіруді жалғастыра беру 

біздің банктер үшін маңызды болып табылады. Банктердiң ең басты қызметi – несиелiк операциялар болып 

табылады. Банктер өздерiнiң несиелік операцияларын қаншалықты тиiмдi жүзеге асырса, соншалықты 

клиенттердiң экономикалық жағдайына әсерiн тигiзедi. Себебi банктiк қарыз, жаңа кәсiпорындардың пайда 

болуына, жұмыс орындарының санының өсуiне мүмкiндiк туғызады және олардың экономикалық өмiр икемдiлiгiн 

қамтамасыз етедi. 

Қорыта келгенде, Қазақстан Республикасының президенті Нұрсұлтан Әбішұлы Назарбаев өз жолдауларында 

айта кеткен маңызды шаруалардың бірі, еліміздегі шағын және орта бизнесті дамыту, сол арқылы ел экономикасын 

көтерудің тиімділігін атап өткен болатын, сол себептіде шағын және орта бизнесті дамыту мақсатында еліміздің 

коммерциялық банктерінің қаржыландыру жағынан алатын орны зор. Сол себептіде еліміздегі банктің жүйенің 

дамуы тікелей елдегі көптеген шаруалықтар мен бизнестердің дамуының кепілі болып табылады. Банктердің 

дамуы мен тауар өндірісі айналысы тарихи жағынан алғанда қатар жүріп отырады және бір-бірімен тығыз 

байланысты болады. Бұл кезде банктер ақшалай есеп айырысуларды жүргізе отырып, шаруашылықты несиелей 

отырып, капиталдардың қайта бөлінуінде делдал бола отырып өндірістің жалпы тиімділігін арттырады, қоғамдық 

еңбек өнімділігінің өсуіне жағдай жасайды. Халыққа дәстүрлі активтік операцияларды көрсетумен қатар, 

қызметтерді,клиенттердің тапсырысы бойынша маркетингтік зерттеулерді, лизингтік және тағы да басқа 

операцияларды көрсетуде.[5] 
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МЕМЕЛЕКЕТТІК БАСҚАРУ ФУНКЦИЯЛАРЫНЫҢ ЕРЕКШЕЛІКТЕРІ 

 

Бекметова А.К.  

І.Жасүгіров атындағы Жетісу мемлекеттік университеті 

 

Мемлекеттің әр түрлі көптеген функцияларды орындауына қарай оларды ғылыми тұрғыдан жіктеу 

қажеттілігі туындайды. Функциялар бір бірінен келесідей жалпы белгілері бойынша ажыратылады: біріншіден, 

мемлекеттік әсер ету объектісінің ерекшеліктері, өзінің қызмет ету процесінде мемлекет ықпал ететін қоғамдық 

қатынастардың ерекшеліктері бойынша; екіншіден, әр-бір функция мазмұнының, яғни мемлекет қызметінің 

біртекті, бір-біріне ұқсас түрлерінің өзіндік ерекшеліктері бойынша. 

Мемлекет функцияларын қоғамдық өмірдің салаларына байланысты, атқаратын міндеттеріне қарай ішкі 

және сыртқы деп топтастыруға болады. Мысалы, экологияны қорғау, экономиканы, мәдениетті, ғылым мен білім 

беруді дамыту – бұл оның ішкі функцияларын құрайды. Елдің қорғанысы, бейбітшілікті қамтамасыз ету мен 

әлемдік тәртіпті қолдау және тағы басқалар мемлекеттің сыртқы функцияларына жатады. 

Мемлекеттің ішкі және сыртқы функцияларының арасында негізгі және косымша функцияларын да атап 

өткен жөн. Негізгі функциялар – бұл белгілі бір тарихи кезеңде түбірлі стратегиялық міндеттер мен мақсаттарды 

жүзеге асыру жөніндегі мемлекет қызметінің жалпы маңызды бағыттары.  

Оларға бірқатар сипаттар тән: біріншіден, оларда мемлекеттің жалпы адами мәні, оның әлеуметтік бағыты 

айқын көрініс тапқан. Мәселен, бір жағынан байланыс құралдарын ретке келтіру, жол кұрылысы мен жөндеуді 

қамтамасыз ету, көлік жұмыстары, өсімдіктерді аурулардан қорғау жөніндегі халықаралық конвенцияларға қатысу, 

эпидемияға қарсы күрес сияқты қызметтерін, екінші жағынан, мемлекеттің экономикалық, әлеуметтік қызметін, 

азаматтардың құқықтары мен бостандықтарын, меншіктің барлық нысандарын қорғау, елдің қорғанысын жүзеге 

асыру іспетті қызметінің бағыттарын салыстыру жеткілікті.  

Екіншіден, арнайы органдар арқылы (мысалы, денсаулық сақтау, әлеуметтік қамсыздандыру, жоғары білім 
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беру, дипломатия, сыртқы сауда және т.б) іске асырылатын мемлекеттің көптеген функцияларына қарағанда негізгі 

функциялар әр түрлі жағдайда мемлекеттік аппараттың көптеген буындары арқылы орындалса да жалпы 

мемлекеттік қызметке жатады. Үшіншіден, өзінің мазмұны мен құрылымы жағынан негізгі функция кешенді, 

жинақы сипатта болады, сондықтан жүйелі талдауды қажет етеді. Ол мемлекеттің ішкі және сыртқы қызметінің 

шешуші, негізгі бағыттарының біріне күш-жігерді шоғырландырады. Әлеуметтік өмірдің нақты саласындағы өзара 

ұқсас ауқымды қоғамдық қатынастар оның негізгі объектісі болып табылады. Осыған байланысты мемлекеттің 

негізгі функциялары қоғамдық қатынастарға мемлекеттік ықпал етудің басты бағыттары бойынша көптеген 

қосымша функцияларға топтастырылады.  

Бұл функциялар негізгі функциялардың құрылымдық бөліктері бола тұра, қоғамдық өмірдің нақты 

саласында мемлекеттің міндеттерін орындау жөніндегі қызмет бағытын білдіреді. 

«Қосымша» деген термин көптеген сан түрлі функциялардың ішінен көлемі ауқымды, мазмұны бойынша 

жалпы мемлекеттің негізгі функцияларын анықтау үшін шартты түрде қолданылады. Негізгі функция әр қилы 

функциялардың жиынтығын емес, ішкі бірлігі бар, мақсатты бағытталған мемлекет қызметінің көптеген 

бағыттарының жүйесін білдіреді. [1, 26 б.] 

Мемлекеттің негізгі және қосымша функцияларынан мемлекеттік органдардың функцияларын, яғни 

мемлекеттік механизм мен қоғамның саяси жүйесінде алатын орны мен атқаратын қызметіне қарай жеке 

органдардың қүзіретін, құқықтары мен міндеттерінің жүзеге асырылуын ажырата білу қажет. Өзінің мазмұны 

бойынша мемлекеттің негізгі функцияларының орындалуы көптеген қосымша мемлекеттік функциялар мен жеке 

мемлекеттік органдар функцияларының жүзеге асырылуының үздіксіз процесін білдіреді. Аталған әр түрлі 

мемлекеттік функциялардың арасындағы қатынас мемлекет қызметіне тән жалпылықты, ерекшелік пен бірлікті 

білдіреді. Сонымен қатар мемлекеттің негізгі функцияларын оның қызмет ету міндеттерімен және қағидаларымен 

өзара байланыста қарастыру қажет. 

Мемлекеттің функциялары мен міндеітері өзара тығыз байланысқан, бірақ бір-біріне сәйкес келмейтін 

құбылыстар. Оларды бір-біріне қарсы қоюға да, теңестіруге де болмайды. Мемлекеттің міндеттерінде оның 

әлеуметтік бағыты, белгілі бір тарихи кезеңдегі миссиясы анықталады. Міндеттер функцияларға қарағанда 

бастапқы мәнге ие және олардың тікелей алғышартын құрайды. Өз кезегінде мемлекеттің функциялары онын 

міндеттерін жүзеге асыру және орындау құралдары болып табылады. 

Мемлекеттің тарихи дамуы барысында оның функциялары да өзгереді: олардың кейбіреулері жойылады, 

басқалары – өзінің мазмұнын өзгертеді, үшіншілері – жаңадан пайда болады. Бірақ барлық жағдайда олардың 

пайда болуы нақты тарихи кезеңдегі қоғамның экономикалық және әлеуметтік құрылымымен, мемлекеттің мәні 

мен және әлеуметтік тағайындалуымен байланысты. Сондықтан мемлекеттің функцияларын қарастырғанда оның 

белгілі бір қоғамдық-экономикалық  жүйеге жататындығы ескерілуі қажет.[2, 56 б.] 

Бүгінгі күні Қазақстан өз мемлекеттілігі дамуының маңызды кезеңін басынан кешіруде. Бұл кезең түбірлі 

саяси, әлеуметтік-экономикалық және рухани өзгерістерді жүзеге асырудың, адамның құқықтары мен 

бостандықтары өзінің ең жоғары құндылығы болып табылатын азаматтық қоғам мен демократиялық, әлеуметтік, 

құқықтық мемлекетті қалыптастырудың өтпелі кезеңінен бастау алады. Кеңес Одағы ыдырағанға дейінгі уақытпен 

салыстырғанда Қазақстан мемлекетінің функциясының өзгеруі және дамуы осы міндеттерді атқарумен тікелей 

байланысты болды. Нарықтық реформалар мемлекеттің экономикалық қатынастарға әсер ету механизімінің шегін 

белгілеп, өзгертті, жеке меншік пен еркін кәсіпкерліктің дамуына жағдай жасады. Әкімшілік-әміршілдік жүйенің 

ыдырауы бүкіл экономиканы, халық шаруашылығының барлық саласын нарықтық жолға бейімдеп, нарықтық 

қатынастардың дамуына жол ашты. Экономикалық либерализм жағдайында материалдық игіліктерді мемлекеттік 

болу жүйесі жаңа экономикалық қатынастарға сай келмеді де, олардың дамуын тежеуші факторға айналды. Осыған 

байланысты еңбек мөлшері мен тұтыну мөлшерін мемлекеттік бақылау функциясы қажет болмады. Жаңа жағдайда 

бұрын әкімшілік-әміршілдік басқару жүйесіжүзеге асырган шаруашылық-ұйымдастырушылық, мәдени-тәрбие 

және тағы басқа ішкі функциялардың мазмұны елеулі өзгеріске ұшырап, күрделенді. Сәйкесінше функциялар 

жүйесін және олардың атауларын нақтылау қажеттілігі туынады. Қазіргі кезеңде Қазақстан мемлекетіне келесідей 

негізгі ішкі функциялар тән: экономикалық; әлеуметтік; мәдениет, ғылым және білім беруді дамыту; салық салу 

және салық жинау; экологиялық; азаматтардың бостандығы мен құқығын қорғау; барлық меншік түрлері мен 

құқықтык тәртіпті сақтау. [3, 78 б.] 

Экономикалық функцияда шаруашылық жүргізу саласындағы мемлекеттің ролі толық көрініс тауып, ол 

басқару жүйеснде экономикалық механизімдерді кеңінен қолдануға негізделген. Өткен жылдарда нарықтық 

қатынастардың ең маңызды элементтерін (экономикалық бостандық, меншік құқығы, тауарлар мен қызмет 

нарығы) дамытуға баса назар аударылды. Сонымен қатар экономикалық үрдіске мемлекеттің араласуының 

оңтайлы әдістерін іздестіру, нарықтық механизмге сәйкес келетін тиімді мемлекеттік реттеуді ұйымдастыру 

қажеттілігі туындады. Экономикаға толық басқару жүргізген әміршіл-әкімшіл мемлекеттің шаруашылық-

ұйымдастырушылық функциясымен салыстырғанда қазіргі кездегі мемлекеттің экономикалық функциясының 

басты ерекшелігі де осы. 

Бүгінде экономикалық функция адамға, мемлекетке, әлемдік нарыққа аса қажетті өнімдерді өндіретін 

экономиканың құрылымын қайта құру, әлемдік нарықта бәсекеге қабілетті және Қазақстан үшін стратегиялық, 

әлеуметтік маңызды өндіріске қолдау керсету, өндірушілерді, оның ішінде шағын кәсіпкерлікті қолдау, мақсатты 

бағытталған инвестициялық саясат, ішкі және әлемдік нарықта қазақстандық компаниялардың мүдделерін қорғау, 

аграрлық секторда жүргізілген реформалар, ең алдымен, жерге жеке меншік құқығын қамтамасыз ету, инфляция 
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қарқынын төмендету және баға өсуін тежеу сияқты мемлекет қызметінің бағыттарын қамтиды. 
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ДОСУДЕБНОГО РАССЛЕДОВАНИЯ В ЕДИНЫЙ РЕЕСТР ДОСУДЕБНЫХ РАССЛЕДОВАНИЙ (ЕРДР) И 

РАССЛЕДОВАНИЯ УГОЛОВНЫХ ДЕЛ 

 

Бисенова А. М. 

Западно-Казахстанский Государственный Университет им. М. Утемисова 

 

Согласно Конституции, Республика Казахстан утверждает себя демократическим, светским, правовым и 

социальным  государством, высшими ценностями которого являются человек, его жизнь, права и свободы. 

Правовая реформа в РК большое внимание уделяет надзору и контролю за состоянием законности в 

государстве. Эта ответственная миссия на основании ст. 83 Конституции РК, возложена на прокуратуру РК [1]. 

Одним из направлений деятельности прокуратуры является надзор за исполнением  законов органами, 

осуществляющими оперативно-розыскную деятельность, дознание и предварительное следствие. 

При надзоре за законностью деятельности органов, осуществляющих оперативно-розыскную деятельность, 

дознание и предварительное следствие, прокуратура обязана, с одной стороны, способствовать им в решении 

стоящих перед ними задач по противодействию преступности, с другой – путем организации и осуществления 

прокурорского надзора обеспечивать защиту охраняемых Конституцией Республики Казахстан, отраслевым 

законодательством  прав и свобод граждан, попавших в сферу оперативно-розыскной деятельности, дознания и 

предварительного следствия. Создавая реальные возможности для реализации ими своих прав и свобод, органы 

прокуратуры и субъекты, осуществляющие дознание и предварительное следствие, взаимодействуя между собой, 

обязаны принимать меры для защиты от преступных посягательств общественных и государственных интересов. 

При этом особое внимание следует обратить на то, что единственным гарантом соблюдения прав и свобод 

граждан при проведении оперативно-розыскной деятельности становится прокурор. В связи с этим, важен баланс 

между, с одной стороны, активной и целенаправленной деятельностью по реализации оперативно-розыскных 

мероприятий, направленных на обнаружение, выявление и пресечение преступлений, а с другой – всемерным 

соблюдением прав, свобод и законных интересов личности, в отношении которой осуществляются оперативно-

розыскные мероприятия. 

Главным механизмом обеспечения гарантии соблюдения законности в оперативно-розыскной деятельности 

сегодня является прокурорский надзор.   

Основными критериями оценки эффективности прокурорского надзора за соблюдением  законов при 

проведении оперативно-розыскной деятельности являются: 

1.Соблюдение прав человека и гражданина 

2.Своевременность реагирования на нарушения законности при осуществлении оперативно-розыскной 

деятельности. 

Следует отметить, что прокурорский надзор в оперативно-розыскной деятельности как в РК является одним 

из основных элементов реализации принципа законности. В частности, результативностью прокурорского надзора 

следует считать предотвращение нарушения прав и свобод человека, что является наивысшей ценностью в 

государстве. [4;5] 

Неукоснительное соблюдение конституционных прав и свобод граждан при осуществлении уголовного 

преследования, обеспечение законности при регистрации и разрешении заявлений и сообщений о преступлениях 

являются приоритетными направлениями деятельности государственных органов.[7] 

Определение порядка приема и регистрации заявлений и сообщений об уголовных правонарушениях, а 

также ведение ЕРДР уголовно-процессуальным  кодексом возложено на Генеральную прокуратуру. Генеральным  

прокурором  утверждены Правила приема и регистрации заявлений и сообщений об уголовных правонарушениях, а 

также ведения ЕРДР. В разработке принимали участие представители всех правоохранительных органов, в проекте 

учтены все поступившие от них предложения и замечания. 

ЕРДР - это автоматизированная база данных, в которую вносятся сведения о сообщениях об уголовных 

правонарушениях, принятых по ним процессуальных решениях, произведенных действиях, движении уголовного 

http://online.zakon.kz/Document/?link_id=1000001966
http://online.zakon.kz/Document/?link_id=1004251812
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производства, заявителях и участниках уголовного процесса. Основанием для работы в Системе является 

регистрация в ней, а также наличие электронной цифровой подписи на соответствующем  носителе. Регистрация в 

ЕРДР означает начало расследования. Исключением является проведение неотложных следственных действий. 

Однако даже в этом случае следователь или дознаватель обязаны одновременно принять меры по регистрации в 

ЕРДР. При регистрации сообщений, расследовании уголовного дела, при совершении каких-либо следственных 

действий и принятии процессуальных решений заполняется электронная форма, которая при сохранении 

автоматически подписывается ЭЦП сотрудника. Поводами к началу досудебного расследования служат 

достаточные данные, указывающие на признаки уголовного правонарушения. Следует отметить, что все 

телефонные сообщения изначально не дают оснований для определения наличия признаков уголовного 

правонарушения и требуют проверки. В связи с этим, применен общий порядок приема и учета всех поступающих 

заявлений и сообщений в Книге учета информации, сведения в которую вносятся дежурной частью органов 

уголовного преследования либо лицами, ответственными за прием и учет таких сообщений. Это дает возможность 

фильтрации поступающей информации путем регистрации сообщений, не содержащих признаки уголовного 

правонарушения. КУИ представляет собой автоматизированную базу данных, которая взаимосвязана с ЕРДР и, по 

сути, представляет собой единое целое.[6]  

Защита прав граждан в уголовном процессе является основной задачей государства. Одним из важнейших 

естественных прав граждан является его свобода, а задержание человека и содержание его в специализированных 

учреждениях длительное время является нарушением  этого права. В Казахстане срок задержания лица, 

подозреваемого в совершении уголовного правонарушения, исчисляется с момента фактического задержания и не 

может превышать семьдесят два часа.  

Другим фактором, нарушающим  права человека на свободу, является применение меры пресечения в виде 

содержания под стражей, которая ограничивает права человека не только на естественные потребности, но и 

ограничивает его предпринимательскую деятельность, что негативно отражается на материальном  состоянии его 

самого, членов его семьи и других лиц. Следовательно, человек, содержащийся под стражей «выпадает» из 

экономического процесса, что чревато определенными материальными последствиями не только для самого 

предпринимателя и его окружения, но и для всей экономики в целом. [2] 

Так, глава 3 особенной части Уголовного Кодекса РК посвящена  уголовным правонарушениям против 

конституционных и иных 

прав и свобод человека и гражданина. Туда входят  такие статьи, как: нарушение равноправия человека и 

гражданина,  пытки, нарушение неприкосновенности частной жизни и законодательства РК о персональных 

данных и их защите, незаконное нарушение тайны переписки, телефонных переговоров, почтовых, телеграфных 

или иных сообщений, нарушение неприкосновенности жилища, воспрепятствование осуществлению 

избирательных прав или работе избирательных комиссий и т.д.[3] 

Таким образом, сущность надзора заключается в организации непрерывного надзора за законностью 

действий органов, осуществляющих расследование уголовных дел, используя предоставленные законом 

полномочия властно-распорядительного характера, так, чтобы ни одно действие или принятое решение органов 

дознания и предварительного следствия не расходилось с законом, что, в свою очередь, обеспечивает успешную 

реализацию назначения уголовного судопроизводства.  
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В современном  мире экстремизм и его крайнее выражение – терроризм стали главной угрозой безопасности 

личности, общества и государства. Каждый из нас отлично понимает, что необходимо бороться с ним. Понятие 

терроризм в настоящее время остается неоднозначным.  

Само понятие «терроризм» от латинского terror означает страх, ужас. Слова-синонимы «насилие», 

«запугивание» [1]. 

Очевидно, что в разных странах понятие терроризма толкуется по-разному. К примеру, в Республике 

Казахстан, согласно Закону «О противодействии терроризму» от 13 июля 1999 года № 416 терроризм – это 

идеология насилия и практика воздействия на принятие решения государственными органами, органами местного 

самоуправления или международными организациями путем совершения либо угрозы совершения насильственных 

и (или) иных преступных действий, связанных с устрашением населения и направленных на причинение ущерба 

личности, обществу и государству [2].  

Такое же определение даёт Российское законодательство согласно Федеральному закону «О 

противодействии терроризму» от 06.03.2006 № 35-ФЗ ст.3 (ред. от 18.04.2018): терроризм - идеология насилия и 

практика воздействия на принятие решения органами государственной власти, органами местного самоуправления 

или международными организациями, связанные с устрашением  населения и (или) иными формами 

противоправных насильственных действий [3].  

Не все страны постсоветского пространства дают такое определение терроризму, к примеру, согласно 

Закону Республики Беларусь «О борьбе с терроризмом» от 3 января 2002 года № 77-З   даётся похожее 

определение: терроризм - социально-политическое криминальное явление, представляющее собой идеологию и 

практику применения насилия или угрозы насилием в целях оказания воздействия на принятие решений органами 

власти, воспрепятствования политической или иной общественной деятельности, провокации международных 

осложнений или войны, устрашения населения, дестабилизации общественного порядка [4].  

Согласно Закону Республики Узбекистан от 15.12.2000 года № 167 – II «О борьбе с терроризмом»,терроризм 

– это насилие, угроза его применения или иные преступные деяния, создающие опасность жизни, здоровью 

личности, уничтожения (повреждения) имущества и других материальных объектов и направленные на 

понуждение государства, международной организации, физического или юридического лица совершить или 

воздержаться от совершения каких-либо действий, осложнение международных отношений, нарушение 

суверенитета, территориальной целостности, подрыв безопасности государства, провокацию вооруженных 

конфликтов, устрашение населения, дестабилизацию общественно-политической обстановки, для достижения 

политических, религиозных, идеологических и иных целей, ответственность за которые предусмотрена Уголовным 

кодексом Республики Узбекистан [5]. 

Как мы видим, практически, данные определения несут один смысл, но толкуются по-разному за 

исключением Казахстана и России. 

Сознавая опасность, которую несут акты терроризма, государства-участники Содружества Независимых 

Государств (СНГ), принимая во внимание документы, принятые в рамках ООН, СНГ, а также другие документы 

международного характера, касающиеся борьбы с различными проявлениями терроризма, желая оказывать друг 

другу возможно более широкое содействие и повышать эффективность сотрудничества в этой области, 

договорились 4 июня 1999 года о сотрудничестве государств-участников СНГ в борьбе с терроризмом, подписав 

соответствующий договор [6].  

В рамках указанного договора, а также Модельного Уголовного Кодекса СНГ даётся следующее 

определение: «терроризм» - противоправное уголовно наказуемое деяние, совершенное в целях нарушения 

общественной безопасности, оказания воздействия на принятые органами власти решений, устрашения населения, 

проявляющееся в виде:  

1) Насилия или угрозы его применения в отношении физических или юридических лиц; 2) Причинения 

значительного имущественного ущерба либо наступления иных общественно опасных последствий; 3) 

Посягательства на жизнь государственного или общественного деятеля, совершенного для прекращения его 

государственной или иной политической деятельности либо из мести за такую деятельность; 4) Нападения на 

представителя иностранного государства или сотрудника международной организации, пользующегося 

международной защитой, а равно на служебные помещения либо транспортные средства лиц, пользующихся 

международной защитой; 5) Иных деяний, подпадающих под понятие террористических в соответствии с 

национальным  законодательством  Сторон, а также иными общепризнанными международно-правовыми актами, 

направленными на борьбу с терроризмом  [6; 7]. 

Как мы видим, понятие терроризма согласно данному договору отличается от Закона Республики Казахстан 

«О противодействии терроризму» от 13 июля 1999 года № 416 тем, что учитывает международные интересы. 

Различное толкование понятия «терроризм» не препятствует сотрудничеству стран для борьбы с терроризмом. 

Ярким примером тому является знаменитая Резолюцию № 1373, принятая 28 сентября 2001 года Советом 

Безопасности ООН. 

Мы понимаем, что единообразное толкование не решит проблему терроризма, но считаем, что оно должно 

стать первым шагом в решении этого вопроса, так как противостоять глобальной проблеме необходимо только на 

единых основных началах (принципах). По нашему мнению, необходимо выработать общее, единообразное 

толкование терроризма. Это необходимо для того чтобы механизм правового регулирования был более 

эффективным. Мы должны четко знать, чему мы противостоим, должны знать с чем боремся вне зависимости от 
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места совершения этого преступления – того или иного государства.  Это проблема всего мира, общая беда всех 

государств и поэтому так важен единый подход в ее решении. 

Таким образом, исходя из вышеприведенных определений национальных уголовных кодексов и 

международных документов, мы можем предложить собственное определение терроризма, которое можно 

включить в новый универсальный международный договор (пакт, конвенцию, резолюцию и т.п.): «терроризм  - 

противоправное уголовно наказуемое деяние, совершенное в целях нарушения международной безопасности, 

оказания воздействия на принятие органами власти решений, устрашения населения, идеология насилия, 

проявляющееся в различных формах». По нашему мнению, такое единообразное толкование обеспечит выработку 

государствами общей системы мер безопасности личности, общества и государства от экстремизма и его крайнего 

выражения терроризма.   

 

Использованные источники: 

1. Философская энциклопедия. [Электронный ресурс] URL: 

https://dic.academic.ru/dic.nsf/enc_philosophy/9210/%D0%A2%D0%95%D0%A0%D0%A0%D0%9E%D0%A0Террориз

м (дата обращения: 03.03.2019). 

2. Закон Республики Казахстан «О противодействии терроризму» от 13 июля 1999 года № 416 [Электронный 

ресурс]. URL: http://adilet.zan.kz/rus/docs/ Z990000416. (дата обращения: 28.02.2019). 

3. Федеральный закон «О противодействии терроризму» от 06 марта 2006 года № 35-ФЗ ст. 3 (ред. от 18.04.2018) 

[Электронный ресурс] URL: https://fzrf.su/zakon/o-protivodejstvii-terrorizmu-35-fz/st-3.php. (дата обращения: 

28.02.2019). 

4. Закон Республики Беларусь «О борьбе с терроризмом» от 3 января 2002 года №77-З [Электронный ресурс]. URL:  

http://base.spinform.ru/ show_doc.fwx?rgn =1891. (дата обращения: 14.03.2019). 

5. Закон Республики Узбекистан «О борьбе с терроризмом» от 15 декабря 2000 года № 167 – II. [Электронный 

ресурс]. URL:  https://nrm.uz/contentf?doc= 8675_zakon_respubliki_uzbekistan_ot_15_12_2000_g_n_167-

ii_o_borbe_s_terrorizmom. (дата обращения 15.03.2019). 

6. Договор о сотрудничестве государств-участников Содружества Независимых Государств в борьбе с 

терроризмом. Утвержден Решением Совета глав правительств СНГ от 4 июня 1999 года. Минск. [Электронный 

документ]. Официальный сайт Антитеррористического Цетра государств – участников Содружества независимых 

государств. URL:http://www.cisatc.org/1289/135/ 152/275 (дата обращения: 16.03.2019). 

7. Модельный Уголовный кодекс для государств-участников Содружества Независимых Государств от 17 февраля 

1996. [Электронный документ]. Официальный сайт Антитеррористического Цетра государств – участников 

Содружества независимых государств. URL:http://www.cisatc.org /1289/ 135/ 154/ 241  (дата обращения: 

16.03.2019). 

 

Научный руководитель: к.и.н., PhD, доцент Алимпиева Т. Г. 

 

 

МЕМЛЕКЕТТІК АУДИТТІҢ ТИІМДІЛІГІН БАҒАЛАУ 
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Л.Н.Гумилев атындағы Еуразия ұлттық университеті, Казақстан 

 

Мемлекеттік мекемелер қызметіндегі қазіргі үрдістер ұйымдардың мақсаттарына қол жеткізу үшін 

мемлекеттік аудиттің рөлі мен маңыздылығын арттырумен байланысты. Мемлекеттік мекемелердің менеджерлері 

жұмыста мемлекеттік аудиттің нәтижелігін бағалауда мемлекеттік аудиттің нақты құрылған және тиімді жүйесі 

болған жағдайда ғана мүмкін екенін түсінеді. 

Мемлекеттік аудит өз алдына ұйымның ішкі аудит жүйесінің тиімділігін бағалау мақсатын қояды, бірақ бұл 

мақсатты іске асыру өте көп еңбекті қажет ететін және ресурсты шығынды процесс болып табылатынын атап өткен 

жөн. Сондықтан мемлекеттік аудиторлар жиі жеке ұйымдардың ІАЖ (СВА) бағалайды.Ұйымның ішкі аудиті 

қызметінің басты функциялары: 

 кәсіпорынның негізгі технологиялық процестері мен жеке қызмет түрлері бойынша шығындардың пайда 

болу орны бойынша қалыптасуын бақылау; 

 бекітілген сметалар мен нормативтерден ауытқуларды анықтау, олардың себептерін талдау, бұған кінәлі 

тұлғаларды анықтау; 

 ұйымның қаржы-шаруашылық қызметін жақсартудың ішкі резервтерін іздеу; 

 салық заңнамасының сақталуын бақылау; 

 бухгалтерлік деректердің тиімділігі мен дәлдігін қамтамасыз ету және ұйымның активтерін сақтау 

мақсатында құрылымдық бөлімшелердің қызметіне тексеру жүргізу; 

 тексеру жүргізу кезінде қорытындылар мен есептерді жасау және ұсыну, ұйым басшылығын қажетті 

ақпаратпен қамтамасыз ету. 

Ішкі аудитті уақтылы жүргізу мемлекеттік аудитор жоспар бойынша бақылау іс-қимылдарын жүргізу күнін 

және актілерде көрсетілген тексерулерді нақты жүзеге асыру уақытын салыстыра отырып айқындайды[1,с.5]. 
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Жүргізілген тексерулердің саны ұсынылған актілер бойынша айқындалады. Бұл ретте аудитор ұйым басшылығы 

мен еңбек ұжымының тексеру және тексеру қорытындыларын анықтап, қарайтындығын анықтауы қажет.  

Қорытындыда тиісті шаруашылық операцияларын жүргізуді сипаттайтын кемшіліктер, бұзушылықтар және 

теріс пайдаланулар туралы мәлімделуге тиіс. Басқа учаскелерде пайдалануға болатын бөлімше жұмысының оң 

тәжірибесіне назар аударылады.Сондай-ақ, бұзушылықтар мен теріс пайдалану үшін жағдай жасаған, әсіресе 

ұйымдық сипаттағы себептерді баяндау және оларды жою жөнінде өз ұсыныстарын беру қажет. 

Ішкі аудиттің тиімділігін бағалай отырып, сыртқы аудитор мынадай мәселелерді анықтауы тиіс: 

- ұйым басшылығының ықпалынан ішкі бақылаушылардың  Тәуелсіздік дәрежесі; 

- тексеру жүргізу ауқымы, тереңдігі және бағыттары; 

- ішкі аудит қызметі қызметкерлерінің құзыреттілігі – олардың кәсіби дайындығы, тәжірибесі, жұмыс дағдылары 

(мысалы, компьютерлермен), кәсіби ұйымдарға қатысуы; 

- есептер мен ішкі бақылау актілерінің сапасы.Аудитор сондай-ақ өзінің түпкілікті актісінде ішкі аудит төмен 

деңгейде тұрған ұйымның учаскелерін атап өтуге тиіс. 

- Алайда, сыртқы аудитор ішкі аудит (бақылау) жүйесі мынадай себептер бойынша ұйымдар есептілігінің 

дұрыстығына абсолютті кепілдік бере алмайтынын әрдайым есте сақтаған жөн: 

- ішкі аудит қызметкерлерінде пайдакүнемдік ниеттің болмауы үшін ешкім міндетті емес; 

- ұйым басшылығы өзі орнатқан бақылауды жиі елемейді; 

- ішкі бақылау қызметінің қызметкерлеріне ұйымның ішінде де, сыртынан да мүмкін болатын қысым; 

- ішкі бақылау қызметкерлерінің шаршауы немесе салғырттығы нәтижесінде жазбалардағы және есептердегі 

ықтимал қателер мен кемшіліктер. 

Бірақ ішкі аудит ақпаратын пайдалана отырып, аудитор өз жұмысының көлемін (оның сапасына ерекше 

зиян келтірмей), әсіресе бастапқы құжаттарды тексеруге және ұйымда есепке алу жүйесін ұйымдастыруға қатысты 

айтарлықтай қысқартуы мүмкін [2]. 

Баяндалғанның бәрінен: қоғамдық мекеменің барлық секторларында қаржы ресурстарын қалыптастырудан 

бастап, тұтастай алғанда ұдайы өндіру процестерін бақылау, сондай-ақ кәсіби сауатты мониторинг және бағалау 

қажет деген қорытынды сұралады. Бұл ретте реформа жылдарында жоғалған мемлекеттің қаржы ресурстарының 

теңгерімін жасау әдісін, ал экономикалық субъектілердің транспаренттілігі мен жариялылығының дамуына қарай 

қоғамның қаржы ресурстарының теңгерімін пайдалану маңызды. 

Бұдан әрі бөлінген лимиттер шегінде қаржы ресурстарын орындау барысында. Барлық сатыларда сметаның 

орындалуын бақылауды жүзеге асыру қажет.Шаруашылық өмір фактілерінің құжаттық куәліктері бюджеттік 

есепке алу бойынша уақтылы жүргізілуі тиіс, белгіленген мерзімде бюджеттік есептілік жасалуы тиіс.Жоғарыда 

айтылғандарды ескере отырып, мемлекеттік аудит бағдарламасын қалыптастыруды, аудиттеуді жүргізуді және 

ішкі аудит материалдарын келесі бөлімдер (үдерістер) бойынша құжаттауды ұсынамыз): кейінгі мониторинг. Ол № 

2500 "Тапсырма нәтижелері бойынша іс-қимыл мониторингі» халықаралық кәсіби ішкі аудит стандарттарына және 

оған практикалық нұсқауға сәйкес жүзеге асырылады [3]. 

Анықталған бұзушылықтарды немесе бұрмалауларды құжаттай отырып, сипаттаманың бірыңғай алгоритмін 

ұстану қажет.Бастапқыда не бұзылғанын немесе бұрмаланғанын сипаттау қажет.Егер сәйкестік аудиті жүргізілсе, 

міндетті түрде қандай нормативтік-құқықтық актілер тармақтарға, бапқа дейін нақтылана отырып бұзылғанын 

көрсету қажет. Егер операциялық аудит, мысалы, мемлекеттік келісім — шарт жүргізілсе, сатып алудың 

орындылығы, сатып алу нысанасына қойылатын талаптардың негізділігі мен жеткіліктілігі, ұқсас сатып алынатын 

тауарлардың, жұмыстардың, көрсетілетін қызметтердің бағаларына талдау немесе әртүрлі өнім берушілерден 

сатып алу нысанасына ұқсас құжатталады. 

Аудиторлық есептің ықшамдылығын және оқылуын арттыру мақсатында үдерістерді, бұзушылықтарды 

немесе бұрмалаушылықтарды құжаттау кезінде аудитор ережелеріне сілтеме жасайтын нормативтік-құқықтық 

актілер аудиторлық есепке қоса берілген құжаттардың тізбесінде көрсетіледі.Тізбе нормативтік-құқықтық актінің 

толық, нақты атауын және оны қолданылатын қысқартуды қамтуы тиіс, ал құжаттың қысқартылған атауы 

аудиторлық есепте келтіріледі. 

Мысалы, аудиторлық есепте: «... № Ереженің 3-тармағының талаптарын бұза отырып», ал құжаттар 

тізбесінде: «Қазақстан Республикасы Үкіметінің 2017 жылғы 24 желтоқсандағы қаулысымен бекітілген Орташа 

жалақыны есептеу тәртібінің ерекшеліктері туралы ереже» деген жазба жазылады. 

Демек, бақылау іс-шараларының нәтижелері бойынша аудиторлық қорытындыларды қалыптастыру және 

ұсыну бюджет қаражатын бас бөлушіге бюджет қаражатын бас бөлушінің қарауындағы мекемелер мен 

ұйымдардың қаржы-шаруашылық қызметінің жай-күйі туралы ақпаратты жеткізудің жақсы тәсілі болып 

табылады. Бақылау іс-шарасының нәтижелері бойынша пікір білдіру модификацияланған немесе ескертусіз болуы 

мүмкін. Әдетте, бақылау іс-шараларын жүргізудің шектеулі мерзіміне байланысты жаппай тәсілмен тексеру 

жүргізу мүмкін болмауына байланысты шаруашылық өмір фактілерін іріктеп тексеру қажеттілігіне байланысты 

Аудиторлық топ жұмысының ауқымына шектеу бар болғандықтан, қорытынды түрлендіріледі. 

Қорытындылай келе, бүгінгі күні Ішкі мемлекеттік аудитті енгізу жүйелі сипатқа ие емес, сонымен қатар ҚР 

Мемлекеттік секторының қаржылық менеджментін арттырудың қажетті шарты болып табылады. Ішкі мемлекеттік 

бақылауды жаңғырту және ішкі мемлекеттік аудиттің пайда болуы – ішкі бақылау мен ішкі аудитті ұйымдастыру 

мен жүргізудің бірыңғай қағидалары мен қағидаттарын әзірлеуді талап ететін уақытпен қалыптасқан қадам. 

Мекемелердің мемлекеттік аудит нәтижелігін бағалау ішкі мемлекеттік аудиторларды мемлекеттік мекемелерде 
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өтетін әр түрлі процестерді зерттеу кезінде іс-қимыл тәртібі бойынша іс-қимыл жасаудың нақты тәсілдерімен, 

дайын алгоритмімен және қадамдық нұсқаулықпен қаруландырады. 
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ВОПРОСЫ ПРИМЕНЕНИЯ СОДЕРЖАНИЯ ПОД СТРАЖЕЙ В УГОЛОВНОМ 

СУДОПРОИЗВОДСТВЕ 

 

Ахмедиев Д.Т. 

Актюбинский региональный государственный университет им.К.Жубанова  

 

В сфере уголовного судопроизводства основными приоритетами являются: повышение уровня защиты 

граждан в уголовном процессе и снижение его репрессивности; повышение состязательности уголовного процесса, 

прежде всего за счет расширения процессуальных возможностей адвокатов; дальнейшее расширение судебного 

контроля на досудебной стадии; упрощение процедур расследования уголовных дел и обеспечение экономичности 

уголовного процесса.  

Наиболее уязвимым в вопросах защиты прав человека в уголовном судопроизводстве является соблюдение 

закона при применении к подозреваемым (обвиняемым) мер процессуального принуждения, таких как задержание, 

содержание под стражей. Наиболее важным конституционным  принципом  является принцип личной свободы 

каждого. Конституция РК (ст. 16) гарантируя гражданам неприкосновенности личности и право личной свободы, 

указывает: каждый имеет право на личную свободу. Содержание под стражей допускается только в 

предусмотренных законом случаях и лишь с санкции суда, с представлением  арестованному права судебного 

обжалования. Без санкции следственного судьи лицо может быть подвергнуто задержанию на срок не более сорока 

восьми часов, а по некоторым категориям дел- не более семидесяти двух часов. Каждый задержанный, обвиняемый 

в совершении преступления имеет право пользоваться помощью адвоката (защитника) с момента, соответственно, 

задержания, содержания под стражей. [1, ст.29 ] 

Следует отметить, что такая установка основного Закона имеет прямое действие, то есть в данном случае 

правоприменитель, в лице органов уголовного преследования должен выполнять эти требования без каких-либо 

ссылок на другие законы. Именно это процессуальное правило служит непосредственной гарантией права 

неприкосновенности лица, а не абстрактной. Принцип неприкосновенности личности помимо упомянутого 

правила содержит в себе и некоторые другие элементы: это особенная процессуальная форма, предусматривающая 

производство специальной отметки в протоколе допроса подозреваемого о разъяснении принадлежащих ему 

процессуальных прав и объявлении существа подозрения; обязанность допрашивающего лица произвести 

названную процедуру; право подозреваемого на внесение поправок в протоколе допроса: право защитника 

участвовать в производстве следственных действий с подозреваемым. 

Задержание подозреваемого в совершении уголовного правонарушения - мера процессуального 

принуждения, применяемая органом уголовного преследования с целью пресечения преступления и разрешения 

вопроса о применении к нему меры пресечения в виде содержания под стражей или для обеспечения производства 

по уголовному делу, по которому имеются основания полагать, что лицо может скрыться либо совершить более 

тяжкое деяние. [2, с.83-85] 

Должностное лицо органа уголовного преследования вправе задержать лицо, подозреваемое в совершении 

преступления, за которое может быть назначено наказание в виде лишения свободы, при наличии одного из 

следующих оснований: 

1) если лицо застигнуто при совершении преступления или непосредственно после его совершения. Закон 

также допускает задержание непосредственно после совершения уголовного правонарушения. 

2) если очевидцы, в том числе потерпевшие, прямо указывают на данное лицо как на совершившее 

уголовное правонарушение. 

3) если на подозреваемом  или на его одежде, при нем или в его жилище обнаружены явные следы 

уголовного правонарушения; 

4) если в полученных в соответствие с законом материалах оперативной деятельности, 

контрразведывательной деятельности и негласных следственных действий в отношении лица имеются 

достоверные данные о совершении уголовного правонарушения. 

При наличии иных данных, дающих основание подозревать лицо в совершении уголовного 

правонарушения, оно может быть задержано лишь в том случае, если это лицо пыталось скрыться либо, когда оно 

не имеет постоянного места жительства или не установлена личность подозреваемого, либо когда в суд направлено 

ходатайство о санкционировании меры пресечения в виде содержания под стражей. 

https://cipe.kz/ru/articles/macroeconomics.html?id=18
https://www.emeraldinsight.com/author/Parker%2C+Lee+D
https://www.emeraldinsight.com/author/Jacobs%2C+Kerry
https://www.emeraldinsight.com/author/Schmitz%2C+Jana
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Задержанным  запрещается иметь при себе деньги, ценные вещи, а также предметы и документы, не 

разрешенные к хранению в местах их содержания. Следует подчеркнуть, что задержание - многозначное понятие. 

В законодательных актах оно применяется для обозначения различных видов задержания, каждый из которых 

специфичен по своей правовой природе, содержанию, основаниям  и порядку применения. Так, Кодекс Республики 

Казахстан об административных правонарушениях предусматривает административное задержание, то есть 

временное лишение физического лица личной свободы, в частности, свободы действия и передвижения с 

принудительным  содержанием в специальном  помещении в течение определенного времени с целью пресечения 

его противоправных действий. Согласно уголовно-процессуальному кодексу Республики Казахстан, задержание 

подозреваемого в совершении преступления - мера процессуального принуждения, применяемая с целью 

выяснения его причастности к уголовному правонарушению и разрешения вопроса о применении к нему меры 

пресечения в виде содержания под стражей.   

Влияние института судебного контроля на все стадии уголовного процесса, включая досудебное 

производство, в том числе содержание под стражей, стадию назначения судебного разбирательства (предания 

суду) и подготовительных действий к судебному заседанию, стадии пересмотра судебных актов - это сегодня 

общемировая тенденция. В этих условиях, естественно, основная нагрузка будет ложиться на судебную систему, 

которая заинтересована, как и другие ведомства, в повышении уровня защиты прав граждан через комплекс мер, 

состоящих, во-первых, в оптимальном  разграничении процессуальных полномочий органов досудебного 

расследования, прокуратуры и суда, во-вторых, в усилении состязательных начал уголовного процесса, в-третьих, 

разработке мер по упрощению производства, и наконец, расширении объема судебного санкционирования 

процессуальных действий правоограничительного характера. [3, с.167] 

В рамках исполнения поручений, поставленных главой государства в Плане Нации «100 конкретных шагов» 

по реализации пяти институциональных реформ по вхождению Казахстана в тридцатку развитых государств мира 

была проделана большая работа по модернизации уголовного законодательства и совершенствованию 

организационно-кадровых, материально-технических и других составляющих деятельности судебной системы 

страны.  

Так, путем изучения международного законодательства, рекомендаций зарубежных экспертов и 

действующей практики выработаны соответствующие меры по совершенствованию уголовного процесса по пяти 

ключевым направлениям: 1) усиление уровня защиты прав человека и снижение репрессивности уголовного 

процесса; 2) повышение состязательности сторон, прежде всего за счет расширения процессуальных возможностей 

адвокатов; 3) упрощение процедуры расследования и обеспечение экономичности процесса; 4) расширение 

судебного контроля; 5) исключение дублирования и четкое распределение полномочий между органами следствия, 

прокуратурой и судом. Все эти рекомендации на сегодняшний день реализованы. Так, срок задержания сокращен с 

72 до 48 часов, а если это несовершеннолетний - до 24. 48 часов - это международный стандарт всех развитых 

стран. Срок 72 часа введен только по сложным делам.  Это предложение согласуется с международными нормами, 

которые устанавливает, что в течение 48 часов с момента задержания лицо должно быть доставлено к судье для 

принятия решения о законности задержания. Опыт многих демократических стран показывает, что там 

предусмотрен аналогичный максимальный срок задержания подозреваемого перед тем, как он должен быть 

доставлен в суд.  
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БИЗНЕСТІ МЕМЛЕКЕТТІК РЕТТЕУДІҢ ҚАЖЕТТІЛІГІ ЖӘНЕ МАҢЫЗДЫЛЫҒЫ 

 

Аяжанова М.К.  

І.Жансүгіров атындағы Жетісу мемлекеттік университеті 

 

Қазіргі Қазақстандағы бизнес қарқынды дамып келеді. Осыған байланысты мемлекеттік реттеуді күшейту 

және бизнесті дамытуға жәрдемдесу, мемлекеттік органдар мен жеке кәсіпкерлік субъектілерінің өзара іс-

қимылының ұйымдық формалары өзгеріп отырады, мемлекеттік және нарықтық реттеуші механизмдердің 

үйлесімінде мақсаттар, механизмдер, басқару аппаратында едәуір өзгерістер орын алады [1].  

Қазіргі жағдайда кәсіпкерлік қызметті мемлекеттік реттеудің мақсаты тұтастай алғанда экономиканың 

қалыпты жұмыс істеуін қамтамасыз ететін белгілі бір шарттарды құру және кәсіпкерлердің халықаралық еңбек 

бөлінісіне тұрақты қатысуын қамтамасыз ету және одан оңтайлы пайда алу болып табылады. Әрбір елдің үкіметі, 

әрине, әр нақты кезеңде өз мақсаттарына ие және оларды елдегі және әлемдік экономикадағы ағымдағы 
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экономикалық жағдайға қатысты қолда бар әдістермен және құралдармен шешуге тырысады. Сондықтан, 

мемлекеттік реттеудің мақсаттары мен міндеттері өзгеруі мүмкін, алайда реттеу механизмі өте жақсы дамыған, 

алайда ол әр елдегі ерекшеліктерге ие. 

Қазақстан Республикасында бизнесті мемлекеттік реттеу мынадай негізгі нысандар арқылы жүзеге 

асырылады:  

1) экономикалық (салықтық реттеу, кедендік реттеу, валюталық реттеу);  

2) ұйымдық (шаруашылық субъектілерін есепке алу, лицензиялау, техникалық реттеу, тұтынушыларды 

қорғау және т.б.);  

3) заңды (кәсіпкерлік қызметті реттейтін нормативтік құқықтық актілерді жариялау). 

Бизнесті мемлекеттік реттеу қажеттілігі экономикалық және құқықтық әдебиеттерде әртүрлі дәлелденді. 

Қоғамдық мүдделерді қорғау қажеттілігі туралы мәселені шешу маңызды. Құзыретті органдар ұсынатын мемлекет 

экономикалық функцияларды орындайды, ол мынадай бағыттар бойынша көрініс табады: 

- мемлекетпен қамтамасыз ету 

- әлеуметтік қажеттіліктер, экономикалық және әлеуметтік даму басымдықтары; 

- мемлекеттік бюджетті қалыптастыру; 

- қоршаған ортаны қорғау және табиғи ресурстарды пайдалану. 

Бизнес субъектілерінің шаруашылық қызметін мемлекеттік реттеудің кедергісі үш негізгі функция арқылы 

жүзеге асырылады: 

1) нарықтың өркениетті жұмыс істеуі үшін жағдай жасау: 

 кәсіпкерлік субъектілеріне меншік құқығын және басқару ережелерін анықтау; 

 іскери келісімшарттардың орындалуын қамтамасыз ету механизмін құру; 

 шаруашылық жүргізуші субъектілер арасындағы даулардың алдын-алу және оларды сотқа беру. 

2) ғылыми-техникалық және ғылыми-техникалық прогресті стратегиялық жоспарлау; 

3) макроэкономикалық мәселелерді шешу: 

 ұлттық өнім; 

 экономикалық дамудың пропорционалдығы. 

Бизнес субъектілерінің бизнесіне мемлекеттің араласуы келесі жағдайларға байланысты: 

 экологиялық апаттардың алдын алу және шаруашылық қызмет субъектілерінің таңдау еркіндігінен 

туындайтын экологиялық мәселелерді шешу; 

 іскерлік қарым-қатынастарды криминалдандыруға қарсы күрес; 

 экономикалық дағдарыстың алдын алу, әлеуметтік төңкерістер. 

Іс жүзінде және теорияда көптеген адамдар мемлекет пен кәсіпкерлік субъектісінің өзара қарым-қатынасы 

серіктестік ретінде ұсынылады деп санайды. Сонымен бірге мемлекет пен бизнес-қызмет субъектісі бір-біріне 

тәуелді, ұлттық проблемаларды шешуде өзара бір-бірін толықтырады. 

Бизнесті реттеу жөнінде шаралар. 

Үкімет Мемлекет басшысының Қазақстан халқына Жолдауы аясында 2017 жылдың 31 қаңтарынан бастап 

«Қазақстанның үшінші жаңғыртылуы: жаһандық бәсекеге қабілеттілік» бизнес-реттеу жүйесін жасады. 

Бұл шаралар бизнес шығындарын төмендетуге, әкімшілік кедергілерді жоюға және Doing Business 

рейтингінде дамуды ынталандыруға және мемлекеттік бақылау және қадағалау қызметін реформалауды көздейді; 

Дайындалған шаралар «Қазақстан Республикасының кейбір заңнамалық актілеріне кәсіпкерлік қызметті 

реттеуді жетілдіру мәселелері бойынша өзгерістер мен толықтырулар енгізу туралы» Қазақстан Республикасы 

Парламентінің Мәжілісінде қаралып жатқан заң жобасының шеңберінде жүзеге асырылады [3]. 

Мемлекеттік органдардың бақылау-қадағалау іс-шараларының ауқымды аудитін жүргізу мақсатында 

өткізілген оның егжей-тегжейлі талдауының қорытындылары мемлекет жүргізіп отырған реформаларға 

қарамастан, бизнеске айтарлықтай бақылаушы жүктеме әлі де бар екенін көрсеткен . 

Осыған байланысты басты жаңалықтардың бірі - профилактикалық бақылау енгізу болады. 

Кәсіпкерлік субъектілері мен мемлекет арасындағы өзара іс-қимыл принциптері кәсіпкерлікті мемлекеттік 

реттеудің тиімділігі және бұзушылықтардың алдын алудың басымдылығы болуы тиіс. 

Осылайша, ағымдағы тексеріс жүйесінен айырмашылығы - әкімшілік іс қозғамай заңның бұзылуын 

болдырмау және оның алдын-алу болып табылады. 

Заңда сондай-ақ: 

- 114 бақылау саласынан 25 және 18 қадағалау саласынан 3 қайталану және тиімділіктің болмауы себебінен 

шығару; 

- Әкімшілік құқық бұзушылық туралы кодекстің 39-бабына сәйкес келеткелетін әкімшілік істерді бастауға 

уәкілетті органдардың баптарын алып тастау. 

Осы түзетулерді жүзеге асыру кәсіпкерлердің құрылыс алаңдарына негізсіз келуіне, инспекторларды іріктеп 

алуына, профилактикалық және алдын-алу шараларының жоқтығына байланысты шығындардың жойылуына 

мүмкіндік береді. 

Қазақстан Парламентінің Мәжілісі палатаның жалпы отырысында «Қазақстан Республикасының кейбір 

заңнамалық актілеріне кәсіпкерлік қызметті реттеуді жетілдіру мәселелері бойынша өзгерістер мен толықтырулар 

енгізу туралы» заң жобасы екінші қорытынды оқылымда мақұлдады. Құжат Парламент Сенатының қарауына 

жіберілді. 
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Заң жобасы кәсіпкерлік қызметті реттеу жүйесін жетілдіруге бағытталған және ҚР Ұлттық экономика 

министрлігі мен «Атамекен» ҚР Ұлттық кәсіпкерлер палатасының мемлекеттік органдармен бірлесе отырып 

атқарған ауқымды жұмыстарының кезекті нәтижесі болып табылады. 

Бизнес субъектілеріне арналған инновациялардың бірі - профилактикалық бақылау институтын енгізу. 

Нәтижесінде кәсіпкерге әкімшілік жаза қолданбай, заң бұзушылықтарды жою туралы ұйғарым беріледі. Заң 

бұзушылықтардың алдын алу мүмкін болмаған жағдайда ғана, әкімшілік іс қозғалатын болады. 

Мемлекеттік органдардың бақылау-қадағалау функциялары айтарлықтай қысқарды. Бизнес үшін тағы бір 

жаңалық тексеру мерзімін қысқарту болып табылады. Жүйелік бизнес-мәселелердің тізілімін талдау нәтижелері 

бойынша ақпараттық құралдарды тексеру және бәсекелестікті болдырмау үшін нормативтерді анықтауға арналған 

заңнаманың аудиті жасалды, бизнестің алдын-ала шығындарын қысқарту бойынша 407 іс-шара әзірленді. 

Бизнеске әкімшілік қысымды төмендету және тиімді механизмдерді енгізу үдерістері үнемі дамып, әрі қарай 

жалғасатынын атап көрсетеміз.Осыған байланысты Ұлттық Кәсіпкерлер палатасы Қазақстан Республикасының 

Үкіметіне бизнес-ортаны түбегейлі жақсартуға бағытталған жыл сайын әзірленетін түзетулердің (заң жобасының) 

пакетін заңнамалық деңгейде қарастыруды ұсынды. 
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ЗНАЧЕНИЕ ГРАЖДАНСКОГО ИСКА В УГОЛОВНОМ ПРОЦЕССЕ  

 

Бағытова Г. 

Актюбинский региональный государственный университет им. К. Жубанова 

 

Государство, владея исключительным  правом на уголовное преследование граждан, совершивших 

уголовное правонарушение, вместе с тем принимает на себя юридическую обязанность обеспечить восстановление 

имущественного положения физического или юридического лица, понесшего ущерб от преступного 

посягательства. Достижению этой цели служит, в частности, гражданский иск в уголовном процессе. Лицо, 

понёсшее материальный ущерб от преступных действий, имеет возможность в соответствии с действующим 

законодательством  право на возмещение убытков.  

Гражданский иск в уголовном деле - это основанное на нормах материального права требование гражданина 

или юридического лица о возмещении вреда, причиненного уголовное правонарушением или запрещенным  УК 

общественно опасным деянием невменяемого, предъявленное по уголовному делу к обвиняемому или к лицам, 

несущим по закону имущественную ответственность за действия обвиняемого или невменяемого лица. 

В законе дается четкое определение гражданского иска. Гражданским иском в уголовном деле признается 

требование лица, которому уголовное правонарушением  причинен имущественный вред, к обвиняемому или 

лицам, которые должны нести материальную ответственность за его действия. Закон также говорит о возможности 

возмещения и морального вреда, причиненного уголовное правонарушением, но при этом его размер и объем 

должен быть выражен материально или иметь имущественную форму [1, c.68]. 

В основе рассмотрения гражданского иска в уголовном процессе лежит единый юридический факт - 

уголовное правонарушение, за совершение которого лицо привлекается как к уголовной, так и гражданско-

правовой ответственности в тех случаях, когда уголовное правонарушением  причинен имущественный или 

моральный вред. 

Совместное рассмотрение гражданского иска с уголовным делом создает удобства для всех участников 

уголовно-процессуальной деятельности. Так, подсудимый освобождается от необходимости повторного вызова в 

суд. Свидетели, эксперты и другие лица также освобождаются от обязанности дважды являться в суд: сначала по 

уголовному делу, а затем по гражданскому. Кроме того, по некоторым уголовным делам без точного установления 

характера и размера ущерба, причиненного уголовным правонарушением, невозможно правильно дать 

юридическую оценку действиям обвиняемого, обоснованно решить вопрос об его ответственности. 

Если определение размера имущественного вреда, причиненного уголовное правонарушением, не вызывает 

особых трудностей, то следует сказать, что установление объема морального вреда часто затруднено по 

объективным причинам, поскольку очень многое при его определении зависит от степени внутренних душевных и 

психических страданий и переживаний лица, тяжесть которых, как и все моральное, трудно соотнести с 

материальной формой. Обладая совершенно индивидуальными качествами, лицо, которому уголовное 

правонарушением  причинен моральный вред, в различной степени может определять тяжесть моральных 

последствий преступления, тем более, что закон не регламентирует точного и четкого процессуального порядка 

его определения [2, с.23] 

http://www.damu.kz/
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Гражданский иск в уголовном процессе представляет собой в одном производстве дела о преступлении и 

дела о возмещении вреда, что даёт очевидные преимущества как с точки зрения организации подготовки к 

рассмотрению и самого рассмотрения, так и с точки зрения защиты законных интересов гражданина или 

юридического лица, пострадавших от преступления. Исключается необходимость дважды – в уголовном и 

гражданском процессе - отстаивать права и интересы, нарушенные уголовное правонарушением, платить 

государственную пошлину по гражданскому делу, а самое главное - доказывать обоснованность своих исковых 

претензий по правилам гражданского судопроизводства, возлагающего бремя такого доказывания на истца. 

Доказывание же гражданского иска, предъявленного по уголовному делу, осуществляется по правилам, 

установленным  УПК. Это значит, что суть такого доказывания лежит на том, в чьём производстве находится 

уголовное дело на стадии предварительного расследования (орган дознания, следователь, прокурор), что является 

одним из проявлений уголовно - процессуального принципа публичности. 

Регулируя поведение участников уголовного судопроизводства, институт гражданского иска в уголовном 

процессе является уголовно-процессуальным  институтом. В то же время, определяя поведение участников спора о 

праве гражданском, институт гражданского иска в уголовном процессе включает в себя черты гражданско-

процессуального метода регулирования.  

Таким образом, он является комплексным правовым институтом, соединяющим в одном производстве дела 

об уголовном правонарушении (уголовного дела) и дела о возмещении вреда (гражданского дела), что дает 

очевидные преимущества с точки зрения организации подготовки к рассмотрению и самого рассмотрения 

уголовного дела, так и с точки зрения защиты законных интересов гражданина или юридического лица, 

пострадавших от уголовного правонарушения, так как исключается необходимость дважды - в уголовном и 

гражданском процессе - отстаивать права и интересы, нарушенные уголовное правонарушением, платить 

государственную пошлину по гражданскому делу, а самое главное - доказывать обоснованность своих исковых 

претензий по правилам гражданского судопроизводства, где бремя доказывания возлагается на истца.  

 Рассмотрение в уголовном процессе гражданских исков является важнейшей гарантией реализации 

предусмотренного ч.3 ст.12 УПК права лица, потерпевшего от уголовного правонарушения, на компенсацию 

причиненного ущерба. Гражданский иск в уголовном деле может быть предъявлен любым лицом, понесшим 

ущерб от уголовного правонарушения, как физическим, так и юридическим.      

Законом предусмотрен исчерпывающий перечень случаев возможности предъявления физическими и 

юридическими лицами исков, рассматриваемых в ходе уголовного судопроизводства - о возмещении 

имущественного вреда, причиненного непосредственно уголовное правонарушением  ли общественно опасным 

деянием невменяемого, а также возмещения расходов на погребение, лечение потерпевшего, сумм, выплаченных 

ему в качестве страхового возмещения, пособия или пенсии, расходов, понесенных в связи с участием в 

производстве дознания, предварительного следствия и в суде, включая расходы на представительство. 

Следует обратить внимание, что в уголовном процессе подлежит возмещению в имущественном  выражении 

также моральный вред, на что обращается внимание в ст.39 УПК РК. [3, с.20] При этом под моральным вредом 

понимается нарушение, умаление и лишение личных неимущественных благ и прав физических и юридических 

лиц, в том числе нравственные или физические страдания, испытываемые (претерпеваемые, переживаемые) 

потерпевшим  в результате совершенного против него правонарушения. Под нравственными страданиями как 

эмоционально-волевыми переживаниями человека следует понимать испытываемые им чувства унижения, 

раздражения, подавленности, гнева, стыда, отчаяния, ущербности, состояния дискомфортности и т.д. Эти чувства 

могут быть вызваны, например, противоправным  посягательством  на жизнь и здоровье как самого потерпевшего, 

так и его близких родственников (родителей, супруга, ребенка, брата, сестры); незаконным лишением или 

ограничением   свободы либо права свободного передвижения; причинением  вреда здоровью; раскрытием 

семейной, личной или врачебной тайны; нарушением  тайны переписки, телефонных или телеграфных сообщении; 

распространением  не соответствующих действительности сведений, порочащих честь  и достоинство гражданина и 

т.д. Под физическими страданиями следует понимать физическую боль, испытываемую гражданином в связи с 

совершенным  против него противоправным  насилием или причинением  вреда здоровью [4, с.138].  

Гражданский иск предъявляется к обвиняемому или к лицам, несущим материальную ответственность за 

действия обвиняемого, и рассматривается совместно с уголовным делом. 
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Байтаева Г.Р. 
 І.Жансүгіров атындағы Жетісу мемлекеттік университеті 

 

Шағын кәсiпкерлiктi дамыту – Қазақстанның экономикалық саясатының стратегиялық мiндеттерiнiң 

қатарынан саналады. Соңғы жылдардағы кәсiпкерлiктi қолдау жөнiнде қабылданған заңдар мен бағдарламалардың 

шоғыры орталық басқару органдарының бұл салаға шынайы назар аударғанын айғақтайды.  

Мемлекет басшысының «Қазақстан-2050» стратегиялық еңбегiнде кәсiпкерлiк ортаны одан әрi нығайтуға 

айрықша көңiл бөлiнгенi жайдан-жай емес. Кәсiпкерлiк пен бизнестi тиiмдi қолдау мен жеделдете дамыту мiндетiн 

орындау жекелеген тұлғаның, кәсiпорынның ғана емес, тұтас мемлекеттiң экономикалық болашағын айқындайтын 

негiзгi факторлардың бiрi. 

Бүгiнде тұрақты экономикалық өсiмдi қамтамасыз ету үшiн iшкi ресурстарды барынша босатудың маңызы 

зор екендiгiн елбасымыз халыққа арнаған соңғы жолдауында атап өткен болатын. Ол үшiн екi тиiмдi құралды кең 

ауқымды жекешелендiрудi және бәсекелестiктi ұлғайтуды пайдалану қажет. Үкiмет еркiн және саламатты бәсеке 

үшiн жағдайлар жасауы тиiс. Ол үшiн елбасы келесiдей жетiлдiру жолдарын ұсынды: 

- Антимонополиялық қызметтi күшейту. Антимонополиялық ведомство туралы мәртебесi мен жұмыс тәртiбi нақты 

регламенттелген жеке заң қабылдау қажет.  

- Бағаны жасанды реттеу түрiнде нарықтық ынталандыруларға қатысты бұрмалауларды жою. 

- Тиiмдi менеджмент қалыптастыру, жаңадан ашылып жатқан шағын бизнестiң алғашқы жылдарында бәсекеге 

шыдамай жабылып жатқандары қаншама. Ол тиiмсiз менеджменттiң де себебiнен болады. Сол үшiн халыққа 

қаржылық сауаттылық беретiн, менеджменттiң қыр-сырын оқытатын арнайы курстардың жұмысын одан ары 

жетiлдiру және нарық талабына сай бағдарламаларды жетiлдiрiп отыру. 

«Бизнестiң жол картасы-2020» бағдарламасы бойынша берiлiп жатқан қаржы көлемiн бизнес мақсатына сай 

белгiлесе. Мәселен, бар шаруашылығын кеңейту мақсатындағы кәсiпкерлерге 3 млн. тағайындап, жаңадан ашып 

жатқан кәсiпкерлерге 5 млн.көлемiнде қаражат берсе.  

Тәуекелi жоғары болса да, венчурлық бизнестi дамытуды дұрыстап қолға алса. Венчур сөзiнiң мағынасы бiр 

жағынан кәсiпорын, бiр жағынан тәуекел дегендi бiлдiредi. Бұл дегенiмiз ешкiмге белгiсiз және өзiн еш жерде 

танытпаған кәсiпорынға үлкен қаржылай соманы салу, ал бұның өзi өте қатерлi қадам болып табылады. 

Елбасымыз үнемi халықтан, оқыған болашақ жастарымыздан көп үмiт күтедi. Олардан жаңа идеялар сұрайды. 

Инновацияны дамытпай ешқандай алға басушылық болмайтыны бүгiнгi ғасырда бәрiне белгiлi. Бүгiнде екiншi 

деңгейлi банктер венчурлық бизнеске капитал салудан қашады, ал жеке инвесторлар саны өте аз. Сонда тек бар 

үмiт мемлекетте болып отыр. Ал мемлекеттiң бюджетi барлық қаражатты беруге мiндеттi емес. Басқа елдер 

тәжiрибесiне көз жүгiртсек, венчурлық бизнестiң отаны болған АҚШ, Европада Ұлыбритания өте үлкен 

жетiстiктерге жеткен. Ол елдер негiзiнен жеке тұлғалардан қаржыландыру көздерiн iздеп, бiреуiнде қаражат, 

екiншiсiнде идея деген ұранмен бiрiге отырып, дамытқан. Осы тәжiрибенi Қазақстанға да енгiзу, ол үшiн капиталы 

бар инвесторларымызды шет елге капиталын жiбермейтiндей жолдар iздестiру қажет. Оларға қызықты болатын 

жобаларды жариялау қажет. Бүгiнгi ақпарат ғасырында ол қиынға соқпайды. Тек әрекет қажет.  

Сонымен қатар, ғылыми және ғылыми-техникалық қызметке қаражатты бағыттайтын бизнестерге салықтар 

бойынша жеңiлдiктер беру қажет. Ғылыми-инновациялық кадрларды даярлау сапасын арттыру және олардың 

қызмет етуiне және дамуына қолайлы жағдай жасау. 

Шағын бизнестi, жеке кәсiпкерлiктi аймақтарда кеңiнен насихаттау. Кәсiпкерлер мен жергiлiктi әкiмшiлiк 

арасындағы байланысты одан әрi нығайту. Кәсiпкерлердiң басқару органдарына деген сенiмiн нығайту.  

Елiмiзде консалтингтiк компаниялардың жұмысын жетiлдiру. Аталған компаниялар шағын бизнес 

субъектiлерiне мынадай бағыттар бойынша қызметтер көрсетедi: құқықтық қамтамасыз ету; аудит және 

бухгалтерия; маркетингтiк зерттеулер; бизнес-жоспарлау; салық заңнамасы; кедендiк рәсiмдер және т.б. 

Алайда өкiнiшке орай, елiмiзде консалтингтiк компаниялардың саны көп емес және де оған деген сұраныс та 

аз. Олардың қызметтерi қарапайым кәсiпкерге қымбат. Сол үшiн осындай орталықтардың ашылуына мемлекет 

тарапынан қолдау жүргiзу қажет. 

Бүгiнде осы консалтингтiк қызметтi жоғарыда атап кеткен «Даму әл-ауқат» қоры жүргiзуде. Бiр ғана қордың 

жұмысымен шектелiп қалу дұрыс емес. 

Елiмiздiң ДСҰ кiргендегi туындайтын қиындықтары жайлы жоғарыда атап кеткен болатынбыз. Алайда 

болған iске шара жоқ, ендi отандық кәсiпкерлердi нарықта ұстап қалу жолдарын iздестiруiмiз қажет. Бұл проблема 

тек қана бизнес иелерiнiң проблемасы болмауы қажет. Мемлекет барынша қолдау көрсетудi тоқтатпау керек. 

Бүгiнде бiз ДСҰ елдерiне шикiзаттан басқа беретiнiмiз жоқ. Сол себептi өңдеушi саланы жақсарту қажет. Сонымен 

қатар, Қазақстанға дәл қазiр Эуразиялық экономикалық одақтан бас тарту мүмкiн болмаса, ДСҰ-дан келер зиянды 

салдарлардан қорғануда одақтың мүмкiндiктерiн барынша тиiмдi пайдалануды ойластыруы керек.  

Бүгiнгi күнде қазақстандық шағын кәсiпкерлiк субъектiлерiне ресурстық, әдiстiк және ақпараттық қолдау 

көрсететiн Қазақстан Республикасының аумағында 150 астам аккредиттелген шетелдiк халықаралық ұйымдар 

әрекет етуде [1]. 

Қазақстанда халықаралық ұйымдар мен шетелдiк қорлардың өкiлдiктерi iске асыратын жобалар мен 

бағдарламалардың көп түрлiгiнен хабардар және талдайтын және Қазақстан Республикасының Үкiметi мен 

қолдаудың шетелдiк институттары арасындағы тиiмдi керi байланысты қолдайтын бiрыңғай орган жоқ. Сол 
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себептi осындай органдар құру жоспарын жасау. 

Тағы үлкен бiр мәселе ол, шағын кәсiпкерлiк саласындағы заңнаманы жетiлдiру.  

Қазақстанда шағын кәсiпорындардың даму перспективасына және қызмет тиiмдiлiгiне оң әсер ету үшiн 

келесi шараларды жүзеге асыру қажет:  

1. нормативтiк-құқықтық актiлердi қабылдау кезiнде кәсiпкерлер мен мемлекеттiк органдардың өзара 

әрекеттестiгiнiң заңнамамен белгiленген механизмiн енгiзу; 

2. шағын кәсiпорындарды қолдаудың айқын және нақты жүйелерiн жүзеге асыру; 

3. мемлекеттiк органдардың шағын кәсiпорындар қызметiне рұқсат ету және қадағалау-бақылау функциялары 

арқылы әкiмшiлiк қысым жасауын төмендету; 

инновациялық жобаларды енгiзу мен дамытуды ынталандыру үшiн ұйымдастырушылық және заңнамалық 

деңгейлерде жағдай жасау; 

4. шикiзаттық экспортқа тәуелдiлiктi төмендету, өңдеушi өндiрiстiң үлесiн арттыру үшiн мемлекеттiк 

инвестициялық саясатты жүзеге асыру механизмiн әзiрлеу [2]. 

Үкiметтiң жүргiзiп отырған әлеуметтiк-экономикалық саясаттарының құрамдас бөлiгi ретiндегi 

кәсiпкерлiктi қолдау мен дамытуға бағытталған концептуалды әдiстердi өңдеу және осының негiзiнде бiртұтас 

мемлекеттiк қолдау механизмдерiн жасау барысында басқару аппараты органдарының қазiргi құрылымын 

жақсарту, сондай-ақ, Қазақстан Республикасының мәжiлiсi мен сенатында шағын және орта бизнестi қолдау 

мәселелерiн қарайтын, әрi тұрақты жұмыс iстейтiн комиссияны (комитет) құру қажет. 

Сонымен қорыта келгенде, шағын кәсiпкерлiктi елiмiзде дамыту және оны мемлекеттiк басқару бойынша 

атқаратын жұмыстар өте көп. Шағын кәсiпорындардың тиiмдi қызмет етуi және экономикалық тиiмдiлiгiн арттыру 

елiмiздiң қазiргi кездегi экономикалық даму стратегиясына сай келедi және ел экономикасында маңызды орынға ие 

болады. Сондықтан шағын кәсiпорындар қызметiнiң экономикалық тиiмдiлiгiн теориялық тұрғыда зерттеу, 

тәжiрибелiк негiзде талдау және олардың тиiмдiлiгiн арттыру жолдарын қарастыру мақсатқа сай орындалды деп 

айта аламыз.  
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ЭФФЕКТИВНОСТЬ ОБУЧЕНИЯ СОТРУДНИКОВ НА РАБОЧЕМ МЕСТЕ 

 

Межанова А.Р.  

Актюбинский региональный государственный университет им. К. Жубанова  

 

Обучение сотрудников на рабочем месте имеет решающее значение для организационного развития 

предприятия и достижения успеха. Это плодотворно и для работодателей, и для сотрудников организации. 

Сотрудник станет более квалифицированным, если его хорошо обучат. 

Обучение проводится по четырем основным причинам: 

1. Новые кандидаты, которые вступают в организацию, проходят обучение. Это обучение знакомит их с 

организационной миссией, видением, правилами и положениями, и условиями работы. 

2. Работающие сотрудники обучаются обновлять и совершенствовать свои знания. 

3. Если в технологиях происходят какие-либо обновления и поправки, проводится обучение, чтобы 

справиться с этими изменениями. Например, приобретение нового оборудования, изменения в технике 

производства, компьютерная имплантация. Сотрудники обучаются использованию нового оборудования и методов 

работы. 

4. Когда продвижение по службе и карьерный рост становятся важными. Сотрудники должны быть готовы 

делиться обязанностями на более высоком уровне. Большинство сотрудников имеют отдельные недостатки в своих 

навыках на рабочем месте. Программа обучения позволяет укрепить те навыки, которые каждый сотрудник 

должны улучшить. Программа обучения способствует сотрудникам подняться на более высокий уровень, чтобы 

они имели схожие навыки и знания [3, с. 67-68]. Это помогает уменьшить любые слабые звенья внутри компании. 

Сотрудник, который получает необходимую подготовку, лучше выполняет свою работу. Он становится 

осведомленным  о методах безопасности и процедурах для выполнения основных задач. Обучение повышает 

уверенность в понимании своих обязанностей на работе [4, с. 389-392]. Сотрудники, компетентные и меняющие 

отраслевые стандарты, помогают компании оставаться лидером и сильным конкурентом в отрасли. 

Структурированная программа обучения гарантирует, что сотрудники имеют постоянный опыт и знания. 

Сотрудники должны знать об ожиданиях и процедурах внутри компании [1, с. 35-38]. Это включает в себя 

безопасность, дискриминацию и административные задачи. 

В настоящее время новшеством в системе обучения персонала является метод как «secondment» или 

«прикомандирование». Этот метод очень редко используется в практике казахстанских предприятий. Суть его 

http://www.damu.kz/
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сводится к том, что персонал на определенное время «прикомандировают» в другую структуру для овладения 

необходимыми навыками. Не имеет ничего общего со стажировками или командировками. Сотрудника на время 

отправляют в другой департамент той же компании или вообще в другую компанию. Может быть краткосрочным  

(около 100 часов рабочего времени), и более длительным (до года). Что получают стороны от применения 

secondment? Сотрудник: получает возможность личного развития; приобретает разнообразный опыт работы в 

проектах; повышает свою адаптивность к изменениям, работая в разных организационных средах; приобретает 

новые навыки и опыт решения нестандартных для себя задач «Отдающая сторона»: получает сотрудников с 

улучшенными навыками; укрепляет командную работу и кросс-функциональное взаимодействие; улучшает 

мотивацию персонала, развивает сеть контактов; строит репутацию хорошего работодателя. «Принимающая» 

сторона получает бесплатные ресурсы для своих проектов и сотрудника, которому - можно поручить практически 

любую работу. Как правило, платит «отдающая» сторона, и получается, что secondment - один из самых 

незатратных методов обучения, потому-что, отправляя сотрудника на тренинг, компания оплачивает ему рабочий 

день плюс сам тренинг, а при secondment  человек получает свою зарплату и только.  

Бывают случаи, когда компании договариваются, что эта плата делится между «отдающей» и 

«принимающей» сторонами, а иногда, но крайне редко, зарплату сотруднику выплачивает «принимающая» 

сторона. В Казахстане этот метод не используется совсем. 

Возможности развития должны быть предоставлены всем желающим, ведь оно повышает не только 

эффективность работы, но и гибкость управления, улучшает моральный климат, облегчает делегирование 

полномочий, а игнорирование потребности в развитии, новых знаниях и навыках усиливает текучесть кадров. 

Обучение обычно передается двумя способами: 

1. К методам профессиональной подготовки относятся те, которые предоставляются работникам в 

повседневной работе концерна. Это простой и экономичный метод обучения. Полупрофессиональные сотрудники 

могут быть хорошо обучены с использованием такого метода обучения. Сотрудники проходят подготовку по 

фактическому рабочем}- сценарию. Девизом такого обучения является «обучение на практике». Примерами таких 

методов обучения на рабочем месте являются ротация рабочих мест, коучинг, временные поощрения и т. д. 

2. Обучение предоставляется вне фактического рабочего состояния. Он обычно используется в случае новых 

сотрудников. Методы профессиональной подготовки - это семинары, конференции и т. д. [2, с. 90-98]. Такой метод 

является 

дорогостоящим и эффективным, если в течение короткого периода времени необходимо обучить большое 

количество сотрудников. 

Преимущества обучения сотрудников: 

1. Улучшает моральный дух сотрудников. Обучение помогает сотрудникам обеспечить безопасность работы 

и удовлетворенность работой. Чем более удовлетворен работник и чем больше его моральный дух. тем больше он 

будет способствовать успеху в организации меньшим будет отказ от работы и оборот сотрудников. 

2. Надзор. Хорошо подготовленный сотрудник будет хорошо знаком с работой и будет нуждаться в 

меньшем надзоре. Таким образом, будет меньше потерь времени и усилий. 

 3. Меньше несчастных случаев. Ошибки могут возникнуть, если у сотрудников не хватает знаний и 

навыков, необходимых для выполнения конкретной работы [5, с. 186-189 ]. Чем более подготовлен сотрудник, тем 

меньше шансов совершить несчастные случаи на работе, и чем более опытным становится сотрудник. 

4. Шансы продвижения по службе. Сотрудники приобретают навыки и эффективность во время обучения. 

Они становятся более подходящими для продвижения по службе. Они становятся активом для организации. 

5. Повышение производительности. Обучение способствует повышению эффективности и 

производительности сотрудников. Хорошо обученные сотрудники демонстрируют как количественные, так и 

качественные показатели. 
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“Management is the most 

creative from all arts, 

 it is the art of arts, 

because management is an art that 

disclose talents of people”. 

 

Robert McNamara 

 

Management - more art than science. Management - is the ability to work with people and through people to achieve 

the goals of both the organization and its members. 

Manager's task in relation to people - to be a leader. The purpose of the manager is to make productive and specific 

knowledge and each person’s  strengths. 

Differences between efficiency and productivity. Between efficiency and productivity there is a fundamental 

difference: Efficiency means "do the right thing," I know why. Productivity means "doing things right", I know how. In 

other words "productivity" - it's like you're running, and efficiency - where you're running. Effective management does not 

refer only to the business. Management  is a specific organ of all the organizations. [1;] 

At various times people govern countries and tribes, there were khans of small towns, and those leaders had their 

own problems, they solved them in different ways, inventing their own laws to solve economic problems through tax 

congregation, but in our time the problem is Kazakhstan's backlog behind the world economy. Why our country is lagging 

behind the global economy, why our economy is not like the economy of Singapore, the USA and many others, whose 

economy is at the height now? 

The guru of Management Adizes spoke in his lectures that success comes when the company’s  marketing in order. 

If internal marketing will not spend a lot of energy, the external marketing will have got a lot of energy. It is important to 

understand if there is chaos in the domestic marketing, the outer will be even worse. Assuming internal marketing, he has 

in mind the respect and esteem of employees, regardless of their number. Switzerland is an independent country, it has no 

minerals oil, but it is known for its banks and cuckoo clocks. They are exporting their culture. Rich people around the 

world invest their millions in Swedish banks, because they trust the country. Yugoslavia as is well known in history, 

disbanded. Isaac Adizes want to say that these two countries have been at the beginning of the same position, but 

everything is decided by managers, preservation of culture, and as he says internal marketing, i.e. MT (mutual trust) and 

respect. [3]; 

In Japan, as in Sweden there are no minerals and oil. But still it is one of the greatest countries in the world, because 

the Emperor Hirohito in 1949 proclaimed a national strategic goal: to become one of the leading countries for economic 

power and "welfare" of the people. To achieve this goal could only be sharply raising the competitiveness of the national 

economy, ie, increasing productivity and product quality. National targets have been achieved in just 16 years. What's the 

secret? Akio Morita (founder of Sony Corporation) in his book "Made in Japan" says: "The best Japanese companies do not 

have any secrets or secret recipes for success. No theory, program or government policies cannot make the company 

successful; people can only make it. The most important task of the Japanese manager is to establish normal relations with 

employees, create a relationship to the corporation as to his own family, understanding of the fact that workers and 

managers have one destiny "[6]. The secret is leadership in good companies and in countries. In Japan in the middle of the 

last century, a Kaidzen system was appeared. Kaidzen- is one the approach to improving the work of the organization, 

based on the system 5 key elements. That it could work properly and be effective tool for improving the quality in the 

organization, it is necessary to create conditions for their realization. Basic focus of Kaidzen system aims at the "quality" of 

the staff, because the quality of products and services are depends on the staff. This system involves the process of 

improving each employee - from the head of the highest level, to the ordinary employee [5]. 

The urgent problems in Kazakhstan companies are the lack of strategic thinking and imperfect of human resources 

management system (not including public bodies that have achieved significant results in this respect). Companies seek to 

maximize profits by using aggressive and intrusive advertising, neglecting the quality of its products and 

services.Kazakhstan management characterized in that the owners want to get "all at once", which leads to negative 

consequences in the long run. Although there are a lot of universities and business training centers in Kazakhstan - the level 

of competence of the staff in the Kazakhstan’s  companies compared with foreign countries are not at the highest level. To 

improve efficiency in the companies it is need to implement a system in which people have to make money, not "getting 

it." Akira Morita said, "People need to earn money, but they want to be proud of the results of their labor." The Kaizen 

system is one of the options that we can use in our companies. Based on this, our country can achieve more in the field of 

management and make it more efficient [5]. 

In human resource management, you can use positive and negative reinforcement. This is stated in the book Karen 

Prayor "Do not growl at the dog." Positive reinforcement is that subject’s  need or you can give to the subject, and negative 

is that person does not want. For example the employee does not want to lose his job. The theory of reinforcement we can 

see in the dictionary Skinner. Several years ago, Skinner was made fun of everywhere for what he demonstrated skill 

formation, having trained a couple of pigeons to play ping-pong. Schopenhauer once said that every original idea at first 
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will be ridiculed, then will attack her violently, and finally, it will be accepted as being self-evident. In many companies, 

you can see how managers use positive reinforcement, such as the story of the red chair. The manager found a way how to 

make the employees were willing to work efficiently. He bought a red chair and told his staff that the best worker will sit in 

the red chair. All workers were trying to sit on that red chair, thereby increasing the company's revenues. You can use 

negative reinforcement saying to staff that the worst employee does not receive a prize and so on [1]. 

Father founder of management Peter Drucker in his book "An effective leader" answers the question, why do we 

need effective leaders, what difference the work of mental and physical labor. Previously, in all organizations were 

majority of manual workers - for example, production workers on the shop floor or the soldiers at the front. The need for 

effective workers was low: the entire management process is concentrated in the hands of a few "bosses", handing out 

orders to subordinates. These leaders were a tiny fraction of the working population, that their efficacy is not even 

questioned. We could depend on "natural born leaders" - a few in any field of human activity - which seem born with the 

knowledge of what the other had to be hard and long to learn. Knowledge workers generally constituted only a small part of 

all employees in organizations. Most of them were professionals (i.e., their work demanded special skills), working in 

isolation and at best, have an assistant clerk for paperwork. The effectiveness of their work or lack of effectiveness were 

applied only to them or only affects to them. Nowadays dominant position occupied by major organizations, whose activity 

is based on intellectual work. Modern society - a society organized by major institutions. In all such institutions, including 

the army, the center of gravity shifted to worker’s  knowledge and the man puts in the work that he has in mind, not muscle 

strength or manual dexterity. There are a growing proportion of workers who are specially trained to use their theoretical 

knowledge and concepts rather than physical strength. The effectiveness of their work is assessed contribution to the 

organization’s  success [4]. 

And so what is effective management? This is especially effective personnel management. By studying all the great 

managers, we can see that the human factor is very important and capricious. Our country is still young all initiatives that 

are carried out in the field it is steps to the effective management. Kazakhstan is rich in resources, and often says that we 

have almost all elements of the Mendeleyeva’s table, we are proud of it. But Japan, Sweden does not have resources like 

our country, but the country's economy is much better than ours.We should think on why doesn’t our country’s  economy 

develop? We prevent the crisis, but we can eliminate the crisis when we will have the leaders who will be able to repel the 

global crisis and to make so that our country has flourished. Question: Why leaders can not work effectively? You can 

answer this question partially: What prevents us to make management more efficient: 

 Education of managers, it is when those who does not know anything but trying to command others; 

 Employment of relatives in the same enterprise; 

 Corruption, when a manager tries to work effectively, but he can not because of the boss or company's employees; 

 The crisis in the country, prevents lead 

Based on the above conclusions can be drawn the following conclusion, in order to achieve economic success and 

sustainable growth of the introduction of the basic elements of effective management is an indispensable factor. Only the 

use of modern scientific management methods leads to socio - economic growth. 
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ҚАЗАҚСТАН РЕСПУБЛИКАСЫНДАҒЫ ШАҒЫН ЖӘНЕ ОРТА БИЗНЕС 

 

Отарбаева А. 

Қазақстан инновациялық және телекоммуникациялық жүйелер университеті 

 

Елiмiзде қазiргi кезеңде жүргiзiлiп отырған экономикалық реформаның басым бағыттарының бiрi - шағын және 

орта бизнестi қалыптастыру мен дамыту,бұл Қазақстанның ұзақ мерзiмдi даму стратеrиясының бағыттарында көрiнiс 

тапты. Бұл жердегi, бизнес (ағылшын: iс, кәсiп, қызмет) дегенiмiз азаматтар мен азаматтар тобының нарықтық 

экономика жағдайында жеке мүлiктiк жауапкершiлiгi мен тәуекелi, қауiп-қатерi негiзiнде пайда немесе экономикалық 

түсiмнiң өзге де нысанын алуға бағытталған дербес қызметi. Кәсiпкерлiкке экономикалық теория тұрғысынан 

келетін болсақ, «нe?», «қaлaй?», «кiм?», «не үшiн?» деген сұрақтардың жауабы қандай да бір болмасын өндiрiстi бастаған 

кезде болуы шарт. Автор адам өмiрiне, оның қажеттiлiктерiн қанағаттандыруға керек игiлiктердi алудың басты көзi -

өндiрiс экономиканың негiзi деп тұжырымдайды.  

Кәсiпкерлiк арқылы еңбек, жер, капитал тәрiздi үш өндiрiс факторының бiрiгуi жүзеге асырылады, яғни бұл ерекше 

факторды нарық шаруашылығының ерекше бөлшегi ретiнде қарастыруға болады.  

Кейбiр экономикалық әдебиеттерде өндiрiс факторы ретiнде еңбек, капитал, жермен бiрге кәсіпкерлiктi де 

қарастырады. Бұл тұжырымдардан байқағанымыз, нарық - еркiн кәсiпкерлiкке негiзделген экономика, ал ол өз кезегiнде 
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кез келген әлеуметтiк - экономикалық құбылыс сияқты уақыт талабына сай өзгерiп отырады. Бiздiң пiкiрiмiзше, 

кәсiпкерлiк дегенiмiз жеке меншiкке (жеке кәсiпкерлiк) немесе шаруашылық жүргізу құқығына негiзделғен, меншiк 

түрiнен тәуелсіз, тауарға (жұмыс не қызмет атқаруға) деген сұранысты қанағаттандыру барысында таза табыс табуға 

бағытталған азаматтар мен заңды тұлғалардың бастамалық қызметi.  

Кәсiпкерлік «бизнес» сөзiнiң қазақ тiлiндегi синонимi. Кәсiпкерлiк белсендiлiк пен тәуекелдiлiкке бел 

буа бiлу - егiз ұғым. Сондықтан кәсiпкерлiктi басқа экономикалық қызмет түрлерiнен ерекшелейтiн белгiлерiне 

дербестiк, жауапкершiлiк, тәуекелдiлiк, iскерлiк, белсендiлiк жатқызылады. Кәсiпкерлiктiң мәнi нарықтың белгiсiздiк 

жағдайында өз меншiгiн, қолында бар қаражатын тиiмдi де ұғымды пайдалана бiлуiнде болып табылады. Нарық 

үлгiсiндегi басты тұлға кәсiпкер десек, ол -қарамағындағы мүлiктердi заңды негiзде пайдалануға, өзiнiң бастамасымен 

барлық шешімдерді қабылдауға және кез келген әрекет жасауға құқықты заңды ұйым немесе жеке азамат. 

Нарықтық экономикаға тоқталмас бұрын жалпы, экономикалық жүйелерге шолу жасап өтер болсақ, 

олар бір-бірін ауыстырып отырады. Қазіргі таңда бұл процесс әлі де жалғасын табуда. Енді «таза» капитализм, 

әкімшілік-әміршіл экономика, дәстүрлі экономика және аралас экономика арасындағы айырмашылықтарға тоқтала 

кетейік. 

«Таза» капитализмнің немесе еркін бәсекелестік жағдайдағы капитализмнің бірқатар өзіндік 

ерекшеліктері мынадай: 

- өндіріс факторлары (өндіріс және еңбек ресурстары) жекешелендірілген; 

- адамның шаруашылық қызметін басқару және үйлестіру нарықтық жүйеге негізделген; 

- жүйеге қатысушылар іс-әрекетін олардың жеке мүдделерін қорғау арқылы ынталандыру, соның 

негізiнде қоғамдық мүддені қамтамасыз ету үрдісі күшейген; 

- капитал иесіне кәсіпкерлікпен емін - еркін айналысу және капиталын қашан, қай  жерде  және  қандай  

қызметке  салу  керектігін  таңдау  құқығы  берілген, яғни кәсіпкер кез-келген салада өндіріс жүргізуге, ал 

тұтынушы ұнатқан тауары мен қызметтерін сатып алуға ерікті; 

- әрбір шаруашылық субъект өздігінше шешім қабылдай отырып, үреймен тәуекелге бел буып, барынша көп 

пайда табуға ұмтылады; 

- осы жүйеде бірдей өнім өндірушілер мен тұтынушылардың көп болатындығы соншалықты, нарыққа 

оншақты жаңа өндірушінің енуі немесе бірқатар өндірушілердің банкротқа ұшырап, нарықтан шығуы нарық үрдісіне 

еш әсерін тигізбейді; 

- жекелеген өндірушілер мен тұтынушылардың экономикалық билігінің әлсіздігі соншалықты, олардың 

белгілі бір бөлігінің экономикалық билігі жоқ десек те  болады, яғни  олар  нарықтағы  жағдайды  өзгертуде  

дәрменсіз қалады; 

- таза немесе дамыған бәсеке нәтижесінде өндірушілер тарапынан ресурстар  барынша  тиімді әр і 

үнемді қолданылады  және  «ең  аз шығын  жұмсап, ең көп пайда табу» қағидасы жүзеге асырылады; 

- тұтынушының өндіруші алдындағы үстемдігі, билігі, абыройы артады. Өйткені, тек сұраныс білдірген 

тауарлар ғана өндірілетін болады. 

Осы орайда, аталған ерекшеліктерге жауап беретін экономикалық жүйенің шынайы өмірде 

болмағандығын және қазір де жоқ екендігін айта кеткен жөн болар. Бұл - капиталистік жүйенің қол жеткізуге 

талпынған нарықтық жүйе қиялы ғана. Дегенмен де, жоғарыдағы ерекшеліктердің бірқатарына жауап бере алатын 

экономикалық жүйе XIX - ғасырдың бірінші жартысындағы капитализм дәуірінде байқалған. Алайда, капитализмнің 

ішкі объективті қайшылықтары салдарынан ХІХ-ғасырдың екінші жартысында тұрақты қайталанып отыратын 

экономикалық дағдарыстар туындап, нәтижесінде  пайда  болған  ір і монополиялардың  ықпалы  аясында  

капиталистік жүйе «таза» капитализм жүйесінен алыстай түсті. 

Нарық жағдайында нақты өндiрiс саласындағы шағын және орта бизнестi өркендету барысында фискалдық 

саясатпен қатар, ақша-несие саясатының алатын орыны да елеулi. Ақша-несие саясаты мемлекеттiң немесе елдiң 

Орталық банкi арқылы экономикадағы ақша массасын, ақша айналымын реттеу арқылы нақты өндiрiс саласындағы 

шаруашылық жүргiзушi субъектiлердiң iскерлiк белсендiлiгiне ықпал ете отырып, экономиканы макродеңгейде 

басқару болып танылады. Яғни, айналыстағы ақша массасын, несие көлемiн, сыйақы мөлшерлемесiн өзгертуге жалпы банк 

жүйесiнiң қызметiн реттеуге бағытталған шаралар жиынтығы. Аталмыш саясат фискалдық саясат сияқты 

шаруашылық жүйесiнiң қалыпты қызмет етуiне қол жеткiзудi, экономикалық өсудi, жұмыспен қамтамасыз етудi, 

жүйелендiрудi мақсат етедi. Ақша-несие саясатының басты мiндеттер iне мыналар жатады: 

- бага деңгейiн тұрақтандыру; 

- инфлицияны «ауыздықтау»; 

- ақша массасы мен банк жүйесi арқылы ақшаның сұранысы мен ұсынысын реттеу; 

- сыртқы және iшкi нарықтағы ұлттық валюта бағамын, оның төлем қабiлеттiлiгiн тұрақтандыру; 

- еркiн нарықтық баға жағдайында ақша айналымының тұрақтылығын қамтамасыз ету. 

Дамыған елдердiң Орталық банктерi монетарлық саясатты жүзеге асыру үшін әр түрлi ақша - несие 

реттеу әдiстерiн пайдаланады. Оларды өздерiнiң белгiлерiне қарай екi түрге бөледi: 

- жалпы әдiстер - есеп саясаты, ашық нарықтағы операциялар және ең 

төменгi резервтер саясаты; 

- iрiктелген әдiстерi - банк несиелерiнiң мөлшерiн шектеу, жекелеген несиелер түрiнде бақылау жасау, 

капиталдар нарығына бақылау жасау, қор және өзге де операцияларды реттеу. 
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Қазақстан Республикасында мемлекеттiк ақша-несие саясатын анықтайтын және оны жүзеге асыратын 

орган - Қазақстан Ұлттық банкi. Қазақстан Ұлттық банкi ақша - несие саясатының басты мақсаты -ұлттық 

валютаның тұрақтылығын, яғни оның төлем қабiлеттiлiгi мен басқа шетел валюталарына қатысты тұрақтылығын 

қамтамасыз етудi көздеу. 

Қорыта айтқанда, Қазақстан экономикасын алға жылжытуда және әлеуметтік, макроэкономикалық 

мәселелерді оңтайлы шешуде шағын және орта бизнестің орны маңызды. Ендігі мәселе шағын және орта бизнесті 

ұйымдастыру және дамыту бойынша Заңнамалық базаны нығайтып, дамыту  керек. Шағын және орта бизнес елдің 

тұрақтылығын, ондағы саяси және әлеуметтік экономикалық жағдайдың орнықтылығының тірегі ретінде дамып 

өркендеуі қажет. 
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ШАҒЫН ЖӘНЕ ОРТА БИЗНЕСТІ ДАМЫТУДАҒЫ САЛЫҚ ЖҮЙЕСІНІҢ ЕРЕКШЕЛІКТЕРІ 

ЖӘНЕ ОНЫҢ НЕГІЗГІ МӘСЕЛЕЛЕРІ 

 

Султанова Г.С.  

І.Жансүгіров атындағы Жетісу мемлекеттік университеті  

 

Шағын және орта бизнесті дамыту қазіргі нарық экономикасындағы ең негізгі және де нарық механизмдегі 

ерекше орынымен белгілі. Оған себеп, кәсіпкерлік нарық экономикасында аса маңызды экономикалық және 

әлеуметтік функцияларды қамтиды, оған жататындар: кәсіпкерлікпен шұғылдану экономикада жаңа жұмыс 

орындарды, жаңа тауарлар мен қызметтерді, қоғамда жаңа орта шаруалардың санын көбейтеді, сонымен қатар 

қоғамдағы бәсекелестікті арттырады. 

Нарықтық қатынастардағы салық жүйесі кәсіпкерлікті дамытудың ең бір нәтижелі жолы болып табылады, 

оған себеп: кәсіпкерлікті дамыту шығаратын өнімдер мен қызмет көрсетулердің сапасын көтеруде үлкен әсер 

етеді. 

Осы себептерді еске ала отырып, теория және тәжірибе көзқарасы жүзінде кәсіпкерліктің экономикалық 

мазмұнын зерттеудің үлкен маңыздылығы бар. 

Бұл кәсіпкерлік өндірістік, коммерциялық-делдалдық, қаржы лизингі, бағалы қағаздармен операциялар, 

көтерме сауда, инновация қызметтерді атқаруға ат салысады. Сондықтан да кәсіпкерлік шағын бизнеспен тығыз 

байланысты, бірақта ол шағын бизнес түсінігінен жоғары. Шағын бизнес мағынасы кәсіпкерлікте істейтін адам 

санына, капиталдың көлеміне, таза табысы мен жылдық айналымына байланысты көрсеткіш. 

Республикада кәсіпкерлік қызметті реттеу мен экономикалық қолдаудың жиынтық механизмі әзірленуде. 

Осы жиынтық механизмнің негізгі элементі болып салық реттеуі жатады. Оған себеп, Республика нарықтық 

экономикаға көшкен және орныққан кезде кәсіпкерлік қызметтің одан әрі дамуына ең негізгі құрал, ол нәтижелі 

салық жүйесін құру. Осы кезде дәл уақытында жүргізілген кәсіпкерлік қызметтің салық реттеуі фискалдық және 

реттеу функцияларының уақытында орындалуын қамтамасыз етеді. 

Барлық мемлекеттерде шағын бизнесті мемлекеттік қолдау, оларға салық жеңілдіктерін беру арқылы 

шешіледі. Бұл жерде бірден салық ставкаларын төмендету емес, тек қана салық жүйесін реформалау арқылы осы 

саладағы экономиканы көтеру. 

Шағын бизнес секторындағы ең негізгі мәселелердің бірі, ол бұл саладағы қаржы-несие ресурстарының 

жеткіліксіздігі. Оған себеп, шағын кәсіпкерліктің алғашқы капиталы аз және де алғашқы шығындарын жабуға 

жетпейді. Ал коммерциялық банктер негізінен өз қаражаттарын сауда операцияларын қаржыландыруға несиелерін 

бөледі. Ал шағын кәсіпкерлікті несиелеуге олардың қызығушылығы шамалы, себебі, бұл саланың кепілдікке 

қоятын капиталы аз. 

Келесі бір мәселе – ол шағын бизнес саласы кәсіпкерліктің ең бір салықтық бақылауға қиыншылық 

туғызатын экономикалық салаға жатады, егерде ірі өнеркәсіп кәсіпорындары салық органдарының бақылауында 

болса, мониторинг объектілері ретінде ылғи көңіл бөлінсе, онда шағын кәсіпорындар бұл бақылаудан тыс қалады. 

Екіншіден, кәсіпкерлікпен айналысатын жеке және шағын заңды тұлғалар бұрын есепте жоқ, жаңа салық 

төлеушілер ретінде бюджет жүйесіне қосымша салық түсімдерін әкеледі. 

Салықтық текесерулерге талдау жасасақ, онда мынандай фактілерге көз жіберуге болады: өмірде ең көп 

салықтық құқықты бұзушылық осы шағын кәсіпорындарда байқалады, әсіресе уақытында салық тіркеуіне тұрмау, 

уақытында салықтық есепті өткізбеу, түскен қолма-қол ақшаны есепке алмау, жымқыру, бухгалтерлік есепті дұрыс 

жүргізбеу және тағы басқалары. 
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Үшіншіден, салық органдары да шағын кәсіпкерлікпен айналысатын салық төлеушілерді тексеру 

барысында, алдымен оларға мәлімет жинап, қайсысы салық есебіне тұрғанын, қай салада қызметтерін 

атқаратындарын, барлық құқық қорғау орындарындағы оларға түскен мәліметтерді жинап, содан кейін ғана білікті, 

әрі сапалы салық тексерулерінің сапасы артып, бюджетке қосымша салықтар түсуіне жол ашылады. Ол үшін: 

 әрбір салық төлеушінің, әсіресе шағын кәсіпкерлік саласында тексеру ұйымдары алдымен қолда бар 

барлық шаруашылық-қаржылық есеп құжаттарына талдау жасау; 

 камералдық бақылау барысында негізінен: 

– әрбір жеке есеп құжаттарының бір-бірімен байланысын талдап, оның салық базасын шығару, 

– салық декларациясы мен бухгалтерлік есептің дұрыстығының бағасын, олардың сапасын өздерінде бар 

мәліметтермен салыстырып, олардың дұрыстығына көз жіберу [1]. 

Төртіншіден, осы шағын бизнеспен айналысатын кәсіпкерлердің мәлімет көзін басқа да ұйымдардан, әсіресе 

қызмет көрсететін банктерден, энергосбыт кәсіпорынынан, жол полициясының және кеден органдарының 

мәліметтерінен жинап, содан кейін ғана сапалы салық тексерулерін өткізу керек. 

Ал заңды тұлғаның төлейтін корпоративтік табыс салығы мөлшерімен тауардың бағасын көтеру арқылы 

тұтынушыға түсетіні анық. 

Ал мүлік салығына келсек, ол да арендаторға аренданың құны ретінде немесе тұтынушыға баға арқылы 

ауыртпалық әкелуі мүмкін. 

Сондықтан да салық ауыртпашылығы басқа салық қатынастарымен тығыз байланысты болып келеді. 

Сол себептен, осы мәселелерді есептесек қай салықтық тауар шығаруға, оның бағасына және кәсіпкерліктің 

даму жолдарына тигізер әсерін біліп болмайды. 

Ең негізгісі, мемлекеттің шағын бизнесті қолдау бағдарламаларының қажеттілігінен реттеу саласында 

нәтижелі жүйесін әзірлеу керек. Ол үшін бір-бірін байланыстыратын элементтер керек. Олар: 

– құқықтық қамтамасыз ету; 

– қаржымен қамтамасыз ету; 

– салықтық реттеу; 

– инфрақұрылымдық және жұмысшылардың құрамын қамтамасыз ету. 

Баршаға белгілі, Қазақстандағы шағын кәсіпкерлікті дамытудың негізінен үш мақсаты бар: өнімдер мен 

қызметтерді өндіру көлемін ұлғайту; халықтың жұмыспен қамтылуын күшейту; салықтар мен басқадай 

төлемдердің бюджетке түсуін көбейту. 

Шағын бизнесті елеулі көтермелеуге Қазақстан Республикасы Президентінің “Шағын кәсіпкерлікке 

мемлекеттік қолдауды күшейту және оның дамуын жандандыру шаралары туралы” Жарлығы жақсы ықпал етіп 

отыр. Соған сәйкес мынандай кезек күттірмес мәселелер ауқымы анықталған [2]. 

– шағын кәсіпкерлікті қолдайтын мемлекеттік институттарды құру; 

– шағын кәсіпкерлікті дамытуды ынталандыратын және оны құру тәртібін қарапайымдандыратын, несие 

бөліп, кадрлар дайындайтын және т.б. мәселелер жөнінен қажетті нормативтік-құқықтық актілерді қабылдау. 

Елімізде он жылдан астам шағын кәсіпкерлік экономикалық субьект ретінде өз қызметін жүзеге асыруда. 

Осы жылдар шағын кәсіпкерлерге біршама ауыр тиді. Мәселен, тұрақтандыру кезеңі, кәсіпкерлік қызметті 

реттейтін құқықтық-нормативтік база қайта жасалды және қолдау көрсету бағдарламасының құрылымы 

қалыптасты. 

Әрбір іскер қазақстандық осы ортаға кірігіп, инновациялық экономикадағы өз орнын табуға тиіс. 

Шет мемлекеттердің тәжірибесі мен Қазақстандағы кәсіпкерліктің экономикалық мазмұнына сүйеніп, 

шағын және орта бизнес субъектілеріне кімді жатқызуға болатынын мына өлшем бірлігінен көруге болады: Шағын 

бизнеспен айналысатын кәсіпкерлерге қарамағындағы қызметкерлердің саны 100-ден аспаса және жылдық табысы 

50,0 миллион теңгеден аспаса, ал орта бизнес субъектілеріне қарамағындағы қызмет істейтін адам саны 500-ден 

аспаса және жылдық тапқан табыстары 350,0 миллион теңгеден аспағандарды жатқызуға болады. 

Қазіргі таңда Қазақстанда шағын және орта бизнесті қолдауға аса көңіл бөлініп отыр. Себебі, шағын және 

орта бизнес, ол біздің болашағымыз, Қазақстан өнеркәсібі нашар дамыған мемлекет болғанмен, оның шикізат және 

еңбекке жарайтын адамдарының мүмкіндігі жоғары. Сондықтан да салық құралдары, салықтық реттеу басқа да 

мемлекеттік құралдармен бірігіп қолданылуы керек. Сонда ғана біз экономикамызды ілгері дамыған 

мемлекеттердің қатарына қосуымызға болады. 

 

Қолданылған әдебиеттер: 

1. Дональд Ф. Куратко. Кәсіпкерлік: теория, процесс, практика: Оқулық (Жаңа гуманитарлық білім. Қазақ тіліндегі 

100 жаңа оқулық). 2016 

2. Грегории Менкью, Тейлор Марк П. Экономикс: Оқулық (Жаңа гуманитарлық білім. Қазақ тіліндегі 100 жаңа 

оқулық). 2017 
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Система "1С:Предприятие 8" представляет собой новую версию платформы, на которой будут 

разрабатываться прикладные решения. Она не является готовым решением для автоматизации деятельности 

предприятий. При проектировании платформы "1С:Предприятия 8" был проведен серьезный анализ опыта 

примене-ния "1С:Предприятия 7.Х" в различных условиях, учтены многочисленные пожелания партнеров и 

пользователей системы. 

В процессе выбора основных направлений развития платформы "1С:Предприятия" учитывались 

современные реалии: увеличение среднего масштаба решений, строящихся на базе "1С:Предприятия", расширение 

спектра прикладных задач, которые решаются при автоматизации предприятий, новые технические условия, в 

которых функционирует система. 

Новая версия "1С:Предприятия", как и предыдущие, ориентирована на создание и поддержку массовых 

прикладных решений для малых и средних предприятий. При разработке новой версии ставилась задача, сохраняя 

начальный уровень массовых решений (начинающийся от самых маленьких предприятий и домашних 

пользователей), повысить эффективность использования системы на малых и средних предприятиях за счет 

расширения функциональности и повышения масштабируемости. 

Общие отличия 

- Отличие  Важность 

 Разработана новая унифицированная объектная модель платформы. Добавлены, 

изменены или удалены некоторые объекты конфигурации. Сохраняется преемственность 

с версией 7.7 по части основных понятий. 

 

 Встроенный язык версии 8 несовместим с языком версии 7.7. При конвертации 

информационной базы тексты исходных модулей не конвертируются 

(переносятся в виде комментариев). 

 

 Ожидается увеличение производительности и масштабируемости прикладных 

решений при правильном использовании механизмов платформы, особенно для 

клиент-серверной версии 1С:Предприятия 8, за счет реализации современной 

трехуровневой архитектуры с использованием сервера 1С:Предприятия 8 и 

сервера баз данных Microsoft SQL Server. 

 

 Скорость освоения платформы и разработки конфигураций должна возрасти за 

счет унифицированной объектной модели и новых программных объектов, 

например, построителя отчетов. 

 

 Платформа теперь не делится на базовые объекты и компоненты, поставляемые 

отдельно (бухгалтерия, оперативный учет, расчет). Все объекты конфигурации 

включены в стандартную поставку. 

 

 В файловой версии «1С:Предприятия 8» информационная база хранится в одном 

файле, который включает в себя конфигурацию, данные и список пользователей. 
 

 В «1С:Предприятии 8» есть штатный механизм поставки и поддержки 

конфигураций, облегчающий обновление конфигураций у пользователя. 
 

 Введен механизм COM-соединения для связи с другими приложениями, 

поддерживающими данную технологию. Это позволяет строить сложные 

интегрированные системы с использованием «1С: Предприятия 8». 

 

 

Объекты конфигурации 

- Отличие  Важность 

 У справочников, документов и других объектов конфигурации может быть 

несколько табличных частей, несколько форм и макетов. 
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 Больше нет периодических констант и реквизитов справочников, вместо них 

предлагается использовать регистры сведений. Хотя они могут быть 

использованы для решения более широкого класса задач. 

 

 Элементы справочника могут являться родителями (наравне с группами), т.е. у 

них могут быть подчиненные элементы. Глубина иерархии справочника может 

быть неограничена. 

 

 У последовательностей могут быть измерения, которые позволяют ускорить 

перепроведение документов. При восстановлении последовательности перепроводятся 

только те документы, которые изменили регистры по данному измерению, например, по 

конкретной номенклатуре. 

 

 В информационной базе могут храниться картинки, файлы и другие двоичные 

данные, так как реквизиты объектов конфигурации теперь могут иметь тип 

Хранилище Значения. 

 

 Движения документа по регистрам могут быть с разными датами, например, 

документ "Договор" может записать в регистр график плановых платежей по 

договору. 

 

 

Отчеты 

- Отличие  Важность 

 Введен новый объект "Построитель отчета", предназначенный для формирования 

сложных многомерных отчетов и позволяющий организовать визуальную 

настройку отчета пользователем, включая отбор и сортировку, измерения строк и 

столбцов, выводимые поля в область данных. Отчет может быть выдан в 

табличный документ, в диаграмму или сводную таблицу. 

 

 В табличном документе могут быть горизонтальные или вертикальные группировки, 

которые обычно применяются для показа промежуточных итогов, например, по группам 

справочника. Группировки могут быть вложенными. К тексту ячейки может быть 

автоматически добавлен отступ в соответствии с уровнем группировки. 

 

 В «1С:Предприятии 8» существуют следующие типы макетов: табличный 

документ, двоичные данные, Active Document, HTML-документ. Тип макета 

указывается при его создании. 

 

 В табличном документе могут быть сводные таблицы. 
 

 Строки макета могут иметь разную ширину ячеек. 
 

 Ячейки табличного документа могут иметь примечания, тогда в правом верхнем 

углу ячейки выводится маленький красный треугольник. При наведении мышки 

на ячейку примечание показывается во всплывающем окне. 

 

 

Литературы: 

1. https://1c.smartcloud.kz 

2. www.howknow1c.ru 

3. www.programmist1s.ru 

 

Научный руководитель – к.э.н., профессор Иманбаева З.Ө. 

 

 

СТАТИСТИЧЕСКИЙ АНАЛИЗ: ЖИЗНЬ В АЛМАТЫ 
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http://www.howknow1c.ru/
http://www.programmist1s.ru/
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Задумывались ли вы о том, какую часть доходов могли бы использовать для улучшения жилищных условий 

и куда уходят деньги? Я составила список основных затрат и выяснила, что происходит с бюджетом многих семей. 

При подготовке материала использовались данные приложения к закону «О минимальных социальных стандартах 

и их гарантиях», утвержденные, научно обоснованные физиологические нормы потребления продуктов питания 

(рациональные нормы). Учитывались также некоторые другие минимальные потребности: проезд на 

общественном  или личном транспорте, содержание жилья, минимальное лечение и профилактика группа и 

простуды, а также многие другие факторы. Я понимаю, что результаты этих расчетов во многом спорны. Для кого-

то приведённые списки и цены – это режим строжайшей экономии и исключительный минимум, для других – 

непозволительная роскошь. Следует также учесть, что стоимость овощей и фрукто сейчас ниже и корректируется в 

зависимости от сезона.  

В каждой семье формируется индивидуальная структура расходов, однако существует стандартный набор 

продуктов, которые приобретаются ежемесячно: молоко, картофель, мясо, яйца. Есть рекомендуемые 

рациональные нормы потребления этих товаров. Разумеется, многое из того, что наверняка стоит в каждом 

холодильнике (даже банальный майонез), в нем отсутствует. Скорее всего, их компенсируют другие продукты. 

Так, согласно списку, основной товар для казахстанцев – картофель. На одного человека может приходиться до 

100 кило в год. 

Однако исследования фактических норм потребления (по данным комстата) говорят о том, что Алматы 

входит в число регионов, где картофеля, фруктов, молочных продуктов и другие все-таки потребляется меньше, 

чем указано в рациональных нормах. Судя по информации, жители южной столицы предпочитают мясо. 

Фактически его съедают больше, чем указано в перечне. 

Чтобы установаить, какие расходы несут жители Алматы, экперты отправились в самые популярные точки 

розничного закупа: магазины «у дома», продуктовые рынки. Было решено ориентироваться на те товары, 

ассортимент которых представлен на полках. Оказалось, что основную часть бюджета съедают мясо, рыба, 

колбасные продукты – в годовом выражении расходы на одного потребителя состовляют примерно 140 тысяч 

тенге, или почти 12 тысяч тенге в месяц. Разумеется, выбирая лучшие стейки и самые смачные кусочуи, стоит 

умножить эту сумму вдвое, а отправляясь в небюджетные торговые точки – и вовсе второе. 

На втором месте – яйца, жиры и молочные продукты. Ориентировочно за год среднестатистический 

алматинец тратит на них 85 тысяч тенгев год, или порядка 7 тысяч тенге в месяц. Скорее всего, на деле эта сумма 

будет больше. Фрукты теоритически должны обходиться в 66 тысяч тенге, если тратить на них не более 5500 тенге 

в месяц. 

За сахар, чай, кофеғ специи средний алматинец остовляет в кассе магазина около 40 тысяч тенге, или по 3,3 

тысячи тенге каждый месяц. 

Более доступная группа товаров, согласно текущих цен – овощи, в том числе картофель. Расчетная сумма – 

36,3 тысячи тенге в год, это по 3000 тенге в месяц. Любители помидоров, огурцов и брокколи удивятся, так как это 

их недельные расходы. Очевидно и то, что в более дорогие сезоны кошелёк опустеет куда значительнее, если не 

экономить и не закупать витамины заранее. 

Хлеб, макароны, крупы, мука, судя по всему, могут обходиться в 2000 тенге в месяц. Однако отдавая 

предпочтение дорогому хлебу или, например, гречке и сортовому рису либо товарам в современной упаковке, 

углеводный удар по бюджету окажется как минимум  двойным.  

Никакие жевательные резинки, газировка и снеки вроде чипсов не учитывались. Если вы жертва фастфуда, 

вредных привычек (курение, алкоголь) или просто сладкоежка и тратите на свои слабости хотя бы 500 тенге в день 

(15 тысяч тенге в месяц), смело вычитайте из своего годового бюджета еще 180-200 тысяч тенге. 

Без этих «вкусняшек» продукты обойдутся почти в 33 тысячи тенге в месяц на одного человека. Годовые 

затраты на продукты, если учесть актуальные на сегодняшний день цены, состовляют более 395 тысяч тенге. Но 

многие признаются, что зачастую на эти нужды расходуется куда больше.  

Как выжить на миллион?  

Проезд на общественном транспорте в Алматы стоит 150 тенге. Если не покупать проездной и 

передвигаться на метро, автобусах и троллейбусах с пересадками хотя бы пару раз в день, можно прокатать более 

5000 тенге в месяц. Годовой бюджет составит 60000 тенге. 

Однако огромное количество автотранспорта на улицах города и глухие пробки как бы намекают, что для 

многих жителей мегаполиса более приемлимая сумма транспортных расходов никак не меньше 15 тысяч тенге в 

месяц. Если вы автовладелец или активный пользователь такси, то вряд ли тратите на бензин или поездки меньше. 

В этом случае годовой ущерб бюжету – 180000 тенге.  

Кстати, столько же сжирают коммунальные платежи. На примере однокомнатной квартиры: они состовляют 

в зависимости от сезона 12-17 тысяч тенге в месяц. Это еще примерно 180000 тенге. Такой же бюджет придется 

направить на одежду, если решили хотя бы немного обновить гардероб. Кстати, расходы на подготовку к школе на 

одного ученика в текущем году состовят примерно 80 тысяч тенге. Более 120000 тенге в год, скорее всего, вы 

остовляете в отделе бытовой химии. Косметика, естественно, сюда не входит. 
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А как же развлечения и хотя бы редкие походы в кино, кафе или парк? А застолья, которые так любят 

казахстанцы? Конечно, это еще одна статья расходов, усреднить которую крайне сложно. Вероятнее всего, 

праздники, презенты, и прочие радости вроде чашечки кофе в любимом (недорогом) кафе – еще 80-100 тысяч тенге 

в год на человека. К слову, примерная сумма счета в заведениях Алматы (без алкоголя) – от 3000 до 5000 тенге.  

Если сложить все группы расходов, то получится сумма 1 миллион 395 тысяч тенге в год, или более 116000 

тенге в месяц на одного человека. Возможно, она окажется немного меньше у тех, кто придерживается режима 

строжайшей экономии. 

Когда уходим в минус? По данным комитета по статистике, во втором квартале 2017 года среднемесячная 

номинальная заработная плата одного работника в РК составила 149 951 тенге. В Алматы этот показатель равен 

190 248 тенге. Показатель определяется путем деления суммы начисленного фонда заработной платы на 

фактическую численность работников и на число месяцев в отчетном периоде. Скорректировав указанные цифры 

на размер отчисленный (порядка 20%), получаем чуть более 152 тысяч тенге – средняя зарплата алматинца. 

При зарплаты (фактической) 150 тысяч тенге в месяц к концу периода вы наверняка обнаружите, что на 

платежной карте осталось немногим более 30 тысяч тенге. И по закону подлости именно в это время сломается 

утюг, порвутся ботинки либо перестанет работать телефон. А если учесть масштабы потребительского 

кредитования и необходимость регулярно вносить платежи в банк, то можно попрощаться и с этим скромным 

остатком. 

К сожалению, последние пять лет нельзя назвать простыми. Если сравнить фактические цены и те, что были 

актуальны в 2014 году, можно обнаружить, что сумма расходов возросла в два раза. Разумеется, говорить о том, 

через сколько лет можно накопить на квартиру, с учетом расходов на потребление, крайне сложно. Он может 

составлять 10-12 лет лишь в том случае, если заработная плата превышает среднюю в три раза. 

 

Литературы: 

1. www.krisha.kz 

2. www.stat.gov.kz 

 

Научный руководитель – магистр, преподаватель Әлиева А.Ө. 

 

 

МЕТОДЫ И ПОДХОДЫ ВО ВНУТРЕННЕМ АУДИТЕ МЕДИЦИНСКОЙ ОРГАНИЗАЦИИ 
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Актюбинский региональный государственный университет имени К.Жубанова 

 

Подходы к организации функции внутреннего аудита в медицинской организации могут быть 

классическими, ориентированными на Международные основы Профессиональной практики внутреннего аудита, 

разрабатываемые Институтом внутренних аудиторов. В основе такой организации контрольной деятельности 

лежит концепция трех линий защиты.  

Контрольное окружение медицинской организации можно охарактеризовать как интенсивное. Основными 

органами, осуществляющими контроль за деятельностью медицинских организаций, являются Федеральная 

служба по надзору в сфере здравоохранения (Росздравнадзор) и Федеральная служба по надзору в сфере защиты 

прав потребителей и благополучия человека (Роспотребнадзор), которые совершенствуют методы своей работы, в 

частности, внедряют риск-ориентированный подход при планировании проверок и стандартные чек-листы при их 

проведении. Основными темами проверок Росздравнадзора являются качество медицинской помощи, безопасность 

применения медицинских изделий и лекарственных средств. Роспотребнадзора – обеспечение соблюдения 

санитарно-эпидемиологических норм, а также соблюдение прав пациентов в лечебном учреждении. Наряду с 

Росздравнадзором  и Роспотребнадзором, Фонд социального страхования, Территориальный фонд Обязательного 

медицинского страхования следят за соответствием требованиям законодательства основной и вспомогательной 

медицинской деятельности, а такие службы как МЧС, Ростехнадзор, Росприроднадзор – за соответствием 

вспомогательной немедицинской детальности.  

Первая и вторая линия защиты ведут системную координированную работу, направленную на обеспечение 

безопасности оказания медицинской помощи пациентам, в том числе ими регулярно проводятся инспекции и 

внутренние аудиты. Одним из примеров контрольных мероприятий первой линии защиты может являться 

проведение «коротких» кросс-аудитов с использованием  структурированных чек-листов и внутренних ресурсов 

компании. Старшие медицинские сестры районных амбулаторно-поликлинических отделений после прохождения 

обучения, которое включает методику аудита и вопросы этики, проверяют другие районные отделения по узким 

тематикам, таким как: обращение медицинских отходов, холодовая цепь, вакцинация, организация хранения 

лекарственных корректирующих мероприятий медицинской организации для последующего мониторинга их 

выполнения.  

Примером  контрольных мероприятий второй линии защиты может быть проведение контроля качества 

медицинской помощи врачами-экспертами медицинских направлений с использованием  чек-листа и бальной 

оценки. Результатами данной работы является совершенствование протоколов и внутренних алгоритмов оказания 

http://www.krisha.kz/
http://www.stat.gov.kz/
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медицинской помощи, совершенствование медицинской информационной системы, выработка индивидуальных 

рекомендаций для врачебного персонала по плану обучения. Инспекции с использованием  структурированных 

чек-листов могут также проводиться отделом качества, эпидемиологической службой, службой эксплуатации, и по 

их результатам производится немедленное исправление небольших недостатков, выработка плана 

корректирующих мероприятий по несоответствиям, выводы могут быть использованы для совершенствования 

программы обеспечения качества и безопасности медицинской помощи.   

В медицине не бывает мелочей, и даже несложные малоинвазивные процедуры, например, взятие крови из 

вены для проведения лабораторной диагностики, проведение внутримышечной инъекции или постановка вакцины, 

могут быть связаны с рядом рисков для пациента, таких как неверная идентификация пациента, нарушение 

преаналитического этапа лабораторного исследования, поствакцинальные осложнения. Т.е. медицинская сестра 

выполнила назначение другого пациента вследствие ошибки идентификации; пациента не предупредили о 

подготовке к сдаче крови, он плотно позавтракал, вместо того, чтобы быть голодным, результаты анализа 

недостоверны и есть риск неправильного назначения лечения; вакцина доставлялась в лечебном учреждении с 

нарушением  температурного режима. В крупной территориально распределенной медицинской организации, 

имеющей несколько клиник и филиальную сеть, оказывающей первичную, специализированную и высоко 

технологичную медицинскую помощь в амбулаторных и стационарных условиях, появляется риск утери 

преемственности специалистов, искажений при передаче информации от одного специалиста к другому. С 

развитием информатизации повышается внимание к рискам надежности и доступности медицинских 

информационных систем. Например, если по какой-либо причине нет доступа к электронной медицинской карте, 

то это может быть критично для пациента в послеоперационный период. Рискам, связанным с инфраструктурой и 

эксплуатацией помещений, уделяется не меньше внимания, чем клиническим или инфекционным  рискам. 

Остановка лифта на 15 минут – неприятный инцидент в офисном или жилом здании, однако в лечебном заведении 

такая остановка может быть критичной, если в лифте находится, например, женщина в родах.  

Основным ориентиром  внутреннего аудита являются интересы и безопасность пациентов, в том числе, 

соблюдение требований к защите персональных данных пациентов, включая врачебную тайну. Особое внимание 

уделяется соблюдению регулятивных требований и применяемых стандартов оказания медицинской помощи. 

Однако ввиду сложности и уникальности человеческого организма, возможны оправданные отклонения от 

медицинских стандартов, вариации в применении клинических рекомендаций, и внутренний аудитор должен быть 

к этому готов.  

Для идентификации должно использоваться минимум два идентификатора. Например, фамилия, имя, 

отчество и дата рождения. Идентификация производится при записи на прием, в начале приема, до проведения 

инвазивных и прочих процедур и выдачи лекарственных средств пациенту. Запрещено использовать только один 

идентификатор или в качестве идентификаторов только фамилию пациента и номер палаты, из-за риска того, что 

среди пациентов медицинской организации есть полные однофамильцы, или что однофамильцев из соседних палат 

переместили в другие палаты.  

При госпитализации производится оценка состояния пациента. Основываясь на оценке состояния, врачом 

приемного отделения должна быть произведена приоритезация пациента при госпитализации. По результатам 

проведения диагностических исследований должна быть произведена переоценка состояния и пересмотр плана 

лечения. Внимание должно быть уделено болевому синдрому пациента, и по результатам оценки с использованием  

стандартной шкалы, должна быть назначена соответствующая терапия. При госпитализации оценивается риск 

падения пациента, принимаются меры по его снижению.  

При прохождении как амбулаторного, так и стационарного лечения пациент должен быть ознакомлен с 

планом лечения, обучен проведению процедур и применению лекарственных средств. Во время пребывания в 

стационаре контроль выполнения назначений лежит на медицинском  персонале лечебного учреждения, однако 

трудно переоценить роль семьи в повышении приверженности следования рекомендациям  врача. Например, 

родственники, живущие отдельно, могут переоценивать возможности пожилого человека после операции. Поэтому 

обучение по использованию вспомогательных средств после травматологической операции целесообразно 

проводить как непосредственно для самого пожилого пациента, так и для его родственников. 
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 Төлем жүйелерінің технологиясын арттыруда төлем карточкасының қосар үлесі едәуір. Ақша айналысын 

қалыпқа келтіру, клиенттердің қажеттілігін қанағаттандыру мақсатында төлем карточкалары жылдан-жылға өз 

операцияларын арттыруда. Мақалада төлем карточкаларын пайданала отырып, бюджет қаржысын ретке келтіру, 

салық әкімшілігін автоматтандыру және қор нарығына жаппай шығу мәселелері қарастырылады. 

Платежная карточка имеет значительную долю в повышении технологии платежных систем. Нормализация 

денежного обращения, платежных карточек с целью удовлетворения потребности клиентов из года в год 

увеличивает свои операции.В статье рассматриваются вопросы корректировки бюджетных средств, автоматизации 

налогового администрирования и массового выхода на фондовый рынок. 

The payment card has a significant share in increasing the technology of payment systems.The payment cards 

increase their operations from year to year in order to meet the needs of customers and to normalize money circulation.  

The article examines the issues of adjusting budgetary funds, automation of tax administration and mass access to the stock 

market. 

Тақырып өзектілігі ─ Қолма-қол ақшасыз есеп айырысу қызметіндегі төлем карточкаларының қолданылу 

аясы және қазіргі жағдайын зерделеу. 

Қолма-қол ақшасыз ақша айналымы басым кәсіпорындар,әсіресе ірі ашық акционерлік қоғамдар тиімді жұмыс 

істейді. Соңғы жылдары Қазақстанның ірі кәсіпорындарында қолма-қол ақшасыз есеп айырысудың маңыздылығы 

артып келеді.[3,3-бет] 

Қолма-қолсыз ақшалармен есеп айырысулар ─ клиенттердің банкте ашқан шоттары көмегімен, олардың 

тапсырмасы негізінде бір шоттан екінші бір шотқа аударылатын төлемдердің жалпы жиынтығы. Мұндағы, қолма-

қолсыз ақшалар-чектер, пластикалық карточкалар, электрондық аударымдар көмегімен пайдаланылатын 

клиенттердің шоттардағы сақтаған ақшалары (депозиттер).[1,135-бет] 

Төлем карточкалары арқылы есеп айырысулар компьютер торабының, ақпараттарды автоматты түрде өңдеу 

құралдарын қолданатын байланыс жүйелері арқылы жүзеге асыратын банктер және олардың клиенттері, 

сатушылар мен сатып алушылар арасындағы төлемдер жиынтығы.[2,169-бет] 

Төлем карточкалары - пластикалық карточка формасында болады. Олар екі түрге бөлінеді. Дебеттік 

карточкалар  –  карточкалық шот иесіне банкоматтан қолма-қол ақша алуға және карточкамен қызмет көрсететін 

сауда үйлерінде, мейрамханаларда және т.б. орындарда сатып алынған тауары мен қызметтері үшін есеп айрысуға 

мүмкіндік беретін төлем құралы.  Банкомат – банктік карточка көмегімен және ондағы сақталған қаражат 

көлемінде, оның иесіне қолма-қол ақшаны алуға мүмкіндік беретін автоматтандырылған құрылым.   Банкоматтан 

карточка көмегімен ақша алу үшін әрбір карточка иесіне арнайы ПИН-код тағайындалып атаулы карточка беріледі. 

ПИН-код - (ағыл. Personal Identification Number – жеке идентификациялық номер) – банктік картаның иесіне 

банкомат немесе Pos-терминалдар арқылы қызмет көрсетуге мүмкіндік беретін жеке идентификациялық номері. 

Банктік карточканың мынадай өзіне тән реквизиттері бар:логотипі, яғни карточканың қай төлем жүйесіне тиісі 

екендігі, мысалы: “Master Card”,“Vіsa” және т.с.с.; карточканың  номері (ол 16 саннан тұрады); карточка иесінің 

аты-жөні; карточканың эмитентінің атауы; карточканың қызмет ету мерзімі; карточка иесінің қол қою 

үлгісі.[2,169-бет] 

Қазақстан аумағында қолданылып жүрген карточкалар қолданылу аясына қарай екі түрге бөлінеді:  

1) локальдық немесе оқшауланған, яғни бір елдің аумағында қолданылатын төлем карточкалары;  

2) халықаралық, яғни әлемдік банктік тәжірибеде еркін қолданылатын төлем карточкалары. 

Төлем карточкаларымен есеп айырысулар слиптің көмегімен жүзеге асырылады. Слип (Pos-терминал немесе 

банкоматтың түбіртегі)  - төлем карточканы пайдаланып операция жасалғандығын растайтын  есеп айырысу 

құжаты. Слип мынадай көрсеткіштерді қамтиды:рos  немесе банкоматтың идентификаторы;операцияның жасалған 

күні; операция сомасы және валютасы; эмитент банктің операцияларды авторизациялауды растайтын коды; 

банктік карточканың өзіне тән белгілері; слипте карточканы ұстаушының қолы.[2,169-бет] 

2019 жылғы 1 ақпан айындағы статистикалық деректер  бойынша төлем карточкаларын эмиссиялауды іс 

жүзінде 22 банк және «Қазпочта» АҚ жүзеге асырады. VISA International, MasterCard Worldwide, UnionPay 

International, American Express International және Diners Club International ұйымдары халықаралық жүйелердің 

төлем карточкаларын шығарып, таратумен шұғылданады. Бұдан басқа келесі Қазақстан банктері жергілікті 

жүйелері төлем карточкаларын шығарады: Altyn Card – «Қазақстан Халық Банкі» АҚ және Ситибанк Қазақстан 

жергілікті карточкасы - «Ситибанк Қазақстан» АҚ. 

 

    1-кесте.Қазақстандағы төлем карточкаларының қолданылуы бойынша көрсеткіштер 

                      Көрсеткіштер  01.02.2018  01.02.2019 

Айналымдағы карточкалар саны(мың бірлік),оның ішінде:    19 418,7    23 661,4 

жергілікті жүйе карточкалары      86,5        12,4 

халықаралық жүйе карточкалары    19 332,1    23 649,0 

Visa International    12 505,6    15 068,0 
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MasterCard Worldwide    5 421,3     7 024,2 

Қолданылған карточкалар саны(мың бірлік),оның ішінде:     9 476,3     12 097,3 

жергілікті жүйе карточкалары       32,6      8,5 

халықаралық жүйе карточкалары     9 443,7     12 088,8 

Visa International     5 954,2     7 258,6 

MasterCard Worldwide     2 675,0     3 981,1 

  Ескерту:мәліметтер Қазақстан Республикасы Ұлттық банкінің ресми сайтынан алынған. 

 

01.02.2019 жылғы статистикалық мәлімет бойынша айналымдағы карточкалар саны 2018 жылға қарағанда 

18%-ға артқан. Оның ішінде жергілікті жүйе карточкаларының кемуі, ал халықаралық жүйе карточкаларының 

артуы байқалады. Visa International карточкалары 15 млн.соманы құрады. Дебеттік карточкалар саны 9,5 млн, 

кредиттік карточкалар 4,7 млн-ды құрады. MasterCard Worldwide карточкасының қолданылу саны - 7 млн-ға жетті. 

Оның ішінде дебеттік карточкалар саны 6,7 млн, кредиттік карточкалар 177,6 мың-ға жетті. 

2019 жылғы ақпан айындағы статистикалық көрсеткіш бойынша қолданылған карточкалар саны 2018 

жылмен салыстырғанда 22%-ға артқан. Оның ішінде жергілікті жүйе карточкаларының азаюы, ал халықаралық 

жүйе карточкаларының көбеюі байқалады. Visa International  карточкаларының саны 2019 жылы 7,2 млн-ды 

құрады. Оның дебеттік карточкалар саны - 4,4 млн, кредиттік карточкалар саны – 2,5 млн-ды құрады. MasterCard 

Worldwide карточкасының қолданылу саны - 3,9 млн,дебеттік карточкалар саны – 3,8 млн, кредиттік карточкалар 

82,1 мыңды құрады. 

 

2-кесте. Қазақстан Республикасы аумағында қазақстандық және шетелдік эмитенттердің шығарған 

төлем карточкаларының орта тілігінде өткізілген операциялар 

  

      Көрсеткіштер 

             01.01.2019                01.01.2019 

Қолма-қол ақшасыз төлемдер Қолма-қол ақша алуға 

байланысты операциялар 

Саны (мың 

транз.) 

Сомасы (млн. 

теңге) 

Саны (мың 

транз.) 

Сомасы (млн. 

теңге) 

Барлығы,оның ішінде: 59 012,3 611 470,6 26 446,5 1 209 770,8 

POS-терминал 34 843,8 242 762,9 2 032,3 173 217,6 

банкомат 622,5 15 445,8 24 414,2 1 036 553,2 

интернет 13 927,4 322 210,6 - - 

өзге де 9 618,6 31 051,4 - - 

                   Ескерту:мәліметтер Қазақстан Республикасы Ұлттық банкінің ресми сайтынан алынған. 

 

Қолма-қол ақшасыз  төлемдер  бойынша жасалған  операциялардың жалпы саны 59 млн-ды, сомасы 611,5 

млн-ды қамтыды. Қолма-қол ақшасыз жасалатын төлемдердің негізгі үлесі POS-терминалдар және интернет  

жүйесіне тиесілі. Яғни, Pos-терминал арқылы жүргізілген операциялар саны 34,8 млн-ды,ал сомасы 242,8 млн-ды 

құрады. Интернет арқылы жүргізілген операциялар саны 13,9 млн-ды, ал сомасы 322,2 млн-ды құрады. Қолма-қол 

ақшасыз төлемдердің жыл сайын үлесі артып келеді және оған интернет жүйесінің үлесі зор.  

Банкомат және өзге де төлем жүйелері арқылы жасалған операциялардың жалпы саны – 10 мың-ды, ал 

сомасы шамамен 46,5 млн-ды құрады. 

  

Қазақстан Республикасы аумағында қазақстандық және шетелдік эмитенттердің шығарған төлем 

карточкаларының аймақтар бойынша қолданылуы 
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                  Ескерту:мәліметтер Қазақстан Республикасы Ұлттық банкінің ресми сайтынан алынған. 

 

Қолма-қол ақшасыз төлемдерді жүргізуде төлем карточкаларының жалпы сомасы 611 470,6 млн.тг-ні 

құрады. Қазақстан Республикасы аумағында қазақстандық және шетелдік эмитенттердің шығарған төлем 

карточкаларының қолданылуы бойынша көп бөлігін Алматы қаласы алады. Ал ең аз бөлігін Қызылорда және 

Солтүстік Қазақстан облыстары алып тұр. 

2019 жылдың қаңтар айындағы деректер бойынша қазақстандық эмитенттердің төлем карталарын пайдалана 

отырып жасалған транзакциялардың жалпы көлемі 1 946,9 млрд. теңгеге жетті. Бұл 2018 жылғы қаңтар айының 

көрсеткішімен салыстырғанда 55,3%-ға үлкейген. Ал, транзакциялар көлемі 95,4 млн.тг-ні құрады. Нәтижесінде, 

соңғы жылдары төлем карточкалары арқылы есеп айырысудың маңыздылығы артып келеді. Ірі кәсіпорындар да 

қолма-қол ақшасыз есеп айырысудың үлесін біршама арттырып жатыр. Кең ауқымда таралған карточкалар түрі 

дебеттік карточкалар болып саналады. 2019 жылғы көрсеткіштер бойынша банктердің айналымдағы 

карточкаларының саны 23,7 млн. жетіп, карточкаларды ұстаушылардың саны – 19,5 млн болды. Төлем 

карточкалары арқылы салық әкімшілігі саласында салықтың тиімді жиналуын, қор нарығына шығуда электрондық 

операциялардың орындалуын, ақша айналымына тиімді бақылау жасау арқылы бюджеттік қаржыны пайдалануда 

жаңа шешімдерді жасауға болады. 

Төлем карточкалары қаржы нарығының болашағы зор бағыттарының бірі және ол жедел және тиімді 

қарқынмен дамуда. Сарапшылардың пікірінше, төлем карточкаларының ұлттық экономикаға қосар үлесі көп. 

Төлем карточкалары арқылы есеп айырысу үлесінің көбеюі айналымдығы шығынның төмендеуіне әсер ете 

отырып, ЖІӨ деңгейінің артуын қамтамасыз етеді. 
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БАНКТІК ТӘУЕКЕЛДЕРДІҢ ТЕОРИЯЛЫҚ МӘНІ МЕН ЭКОНОМИКАЛЫҚ МАҢЫЗЫ  

 

Абдикадирова М.Ж. 

Қ.Жұбанов атындағы Ақтөбе өңірлік мемлекеттік университеті 

 

Қазіргі уақытқа дейін тәуекелдің жалпы қабылданған түсініктемесі берілмеген. Жалпы тәуекел ұғымы ұзақ 

тарихқа ие, біраз оның түрлі баламаларын XIX ғасырдың соңы мен XX ғасыр басында қарқынды түрде зерттеле 

бастады. 

С.И.Ожеговтың сөздігінде «тәуекел» мүмкін қауіп секілді,ол тиімді нәтижеге жетуде сәттілікке негізделіп 

әрекерт етеді.Влек пен Сталленнің әдебиеттерінде тәуекел туралы келесі анықтамаларды көрсетті: 

• Тәуекел – бұл шығынның ықтималдығы; 
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• Тәуекел – бұл мүмкін шығын мөлшері; 

• Тәуекел – бұл функция, ол негізінен ықтималдық пен шығын мөлшерінің нәтижесі; 

• Тәуекел – бұл тәуекелді жұмыстардың барлық мүмкін салдарының ықтималдығын үлестіру вариацияларына 

баламалы; 

• Тәуекел – бұл баламалықтың өлшенген сызықтық комбинация мен барлық мүмкін нәтижелерінің болжалды 

мөлшері [1, 8 б.]. 

Тәуекел  әрқашанда  адам  қызметінің  кез  келген  аясында  бірге болады  және  оның  қызметінің  

табыстылығы  тәуекел  мәселесін  жақсы шешуіне  байланысты  болады. 

Тәуекел – бұл  табиғаттың  әр  түрлі  құбылыстарынан  және  адамның қызмет  түрлерінен  пайда  болатын  

жоғалтулар  қаупінің  мүмкіндігі. Тәуекел – тарихи  және  экономикалық  категория  болып  табылады. 

Тәуекел  экономикалық  категория  ретінде  кез  келген  кәсіпкердің қызметімен, соның  ішінде  банктің  

қызметімен  байланысты  болатын, оның нәтижелігінің  анықсыздығын  және  сәтсіздік  жағдайында  қолайсыз  

нәтиже  мүмкіндігін  көрсететін  жағдайдағы  сипаттама  болып  табылады. Қолайсыз  жағдай  орын  алғанда  үш  

экономикалық  нәтиже  болуы  мүмкін: кері (ұтылу, жоғалту, шығын); нөлдік  және  оңды (ұтыс, табыс, пайда). 

Шығындардың  пайда  болуы  мен  пайданы  жоғалту  сияқты  қолайсыз  нәтижелер  мүмкіндігі  берілген  

несиелер  бойынша  төлем жасалмауы, ресурстық  базаның  қысқаруы, баланстан  тыс  операциялар бойынша  

төлемдерді  жүзеге  асыру  нәтижесінде  пайда  болуы  мүмкін. Қазіргі  банктік  сектор  тәуекелсіз  болуы  мүмкін  

емес, өйткені  әр  банк операциясында  бар, бірақ  белгілі  бір  тәуекелдің  жіктелуі  әр  түрлі  болуы мүмкін. 

Тәуекелден  құтылу  мүмкін  емес. Сондықтан  кез  келген  кәсіпкер тәуекел  деңгейін  минимумға  түсіруге  

тырысады  және  бірнеше альтернативті  шешімдер  ішінен  тәуекел  деңгейі  минималды  шешімді таңдайды, 

сондай – ақ  тәуекел  деңгейі  мен  табыс  шамасының  оптималды қатынасын  таңдауға  тырысады. Осыған  

байланысты  Қазақстандық банкирлерге  банктік  қызмет  нарығында  қалыптасқан  жағдайды  бағалау және  батыс  

тәжірибесіндегі  банктік  тәуекел  басқару  мен  мониторингіне көңіл  аудару  керек. 

Банктік  тәуекел – жоспарланған  қаржылық  операцияларды  жүзеге асыру  нәтижесінде  қосымша  шығындардың  

пайда  болуы,  табыстардың толығымен  алмауы  немесе  банктің  өз  ақша – қаражаттарын  жоғалту мүмкіндігі. 

Банктің  өз  қызметі  процесінде  тәуекел  түрлерінің  әр түрлі жиынтығымен  кездеседі. Осы  жинақтар  бір – біріне  

пайда  болу  уақыты мен  орны, экзогендік  факторлар  жиынтығы (яғни  экономикалық  орта, коньюктурамен  

байланысты «сыртқы») және  экзогендік  факторлар  банктің (өзіндік  қате  қызметінен  пайда  болатын «ішкі») 

бойынша  ажыратылады. Сонымен  бірге, барлық  тәуекел  бір – бірімен  байланысты  және  банк қызметіне  әсер  

етеді [2, 42 б.] 

Банктің  өзінің  қызметіне  байланысты  және  ол  тәуекел  жағдайларды белсенді  түрде  басқару  

мүмкіндігін  иеленеді. Ішкі  тәуекелдерге  берілген жекеленген  коммерциялық  банк  иеленетін  кәсіпкерлік  

артықшылықтар әсер  етеді. Атап  айтсақ, қаржылық  нарықтың  берілген  аясында  банктің қызмет  көрсетуін  

ұйымдастыру  кезінде  оның  басшылары  мен  дұрыс таңдалған  стратегиясымен  саясаты. Банктік  операциялар  

технологиялық процестерімен  маманданған  қызметкерлер  жеткілікті  минимумын оптималды  басқару, тиімді  

маркетингтік  стратегияны  және  тактиканы таңдау  және т.б факторлар. Ішкі  тәуекелдер  банктің  өз  қызметінен 

клиенттердің  қарыз  алушылардың  немесе  оның  берілген  контр серіктестіктер  қызметіне  байланысты. 

Олардың  деңгейіне  банк басшыларының  іскерлік  белсенділігі, басқарудың  тиімділігі  мен  тактикасы  және  

басқадай  факторлар  үлкен  әсер  етеді [2, 59 б.] 

Банк  клиенттерінің  құрамының  тәуекелдігі  банктік  қызмет маркетингпен, қоғаммен  қарым – қатынас  

жасаумен  байланысты. Кіші орта және ірі клиенттердің талаптарының әр түрлілігі сол тәуекелдің деңгейін 

анықтайды, яғни ұсақ қарыз алушы ірі қарыз алушыға қарағанда нарықтық экономиканың кездейсоқ жағдайларына 

көбірек тәуелді болады. Сонымен қатар бір қарыз алушыға немесе бір – бірімен байланысты қарыз алушылар 

тобына, салаға және аймаққа немесе мемлекетке берілген үлкен несиелер көп жағдайда банктің банкротқа 

ұшырауының негізгі себебі болады. 

Банк үшін таңдамалы клиентті дұрыс таңдау үлкен маңызға ие. Әдетте осындай серіктестіктерде 

қаржылық тұрақтылықтарын жоғары деңгейі бар және өтімділік пен баланс төлем қабілеттігінің жақсы 

көрсеткіштері, табыстылық деңгейінің жеткіліктілігімен қамтамасыз етілген меншікті қаражаты бар кәсіпорындар 

жатқызылады. Шаруашылық субъектілер өзіндік қаражаттар мен резервтерді қысқарта бастайды. Бұл несие 

ресурстар дұрыс айналымының бұзылуына және банк операцияларының тәуекелдерінің өсуіне алып келіп соғады.  

Сонымен қатар, банктік тәуекелдер деңгейі лизингтік және факторлық операцияларды, бартерлік және 

клирингтік мәмілелерді жүзеге асырған кезде пайда болуы мүмкін. 

Банк жүйесі кез-келген мемлекеттің шаруашылық жүргізетін нарық жүйесінің жұмыс істеуін қамтамасыз 

етуде маңызды рөл атқарады. Сонымен бірге Банк жүйесі өзі жұмыс істейтін негізгі принциптер айтарлықтай 

бұзылған жағдайда өзі де экономикалық тұрақсыздық көзіне айналуы мүмкін. Банктер жүргізетін барлық дерлік 

операциялар тәуекелмен байланысты. Банк қызметіндегі тәуекелдер өзінің атқарар қызметі бойынша экономика 

саласына жатады, алайда шаруашылық субъектілердің қызметіндегі тәуекелдермен салыстырғанда олардың 

айрықша ерекшеліктері бар. Банктер сәтсіз операциялар немесе нашар менеджмент салдарынан шеккен шығындар 

оның қаржылық жағдайына ғана емес, сонымен бірге оның абыройы мен беделіне нұқсан келтіреді, сондай-ақ 

оның бизнестегі әріптестерінің мүдделеріне де кесірін тигізеді [3, 232 б].  
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Қазіргі уақытта банктік іс-әрекеттерде тәуекелдер кез келген операцияларда көрініс табады, бірақ та әртүрлі 

көлемде кездеседі. Сол себептен де банк қызметі үшін бастысы – тәуекелді мүлдем жою емес, оны болжау және ең 

төменгі деңгейіне жеткізу болып табылады.  

Тәуекелді басқаруға жүйелі тәсілді қолдану және оны ірі банктің активтері мен пассивтерін басқару жүйесін 

қалыптастыру кезінде (алдағы уақытта дамуы ішін де) қолданылуын есептеуге болады. 

Тәуекел  әрқашанда  банк  қызметінің  кез  келген  аясында  бірге болады  және  оның  қызметінің  

табыстылығы  тәуекел  мәселесін  жақсы шешуіне  байланысты  болады. Сонымен қатар ол қаржылық 

операциялардың кез – келген жағдайында пайда болуы мүмкін, бірақ әр түрлі масштабта. Банктік қызметтің 

мақсаты тәуекелді алдын ала жолдарын ойластыру, пайда болған тәуекелдің деңгейін  алдын ала болжау және 

төмендету.  

Әрине, банктер тәуекелдердің сан алуан түрлерінен қорғанудың түрлі тәсілдерін пайдаланады. Әлемдік 

практика тәуекелдерді төмендетудің және олардың алдын алудың барынша мүмкін әдістерін әзірледі, осыған 

қарамастан банктерге қаржы нарығының түрлі секторларында жұмыс істей отырып, көптеген тәуекелдермен 

беттесуге және шығындар мен кірістер алып келетін тәуекелдер арасында таңдау жасауға тура келеді.  

Осы проблемаларға байланысты әр банкте тәуекелдерді басқарумен тікелей айналысатын функционалдық 

құрылым қалыптастыру қажеттілігі туындады. Аталмыш құрылым қазіргі заманғы талаптарға сәйкес тәуекел-

менеджменті деп аталады және банкке қаржы нарығының барлық секторында тиімді жұмыс жағдайларын 

қамтамасыз етуді, сонымен бірге пайыздық ставкалардың өзгеруі, валюта бағамдарының төмендеуі, қарыз 

берушілердің банкроттығы және т.б. сияқты қиындықтарды алдын ала уақытында болжап әрі оларға жол бермеуге 

тиіс.  
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ҚАРЖЫЛЫҚ ЖАҒДАЙДЫ ТҰРАҚТАНДЫРУДЫҢ ОҢТАЙЛЫ БАҒЫТТАРЫ 

 

Алдашова Г.М. магистр 

Қ.Жұбанов атындағы Ақтөбе өңірлік мемлекеттік университеті  

 

Кәсіпорындар әлі нарықтық қатынастарға көшудегі айқын әзірленген жүйесі жоқ. Бұл күрделі үдеріс. 

Мәселен, экономикалық тетіктердің елеулі бөлігі нарықтық нысандарды қабылдамайды. Нәтижесінде зор 

өндірістік әлеуеті бар кәсіпорындар нарықтық прогресс жолы бойынша жылжымайды. Қызмет ететін нарықтық 

тетік керек. Оны әзірлеу қажеттілігі, біріншідіен, өнеркәсіп пен ауыл шаруашылығының қазіргі деңгейінің дамуы 

халықтың азық-түлік өнімдеріне сұранысының жылдам өсуіне сай келуінен тұрады. Екіншіден, бізге нарық тетігі 

еңбек ұжымдары мен әрбір қызметкерлердің  бастама көтеруіне, дербестігіне жол ашу үшін керек . 

Егер бұл проблемалар жуық арада жеткілікті түрде шешімін тез арада таппаса, онда республикадағы 

халықтың тұрмыс деңгеінің тұрақты түрде төмендеуі салдарынан оның күйреуіне әкеп соқтырады. Үкімет 

өндіріске, шикізатты жеткізуге, қызмет көрсетуге, өнімді өткізуге жауаптылық танытпайды және оларға әртүрлі 

демеу қаржы бермейді. 

Басқаша айтқанда, кәсіпорындар мемлекеттік бақылау салаларынан тыс бола тұрып, өзінің табыстары мен 

шығындарына жауап береді және тиімсіз басқарған жағдайда банкроттыққа ұшырайды . 

Шаруашылықты тиімсіз  жүргізу кәсіпорынның бәсекелестік бағытын жоғалтуға және оны нарықтан 

ығыстыру әкеледі. Әрбір кәсіпорын көптеген элеметтерден тұратын күрделі көп жоспарлы байлыныстар болады. 

Өндірушілер мен тұтынушылар арасындағы өзара түсінушілік нарықтың бірлігі мен тұтастығын қамтамасыз етеді. 

Кәсіпорынның қазіргі даму кезеңінің негізгі мақсаты болып экономикалық тұрақтылықты қамтамасыз етуіне 

көшуі есептеледі. Соған қарамастан, қазіргі уақытта жалпы қабылдаған «тұрақты даму» ұғымның анықтамасы жоқ.  

Кәсіпорынның тұрақты дамуы сыртқа орта өзгерген кезде өзіне - өзі жеткіліктігін сақтайтын, өзара тәуелді 

элементтерді енгізетін біртұтас жүйе ретінде оның қызмет етуін білдіреді. Алайда тұрақты дамуды бағалаудың 

кешенді тетігі осы уақытқа дейін жоқ. Нарықтық экономика жағдайында кәсіпорынның негізгі мақсаты – барынша 

көп пайда табу. 

Кәсіпорынның басқарылатын нарық салаларын өтуі олардың құқықтары мен өкілеттілігінің іске 

асырылуындағы нақты тетіктерін әзірленумен бірге жүргізуге тиіс. Кәсіпорын дамуының тиімді тетігін 

қалыптастыру үшін жаңа үлгі әзірленді. Оның негізінде әрбір кәсіпорын табиғи – экономикалық  жағдайларды 

ескере отырып өз үлгісін әзірлейді, оның көмегімен олардың өзгерістері ескеріле отырып адамдар, кәсіпорындар, 

өндірушілер мен тұтынушылар арасындағы қатынастар зерделенеді.  
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Кәсіпорынның тұрақты дамуының жаңа үлгісін қалыптастырудың мынандай әдіснамалық реттеуіштері- 

кәсіпорынның құрылымын өзгертуге тетігін анықтау, нарықтың талаптарына сәйкес кәсіпорындар, өндірушілер 

мен тұтынушылар арасындағы қатынастар зерделенеді . Кәсіпорынның тұрақты дамуының жаңа үлгісін 

қалыптастырудың мынандай әдіснамалық реттеуіштері – кәсіпорынның құрылымын өзгерту тетігін анықтау, 

нарықтың  талаптарына сәйкес кәсіпорынның бейімделгіш элеметтерін қалыптастыру, кәсіпорындарды басқаруды 

тұрақтануды, кәсіпорынның нарықтық белсінділігін дамыту, нарық жағдайындағы кәсіпорын қызметі 

стратегиясын жетілдіру болып  есептеледі.  Келесі суретте кәсіпорындардың тұрақты жұмыс істеуінің үлгісі 

ұсынылады. 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ескерту: сурет автормен құрастырылған 

 

1 сурет - Кәсіпорынның тұрақты дамуының үлгісі 

 

Кәсіпорынды нарықтың үдерісті қалыптастырудың ұсынылып отырған үлгісі ескірген өндірістік 

қатынастарды өзгертуге, еңбекті ұйымдастыру нысаны түрлендіруге мүмкіндік беретінін атап өту керек . 

Бірінші қағида, кәсіпорынның құрылымын өзгертуге байланысты, Бұл кәсіпонынның барлық саласындағы 

әрі ішкі тепе теңдікті, сонымен бірге оның сыртқы қоршаған ортамен тепе теңдігін қалпына келтіруге бағытталған 

түбегейлі өзара байланысты өзгерістер кешені. Екінші қағида, кәсіпорынның нарық жағдайына бейімделу тәсілін, 

даму үшін тиімділікті арттыру және жаңа алғышарттарды құру мүмкіндігін қарастырады. 

 Кәсіпорынның орнықты дамуының басқа әдіснамалық қағидасы болып кәсіпорынның тұрақтануын басқару 

мүмкіндігін есептейді. Қазіргі кезде кәсіпорындардың жартысына жуығы қызметкерлерін өз шаруасынан алынған 

қнімнен асырмай алмайды . 

Осы уақытқа дейін өнім өңдірудің қалдықсыp технологиясы жасалған жоқ. Залал көбінесе артта қалған 

технологиядан, ескі нұсқаулардан болады. Сондықтан кәсіпорында шығарған өнімнің түрлері жұтаң әрі сапасы 

төмен. 

Кәсіпорынның тұрақты дамуының жаңа үлгісін құрудың аталған әдіснама қағидасы ішінде нарық 

жағдайындағы кәсіпорын қызметінің стратегиясын жетілдіруге басымдық береді . 

 Нарықты тұрақтандырудың амалы жоспар мен нарықтың арақатынасын өзгерту. Атап айтқанда, осы тетік 

өндіріс пен  тұтынушыларды, яғни бүкіл нарықтық үдерісін реттейді. Нарық жоспардың әсер етуімен реттелетін, 

жоспарлы түрде басқарылатын болады. Мемлекет нарықты реттейді және бақылайды, ал нарық кәсіпорындарды 

бағыттайды . 

Қазақстан Республикасы экономикалық салаларын дамытудың негізгі бағыттарын анықтай отырып, 

экономикалық дамудың жаңа концепциясы және жаңа модельдерін таңдады. Экономиканың нарықтық 

қатынастарда болуы кәсіпорындардың тәуелсіздігін, олардың экономикалық және құқықтық жауапкершіліктерін, 

шаруашылық субьектілерінің қаржылық тұрақтылығы мәнінің өзгерісін негізге алды. 

Елімізде өтіп жатқан нарықтық қатынастар тек экономиканы дамыту үшін ғана емес, бүкіл қоғамдық өмір 

үшін де орасан зор маңызы бар екендігін жеткізе дәлелдейді. Экономикалық қызметтің негізгі буыны – кәсіпорын.  

Нарықтық жағдайындағы кәсіпорынның мақсаты – кәсіпорынның жұмыс істегендегі шығыны мейлінше аз, 

ал пайдасы барынша көп болатындай етіп, сондай бейімделумен нарықты молықтыру. Белгілі бір дәрежеде, оның 

микродеңгейіндегі, яғни кәсіпорын деңгейінде әлеуетті мүмкіншілігіне байланысты. Экономиканың дағдарыстық 

жағдайға тап болуы, ең алдымен кәсіпорындардың тұрақсыз жұмыс істеуі болғандықтан, экономикадағы барлық 

субьектілердің назарында кәсіпорынның қаржылық тұрақтылығы болуы тиіс. 
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ҚАЗАҚСТАНДАҒЫ ИПОТЕКАЛЫҚ НЕСИЕЛЕНДІРУ: ТАРИХЫ ЖӘНЕ ДАМУ БАРЫСЫ 

 

Ербақыт Ж.Қ. 

Қ.Жұбанов атындағы Ақтөбе өңірлік мемлекеттік университеті 

 

Несиенің түрлері өте көп. Статистикалық мәліметтерге сүйенсек, халық арасында ең көп қолданылатын 

несие түрлері қаржылай, тауарлық және ипотекалық несиелер.  

Қазіргі таңда несиелендірудің нарықтық экономикадағы белсенді қолданылатын  нысандарының бірі – 

ипотекалық несиелендіру. «Ипотека» ең алғаш б.з.д. І-ІІ ғ. Рим шекарасында белгілі болған, ал термин ретінде 

б.з.д. VІ ғ. пайда болды. «Ипотека»  грек тілінен тікелей  аударғанда «кепілдік» деген мағына береді. Бірақ тарихи 

тамыры Грекиядан бастау алғанмен, ипотекалық банктердің классикалық мемлекеті Германия болып саналады. Ең 

алғашқы жеке меншік акционерлік банк осы елде 1862 жылы Франкфуртте құрылды. Ипотекалық несие нарықтық 

экономикада дамыған елдер қатарында көш бастап тұрған АҚШ пен Еуропа елдерінде өте жоғары қарқынмен 

жүргізілді. Уақыт өте келе бұл жүйе барлық елге тарала бастады. Ресейде алғашқы дворяндық ипотекалық банктер 

Мәскеу мен Петербургте 1874 жылы құрылған болатын.  

Германияда бұл процесстің қарқынды даму кезеңі 1930 жылдың ортасынан басталса, АҚШ-та Рузвельттің 

«Жаңа курсы» үй иеленушілерді несиелендіруден бастап дамыды.  Қазіргі таңда АҚШ-та ипотека нарығында 3 

триллион доллардан жоғары көлемдегі қомақты қаржы айналыста жүр. 

Ал, Қытай елінде дағдарыстан құтылудың басты әдісі тұрғындар табысына қатысты салықты көбейту емес, 

тұрғын үй сатып алушылар арасында ынталандыру шараларын көбірек өткізу болып табылады.  2000 жылғы 

статистикалық көрсеткіштің өзінде-ақ Қытайдың екінші деңгейлі банктері ипотекалық несиеге 36,14 млрд қаржы 

жұмсаған. Яғни, біз де осы саясатты дұрыс жүргізсек, елде экономикалық жағдайдың біршама тұрақталатыны 

анық.  

Біздің елімізде бұл жүйе Елбасымыздың 1995 жылдың                               23 желтоқсанындағы 

«Жылжымайтын дүние мүлік ипотекасы туралы» Заң күші бар жарлығынан бастау алды. Бірақ, бастапқы 

уақыттарда бұл халыққа тиімсіз болды, оның бірден бір себебі - берілетін несие мерзімінің тым қысқалығы мен 

пайыздық ставканың өте жоғары мөлшерде болуы. Кейіннен, халық санының өсуі, экономикалық жағдайдың 

тұрақталуы, халықтың ауылдан қалаға қоныс аударуының көбеюі, т.б. экономикалық факторлардың оңалуына 

байланысты коммерциялық банк операцияларының, оның ішінде ипотекалық несиелендірудің де қалыптасқан 

жағдайлары өзгеріске түсе бастады [1]. 

Әр мемлекеттің өз стратегиялық мақсаттары мен міндеттері бар. Қазақстан үшін әлеуметтік саясаттың 

маңызды бағыттарының бірі – азаматтарды қолжетімді әрі сапалы тұрғын үймен қамтамасыз ету. 2000 жылдың 7 

желтоқсандағы "ҚР-да тұрғын үй құрылысы жинағы туралы" ҚР Заңымен реттелген тұрғын үй құрылыс жинақ 

(ТҚЖ) жүйесінің қалыптасуына экономикалық өсім мен мемлекеттің әлеуметтік бағдары негіз болып отыр. 

"Қазақстанның тұрғын үй құрылыс жинақ банкі" АҚ - еліміздегі тұрғын үй құрылыс жинақ  жүйесін жүзеге 

асыратын бірден бір банк. ТҚЖ жүйесі салымшылардың ақшасын тұрғын үй құрылыс депозиттеріне тарту және 

оларға тұрғын үй заемдарын беру арқылы халықтың тұрғын үй жағдайын жақсартуға бағытталған. 

 «Тұрғын Үй Құрылыс Жинақ Банкі» АҚ пайда болуы Қазақстан Республикасының азаматтарына келесідей 

мәселелерді шешуге өз септігін тигізеді [2]: 

• Тұрғын үйді сатып алу мәселесін шешуге жаңа пәтер сатып алуға қаражаты жеткілікті емес, бірақ тұрақты 

жалақысы бар халыққа баспаналы болуға; 

• Азаматтарға тұрғын үйге қатысты жайларды жақсартуға (жөндеу жұмыстарын жүргізу) мүмкіндік беруге; 

• Осы уақытқа дейін өзге екінші деңгейлі  банктерден жоғары пайыздық мөлшерлемемен алынған 

ипотекалық несиелерді  қайта қаржыландыруға; 

• Бос ақша қаражаттарын жоғары пайыздық сыйақы мөлшерімен депозиттерге сақтауға және кейіннен осы 

қаражат арқылы төмен пайызбен несиеге баспаналы болуға, т.б. 

Баспаналы болу үшін бастысы қаражат қажет екені белгілі. Бірақ, «Тұрғын Үй Құрылыс Жинақ Банкі» АҚ-

ның басты мақсаты да сол – еліміздегі әр азаматтың әлеуметтік жағдайының жоғары болуын қажет етпей-ақ, 

ойындағы баспанаға қол жеткізуге мүмкіндік береді. Ол үшін ең басты талап - осы банктің салымшысы болу. 
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Диаграмма-1. Тұрғын үй құрылысына арналған инвестиция көлемі 

 

Ескерту: диаграмма автормен құрастырылған. 

 

Статистикалық мәліметтерге сүйенетін болсақ, 2017 жылдың қаңтар-желтоқсан айларында ҚР 10 облысында 

және Алматы мен Астана қалаларында салымшылардың санының қарқынды өскенін көреміз. Салым салу жөнінен 

көш басында Елордамыз (287 776 млн тг), кейіннен Алматы қаласы (140 374 млн тг) және Ақтөбе облысы (61 04 

млн тг) тұр. Ең аз көрсеткіш Павлодар облысында (16 238 млн тг), ШҚО (17 476 млн тг) және Жамбыл облысында 

(24 835 млн тг) байқалды. 

2017 жылдың қаңтар-желтоқсан айларында тұрғын үй құрылысына 979,8 млрд тг жұмсалған болатын, бұл 

2016 жылмен салыстырғанда  11,6%-ға жоғары (диаграмма). 

Тұрғын үй құрылыс жинақ жүйесі — Қазақстан халқының тұрғын үй жағдайларын жақсартуға арналған іс-

шараларға кредит берудің сапалы жаңа жүйесі. Қазақстан — жұртшылықтың орта және ортадан төмен кірісті 

бөлігі үшін аталған жүйенің ұстанымдары мен талаптары жүзеге асыра бастаған ТМД аумағындағы бірінші 

мемлекет. Тұрғын үй құрылыс жинақ жүйесінің германдық моделін және әлемнің көптеген елдерінің жинақталған 

тәжірибесін қолдана отырып жұмыс атқарады. 

«Қазақстанның тұрғын үй құрылыс жинақ банкі» АҚ Қазақстан Республикасының аумағында тұрғын үй 

құрылыс жинақ жүйесінің бірегей өнімін жүзеге асыратын бірден-бір банк [5]. 

Қорыта айтқанда, қоғамдағы баспана мәселесін шешудің жолы ретінде мемлекет деңгейінде басымдық 

беріліп отырған құрылыс жинақ жүйесіне сенім білдірудің маңызы жоғары. «Тұрғын Үй Құрылыс Жинақ Банкі» 

АҚ-ның  тұрғын үй жинақ жүйесінің тиімділігі, азаматтарды қолжетімді баспанамен қамтамасыз етудегі ролі мен 

елдің әлеуметтік-экономикалық ахуалын жақсартудағы міндеті ойдағыдай орындалып жатыр.  

 

 

Пайдаланылған әдебиеттер: 

1.  ҚР Президентінің 23.12.1995 жылғы «Жылжымайтын мүлік ипотекасы туралы» заңдық күші бар 

жарлығы; 

2. «Барлығы да тұрғын үй құрылыс жинақ ақша жүйесі туралы» Қазақстанның ТҰРҒЫН ҮЙ ҚҰРЫЛЫС 

ЖИНАҚ БАНКІ 2008ж. 

 
Ғылыми жетекші: э.ғ.к. Ахметова Г.И. 

 

 

ПРОБЛЕМЫ ТРУДА ОСУЖДЕННЫХ В  ИСПРАВИТЕЛЬНЫХ УЧРЕЖДЕНИЯХ 

 

Есет А.М. 

Актюбинский региональный государственный университет им.К.Жубанова 

 

В соответствии со ст. 7 Уголовно-исполнительного кодекса Республики Казахстан исправление 

осужденного – это формирование у него правопослушного поведения, позитивного отношения к личности, 

обществу, труду, нормам, правилам и традициям человеческого общежития, а в конечном итоге – гражданского 

правосознания. Основными средствами исправления осужденных являются, кроме всего перечисленного, и, на мой 

взгляд, общественно-полезный труд, получение в местах лишения свободы среднего образования, 

профессиональной подготовки [1]. 
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Как известно, человека красит труд, совершенствует его как личность, а плоды труда – вовремя замеченные 

трудовые успехи – вдохновляют, дают силы и надежду на светлое будущее, нормальную жизнь, ощущение 

востребованности и право достойного несения звания гражданина своей Родины. Воспитание и обучение – две 

стороны одного и того же сложного механизма формирования человека, процесса освоения им опыта 

предшествующих поколений и выработки своего собственного жизненного опыта. 

Основной задачей трудовой занятости является решение проблемы, связанной с низкой профессиональной 

квалификацией  осужденного. Получение профессионально-технического образования для осужденного 

необходимо, поскольку получив его, обеспечиваемые работой осужденные, по мере возможности, могут повышать 

квалификацию, которая позволяет им получить работу после освобождения. Среди осужденных был проведен 

опрос, в ходе которого выяснилось, что многие желают  получить  профессиональное  техническое  образование  

во   время   отбывания наказания. 

На территории учреждений Актюбинской области функционирует множество профессиональных училищ, в 

котором осужденные могут получить специальности электрика, сварщика и другие, которые в  современное время 

являются   востребованными. Особое внимание уделяется учащимся – осужденным для прохождения ими 

производственного обучения и производственной практики. Администрацией учреждения дополнительно 

выделяются помещения для учебных классов и мастерских. Практика проходит на базе филиала РГП «Енбек-

Актобе». Педагогический коллектив профтехучилищ состоит из специалистов высшей и первой категорий. Их  

основная задача – мотивировать приобретение социально важных качеств и профессиональных знаний для 

успешной адаптации осужденных после освобождения. Учителя и мастера производственного обучения активно 

участвуют в работе Совета воспитателей отряда. Их мнение учитывается при переводе в колонию-поселение и при 

представлении на условно-досрочное освобождение осужденных. 

Как уже было отмечено, одной из форм исправления осужденных является трудотерапия. Это один из 

методов воспитания людей, преступивших закон, позволяющий оградить таких людей от негативного воздействия 

преступной среды в местах отбывания наказания и подготовить к жизни после освобождения. Осужденные 

должны покидать учреждение с хорошими трудовыми навыками, а не иждивенцами, привыкшими  жить  за   

чужой  счет.   Для   этого   в   учреждении   существует   отдел по организации труда осужденных. Его основными 

задачами являются: решение вопросов по трудоустройству осужденных, составление договоров на предоставление 

рабочей силы между исправительным  учреждением и работодателями, регулирование вопросов по обязательным 

пенсионным  отчислениям, индивидуальным  социальным кодам, оплате труда и размере заработной платы, а также 

соблюдение гарантий и норм действующего законодательства в  отношении  осужденных. 

Совместно с филиалом РГП «Енбек-Актобе» проводится работа по подборке и расстановке осужденных по 

производственным  участкам. На территории промышленной зоны открыты швейные цеха, имеется пекарня, где 

осужденные сами делают замес и выпекают хлеб. В весенне-летний период на территории промышленной зоны 

организуется строительная бригада для ремонта общежитий и других объектов учреждения. 

Работа отдела главным образом направлена на то, чтобы человек, попав в места лишения свободы, мог 

заняться трудом, который даст ему шанс на получение заработной платы при возможности приобретения 

дополнительной специальности, которую он может использовать после освобождения. 

В процессе труда человек уходит от мысли, что  он  находится в  местах лишения свободы, чувствует себя  

полноценной  личностью, ставит перед собой какие-то цели, отвлекается от отрицательных эмоций. При работе у 

него нормализуется психическое состояние, он постоянно находится в рабочем коллективе и занят полезным 

трудом. Данное состояние формирует у осужденного положительное отношение к  обществу в  целом. Обучение 

осужденных профессиям, повышение квалификации, предоставление возможности заработать деньги – это главная 

задача подобных учреждений. 

Разработка концепции восстановления и качественного обновления процесса организации трудовой 

деятельности в местах  лишения свободы  необходимо  тщательно  спланировать  и  организовать работу в 

нескольких направлениях. Комплексный подход к реализации новой концепции трудовой деятельности 

осужденных должен учитывать самую важную составляющую любой реформы – человеческий фактор. 

Непосредственными и главными исполнителями намеченных мероприятий по реформированию 

производственного сектора уголовно-исполнительной системы и созданию подразделений трудовой адаптации 

осужденных являются инспекторы отдела организации труда осужденных. Успех в достижении поставленных 

целей зависит, прежде всего, от их профессиональной компетенции. Вне всякого сомнения, персонал учреждений 

должен обладать комплексом специфических знаний и определенными нравственными качествами [2, с.142-144]. 

В настоящее время в Республике Казахстан трудоустроено только 39% осужденных. Из теории педагогики 

мы знаем, что соединение производительного труда и обучения является эффективным средством воспитания. 

Труд в местах лишения свободы может иметь воспитательное воздействие только при его правильной 

организации. Труд должен быть организован так, чтобы осужденный был подведен к пониманию того, что его труд 

имеет большую ценность, прежде всего для самих осужденных. Таким образом, изначально важнейшее значение в 

организации трудовой адаптации осужденных должно придаваться организационной составляющей труда 

осужденных. Для привлечения инвестиций и реанимирования производства в учреждениях УИС, для 

восстановления и закупки современных производственных мощностей необходимо проведение целенаправленной 

государственной политики по вопросу предоставления льготного режима налогообложения и создания 

облегченных условий кредитования, для деятельности предпринимателей, готовых сотрудничать с учреждениями 
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уголовно-исполнительной системы. В целях эффективной организации труда в уголовно-исполнительной системе 

необходимо изучить и использовать передовой зарубежный опыт [3]. 

Организация трудовой деятельности в местах лишения свободы должна осуществляться по всем 

требованиям    рыночной   экономики.   Не   менее   важное   значение   должно   придаваться  социальной 

составляющей.  Трудовая  адаптация   осужденных   должна   быть   ориентирована   на востребованные за 

пределами мест лишения свободы специальности. Кроме этого, нельзя забывать и об экономической 

составляющей трудовой адаптации. С одной стороны, люди, задействованные в трудовых процессах, должны 

получать достойную заработную плату, что всегда рассматривалось в качестве одного из побудительных стимулов 

человека к труду. С другой – подразделения трудовой адаптации должны быть способны окупать затраты на 

организацию труда осужденных.  

Решение обозначенных выше проблем позволит организовать трудовую деятельность в местах лишения 

свободы на принципиально новом уровне и в соответствии с международными стандартами. 
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РАЗВИТИЕ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСКИХ КОМПЕТЕНЦИЙ СТУДЕНТОВ НА ПРИМЕРЕ 

АКТЮБИНСКОГО ВЫСШЕГО ПОЛИТЕХНИЧЕСКОГО КОЛЛЕДЖА 

 

Есетова М.К. 

Актюбинский Высший политехнический колледж 

 

Предпринимательская компетенция – это личное или деловое качество, навык, модель поведения, владение 

которым помогает успешно решать определенную бизнес-задачу и добиваться высоких результатов. Отсутствие 

той или иной предпринимательской компетенции у человека снижает его компетентность в бизнес-деятельности. 

Исследования показали, что предпринимательская компетенция включает в себя информационную, 

коммуникативную и проектную компетенции и выражается в следующих характеристиках личности: 

 готовность к эффективной коммуникации – владение основными коммуникативными способностями и 

навыками представления своей точки зрения в диалоге, публичном  выступлении, использование ресурсов 

коммуникации для решения поставленных задач; 

 готовность к использованию информационных ресурсов – способности структурировать имеющуюся 

информацию и использовать ее при планировании и реализации своей деятельности; 

 готовность и способность применения методов проектирования в практической жизни; 

 умение самостоятельно выявлять проблему, находить пути и средства ее решения, формулировать цели, 

задачи и способность публично представлять результаты и оценивать характер достигнутого продвижения; 

 готовность к самоорганизации своей деятельности – способность оценивать необходимость той или иной 

информации для планирования и осуществления своей деятельности, самостоятельно осваивать способы решения 

поставленной задачи. 

 жизнестойкость – способность осуществлять контроль над собой в неординарной, экстремальной ситуации 

и эффективно управлять этой ситуацией. 

Таким образом, для того, чтобы стать успешным предпринимателем, нужно, чтобы молодой человек уже в 

студенческом возрасте был готов усвоить и реализовать полный набор предпринимательских компетенций, 

которые будут ему необходимы в работе. 

Сейчас у учебных заведений появились новые цели и направления. Учебное заведение – это не просто 

транслятор знаний, он стал генератором новых знаний, инноваций и развития предпринимательства. Благодаря 

этому появилось предпринимательское образование. 

Некоторые люди неправильно понимают задачи предпринимательского образования. Это образование не 

направлено на создание новых компаний, его цель – сформировать softskills у преподавателей и студентов. То есть 

обучить неспециализированным  навыкам, которые помогут человеку успешно работать и иметь высокую 

производительность. 

В 2017 году в Казахстане стартовал проект «Создание экосистемы студенческого предпринимательства». 

Цель проекта – развить предпринимательские навыки у молодежи. Инициировала его компания Eurasian Resources 

Group (ERG). Партнеры проекта: Алматы Менеджмент Университет AlmaU и бизнес-инкубатор МОСТ. В апреле 

месяце 2017 года наш колледж вошел в проект развития предпринимательства, было подписано Соглашение о 
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сотрудничестве с Объединением  юридических лиц «Ассоциация друзей Тель-Авивского университета в 

Республике Казахстан» по реализации проекта «Создание экосистемы молодежного предпринимательства в 

студенческой среде», инициатором  которого является ТОО «Евразийская группа» (ERG). В проект были отобраны 

8 ВУЗов и 1 колледж среди 39 учебных заведений в городах присутствия ERG. 

Для реализации проекта была создана рабочая группа по проекту «Создание экосистемы молодежного 

предпринимательства в студенческой среде», разработан стратегический план по трансформации колледжа в 

предпринимательский,  созданы рабочие группы: по разработке стратегии развития предпринимательства; по 

формированию корпоративной культуры предпринимательства, по разработке методики обучения и методического 

материала для студентов, по формированию предпринимательской культуры и активности у студентов. 

Совместно с AlmatyManagementUniversity и Национальной Палатой предпринимателей РК «Атамекен» в 

рамках этого проекта ежегодно проходят Чемпионат по решению бизнес-кейсов «КемелКәсіпкер» и Чемпионат по 

созданию проектов ProjectDay в учебных заведениях – участников проекта Костанайской, Актюбинской, 

Павлодарской и Карагандинской областей. Чемпионаты представляют собой серию игр, в ходе которых участники 

предлагали способы решения бизнес-кейса, представляли свои бизнес проекты. Кейс – это новый инструмент 

обучения, который предполагает подробное описание ситуации, которую студенты анализируют и предлагают 

решения. Для Чемпионата эксперты ERG подготовили кейсы из практики компании. ProjectDay – это чемпионат по 

созданию проектов, где студенты на протяжении 4 часов работают над созданием и разработкой своих проектов и 

презентуют свои проекты перед жюри. 

Победители Чемпионатов 2018 года получили путевку в лагерь BootCampKazakhstan - первый в Казахстане 

BootCamp (г.Аксу павлодарской области) для начинающих предпринимателей, в котором ребята прошли курс 56 

часов сверхинтенсивной работы в режиме «садись и делай» по созданию собственного бизнеса. 

Текущие тенденции глобальной молодежной занятости сигнализируют трудное будущее для сегодняшних 

молодых людей. Согласно данным Целей устойчивого развития ООН около 75 миллионов молодых людей сегодня 

являются безработными в мире, а к 2030 году потребуется создание 470 миллионов новых рабочих мест для 

поддержания растущих трудовых ресурсов по всему миру. 

Сегодня вопрос, который нам всем задавали в детстве – "Кем ты хочешь стать, когда вырастешь?" может 

быть вскоре легко заменен на вопрос – "Как ты собираешься найти работу, когда вырастишь?". 

В Школе Бизнеса «STARTUP» Актюбинского Высшего политехнического колледжа, мы пытаемся обратить 

внимание на безработицу молодежи через предоставление возможностей для студентов развивать навыки не 

только для будущего трудоустройства, а также для создания новых рабочих мест. Наши программы поддерживают 

в начинании бизнесов студентами, которые помогают учащимся развить важные навыки для 21-го века в течение 

поиска финансирования для колледжа. Наверное, более важно в этом то, что подобные бизнесы помогают 

учащимся узнавать о других способах занятости, например, как предпринимательская деятельность. Наша 

программа "Создание экосистемы молодежного предпринимательства в студенческой среде" проводит обучение 

предпринимательству: как планировать, начать и взрастить бизнес студентов.  

Ведение предпринимательской деятельности дает студентам возможность развивать навыки, которые 

помогут им достичь успеха в работе и жизни. Представляем пять ключевых навыков, которые учащиеся могут 

развить, став частью студенческого предпринимательства: работа в команде, навыки коммуникации, навыки 

решения задач, постановка целей, финансовая грамотность. 

Внедрение обучения предпринимательству в ТиПО (техническое и профессиональное образование) может 

стать важным способом подготовки учащихся к жизни вне стен учебных учреждений. 

Предпринимательское мышление в совокупности с навыками, полученными через профессиональное 

образование, могут быть идеальным рецептом для поддержки будущего трудоустройства учащихся. Обучение 

предпринимательству позволит молодым людям иметь больше шансов на трудоустройство, а также обладать 

мышлением "внутреннего предпринимателя"  на их местах работы в существующих организациях в социальном, 

общественном  и частном секторах. 

Учитывая, что обеспечение и создание возможностей трудоустройства становится ключевым приоритетом  

для учащихся и государств в обозримом будущем, предпринимательское мышление и предпринимательская 

деятельность новых поколений будет способствовать росту экономики по нашему региону и республике в целом. 

Согласно данным Европейской Комиссии предпринимательское образование может позитивно повлиять на 

местные рынки труда и экономику ("Предпринимательское образование:Руководство для педагогов", 2014 г.). 

Инвестирование в обучение предпринимательству является одной из высокоприбыльных инвестиций в Европе. Те 

же исследования показывают, что студенты, которые обучаются предпринимательству в три-шесть раз имеют 

больше шансов открыть свой бизнес в будущем.  

Учащиеся являются центром процесса преподавания и предпринимательское образование может обеспечить 

их предпринимательским  мышлением, которое в свою очередь ведет к большему вовлечению по основным 

предметам. Обучение может быть более интересным, когда содержит в себе реальные примеры из жизни и когда 

индивидуальным  лицам предоставляют возможность взять на себя ответственность за свой успех. Учащиеся могут 

обучиться ключевым навыкам предпринимательства таким как критическое мышление, умение решать проблемы, 

навыки коммуникации, умение брать на себя риск и навыки работы в команде через предпринимательскую 

деятельность. Предпринимательство может предложить молодым людям альтернативные пути трудоустройства, 
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улучшая их навыки, шансы на трудоустройство и жизненные шансы при этом поддерживая экономическое и 

социальное развитие. 

Будущее зависит от будущих поколений и преподавание высокого качества, которое включает в себя 

обучение предпринимательству, будет важнейшей частью их успеха.  
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Жанбирова А.Б.  

Актюбинский региональный государственный университет им. К. Жубанова  
 

Согласно Стратегии «Казахстан-2050», Казахстанские банки в свою очередь должны выполнять свое 

предназначение и обеспечивать потребность реального сектора экономики в кредитных ресурсах. При этом нельзя 

ослаблять контроль за финансовой системой, необходимо очищать банки от проблемных кредитов и вплотную 

заниматься вопросами фондирования.  Для этого Национальному Банку и Правительству при координации 

Администрации Президента необходимо разработать концептуально новую систему денежно-кредитной политики, 

направленную на обеспечение экономики необходимыми денежными ресурсами. 

Коммерческие банки являются центральными звеньями в системе рыночных отношений, а планомерное 

развитие их деятельности - необходимое условие реального функционирования рыночной экономики. Их активы 

более чем в 15 раз превышают активы паевых инвестиционных фондов, страховых компаний, негосударственных 

пенсионных фондов вместе взятых. Для успешного экономического развития казахстанского финансового рынка, 

укрепления рыночных основ экономики и ее интеграции в мировое финансовое сообщество очень важно как 

можно быстрее вывести банки на центральное место в управлении денежно-кредитной системой и экономикой в 

целом. Это становится реализуемым благодаря той специфической роли, которую коммерческие банки выполняют 

в кредитной системе государства. Вследствие своей особой способности аккумулировать временно свободные 

денежные средства в обществе и размещать их в форме кредита в отрасли, особо нуждающиеся в инвестировании, 

банки способствуют пропорциональному экономическому развитию страны. 

Банки являясь посредниками при передаче средств, тем самым принимают на себя кредитный риск. Кредит 

– это основа, по которой судят о качестве и работе банка. Исследования банкротств многих банков 

свидетельствуют о том, что основной причиной банкротств является низкое качество кредитов. В связи с этим 

необходимо понимание самого процесса управления кредитами. Ключевыми элементами эффективного 

управления кредитами являются: хорошо развитые кредитная политика и процедуры; грамотное управление 

портфелем; эффективный контроль над кредитами; подготовленный для работы в этой сфере персонал. 

Кредитные операции коммерческих банков являются одним из важнейших видов банковской деятельности. 

На финансовом  рынке кредитование сохраняет позицию наиболее доходной статьи активов кредитных 

организаций, хотя и наиболее рискованной. В связи с этим вопросы развития и совершенствования системы 

управления кредитным портфелем в целях минимизации его рисков, приобрели особую актуальность и 

значимость. 

В научной литературе можно встретить разнообразные определения кредитного портфеля, многообразие 

научных подходов к определению его структуры и места в банковском портфеле. «Портфель» (от франц. Feuille – 

лист, porter - носить) - это набор видов и форм финансово-экономической деятельности, соответствующих им 

объектов, документов, заказов, денежных средств [1.c25]. 

Формирование кредитного портфеля является одним из основополагающих моментов в деятельности банка, 

позволяющим более четко выработать тактику и стратегию развития коммерческого банка, его возможности 

кредитования клиентов и развития деловой активности на рынке. Кредитный портфель служит главным 

источником доходов банка и одновременно - главным источником риска при размещении активов. От структуры и 

качества кредитного портфеля в значительной степени зависит устойчивость банка, его репутация, финансовые 

результаты. Оптимальный, качественный кредитный портфель влияет на ликвидность банка и его надежность. 

Надежность банка важна для многих - для акционеров, предприятий, населения, являющихся вкладчиками и 

пользующихся услугами банка. Потеря вклада затрагивает многочисленные сбережения вкладчиков и капитал 

многих хозорганов. Финансовое неравновесие банков снижает общее доверие к кредитной системе государства, а 

это ощущается и в других секторах экономики. 

Для формирования оптимального кредитного портфеля банку важно выработать соответствующую 

кредитную политику - правильно выбрать рыночные сегменты, определить структуру деятельности. Банк должен 
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так сформировать свой актив, чтобы в нужный момент он обладал достаточной суммой платежных средств для 

погашения обязательств. 

Понятие кредитного портфеля остается дискуссионным, а в экономической литературе его определению 

уделено мало внимания и данный вопрос недостаточно разработан и проанализирован. Однако существует ряд 

подходов к вопросу об определении понятия и сущности кредитного портфеля коммерческого банка. Вообще под 

портфелем следует понимать совокупность, набор, запас определенных материальных, финансовых или других 

параметров, дающих представление о характере, направлении, объеме деятельности, перспективах рыночной нише 

компании, банка, организации и т. п. 

Говоря о сущности кредитного портфеля коммерческого банка невозможно не затронуть понятие его 

качества. Под качеством кредитного портфеля будем понимать комплексное определение, характеризующее 

эффективность формирования кредитного портфеля коммерческого банка с точки зрения доходности, степени 

кредитного риска и обеспеченности. Кредитный риск зависит от финансового положения заемщика, качества 

обслуживания долга, а также от всей имеющейся в распоряжении кредитной организации информации о любых 

рисках заемщика, включая сведения о внешних обязательствах заемщика, о функционировании рынка, на котором 

работает заемщик. Уровень показателя качества кредитного портфеля обратно пропорционален уровню 

кредитного риска (чем выше качество ссуды, тем меньше вероятность ее невозврата или задержки погашения, и 

наоборот). То же самое относится к уровню обеспеченности и доходности ссуды (чем надежнее ее обеспечение, и 

чем больший доход она приносит, тем выше качество кредитного портфеля). 

Самая главная функция банков – это предоставление кредитов малому, среднему и корпоративному бизнесу, 

физическим лицам, а также государственным  и муниципальным  органам. Такие факторы как качество и уровень 

кредитной деятельности коммерческих банков являются основополагающими макроэкономики и её 

эффективности, поскольку кредиты выступают основным и главным источником финансирования основного и 

оборотного капитала любой успешно развивающейся компании. На эффективность коммерческой кредитной 

деятельности, проводимой различными банками, влияют качество кредитного портфеля и степень рискованности 

проводимой банком кредитной политики. Невозврат кредита представляется решающим фактором, который 

способен ухудшить не только финансовое положение банка, но и привести в конечном итоге к его банкротству. 

Именно поэтому, качество кредитного портфеля, а также обоснованность и взвешенность банковской кредитной 

политики оказывают наиболее существенное влияние на его имидж на рынке кредитных продуктов и рейтинг. 

Главный критерий при оценке кредитного портфеля – это эффективная и точная оценка состояния 

заемщика, его способности выплатить предоставленный ему кредит в указанный период времени. В этом случае 

большое значение имеют ряд следующих факторов – финансовое состояние кредитора-заемщика, качество 

обслуживания долга и обеспеченность кредита. Существуют также и другие факторы, которые следует учесть при 

оценке кредитного портфеля. В частности, это отраслевая принадлежность заемщика, общий уровень развитости 

конкурентности, экономики, зависимость заемщика от поставщиков или от государственной поддержки. Эти все 

факторы являются почти субъективными, но они должны учитываться при оценке адекватности кредитного 

портфеля. 

На практике, отчетность казахстанских компаний и предприятий в РК, которая подготовлена в соответствии 

с отечественными стандартами, ориентирована в большинстве случаев на налоговый учет, что не позволяет банкам 

проводить объективную оценку финансового состояния анализируемых предприятий. Также частое отсутствие 

примечаний к финансовой и бухгалтерской отчетности не дает возможности сделать вывод об эффективности 

работы исследуемого объекта и что с ним произойдет в будущем. Таким образом, управлять риском кредитного 

портфеля означает предпринимать действия, которые направлены на поддержание его оптимального уровня в 

установленных пределах, применяя разнообразные методы регулирования кредитного риска. 
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Актюбинская область является инвестиционно-привлекательным  регионом, что обусловлено уникальным 

сочетанием выгодного экономико-географического положения, развитого промышленного потенциала, а также 

обеспеченностью транспортными и коммуникационными системами. Согласно поручению Президента страны 

Нурсултана Назарбаева, в регионе создаются все условия для того, чтобы инвесторы могли спокойно и уверенно 

работать[1] 

Город Актобе по праву считается одним из динамично развивающихся городов республики. Предыдущие 

годы были периодом экономического роста и движения по пути социально-экономического развития и повышения 

конкурентоспособности города. Рост промышленного производства был обеспечен за счет увеличения 

производственных мощностей объектов, введенных в рамках Карты индустриализации. Благодаря программе 

ФИИР было реализовано 19 инвестиционных проектов, что дало возможность открыть новые производства и 

модернизировать действующие. Это позволило создать дополнительно более 800 новых рабочих мест. Важной 

задачей для города Актобе является обеспечение стабильности цен на внутреннем рынке, в связи с которой 

проводилась целенаправленная работа по обеспечению продовольственной безопасности города, по сдерживанию 

роста цен на основные продукты питания и ряд других мер.Итоги 2018 года подтверждают динамичность развития 

города Актобе, что, прежде всего, является общей заслугой. Выбранная стратегия развития направлена на 

достижение долгосрочных результатов, повышение качества жизни горожан. Инвестиционная политика 

предстоящего года в основном будет осуществляться с учетом переориентации на более значимые в социально-

экономическом плане проекты, оказывающие наибольший мультипликативный эффект на экономику и 

поддержание занятости населения. 

Остаются не решенными следующие вопросы: низкий уровень оплаты труда в сельском хозяйстве, в том 

числе молодым кадрам; недостаточное выделение грантов по подготовке аграрных кадров (агрономы, технологи, 

ветеринарные специалисты и т.д.) и их трудоустройство и нерешенный ряд социальных вопросов. В сложившейся 

на данный момент ситуации в Актюбинской области необходимо сделать отраслевой и конкурентный анализ 

социально-экономического состояния региона. Целью данного ситуационного анализа является оценка 

стратегической ситуации в конкретных отраслях экономики региона.Анализ текущей ситуации (SWOT-анализ) 

поможет определить уровень использованности внутреннего и внешнего потенциала, уровень уязвимости слабых 

сторон и нуждаемости корректировки, найти новые перспективные сильные стороны из данных возможностей и 

способы их реализации, реальные угрозы для развития и меры защиты от дальнейших последствий.[2] 

В результате исследования сделана комплексная характеристика региона на основе применения методики 

SWOT-анализа, что дает целую картину сложившейся ситуации в регионе. 

Сильные стороны: 

 Выгодное географическое положение области, наличие внешней границы с Российской Федерацией, 

значительный транспортно-логистический и транзитный потенциал по маршруту Европа- Азия; 

 Запасы нефти и газа и минерального сырья создает основу для дальнейшего развития горнодобывающей 

промышленности; 

 Источники сырья для развития химической промышленности; 

 Значительный экономический потенциал в сфере черной и цветной металлургии и инновационный потенциал 

в производстве медицинских и нефтяных оборудований; 

 Благоприятный инвестиционный климат, высокие уровень инвестиционной активности и темпы роста 

инвестиций в основной капитал; 

 Высокий демографический потенциал: довольно «молодое» население, преобладание населения детородного 

возраста, рост естественного прироста; 

 Наличие комплекса ресурсов для современного профессионального образования: инфраструктура, 

профессорско-преподавательский состав; 

 Устойчивый потенциал развития здравоохранения: снижение заболеваемости туберкулезом и 

онкологическими заболеваниями. 

Слабые стороны: 

 Растущий энергодефицит и высокий уровень потерь в сетях, ограничивающий развитие промышленности; 

 Отраслевая несбалансированность: рост доли добывающей промышленности в объемах производства и 

инвестиций, низкий уровень диверсификации малого бизнеса; 

 Зависимость сырьевого сектора от конъюнктуры мировых цен; 

 Текущие и исторические загрязнений окружающей среды; 

 Неравномерности инфраструктурного потенциала села; 

 Узкая специализация региона в республиканском  разделении труда, глубокая сырьевая направленность и 

отсутствие достаточных стимулов к развитию предпринимательства в обрабатывающей промышленности; 

 Субрегиональные диспропорции в распределении экономических ресурсов; 

 Неразвитость агропромышленного комплекса из-за низкого уровня плодородности почвы, отсутствия в 

большинстве районов воды для орошения, зависимости производства сельхозпродукции от природно-

климатических условий и отдаленности производителей сельхозпродукции от рынков сбыта; 
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 Несоответствие квалификационно-профессиональной структуры трудовых ресурсов потребностям  

экономики, отсутствие координации между объемами и профилем подготовки специалистов в профессиональном  

образовании с перспективными потребностями экономики; 

 Конкуренция со стороны товаров зарубежного производства, в свете предстоящего вступления во Всемирную 

торговую организацию; 

 Неравномерное распределение доходов на душу населения; 

 Отсутствие оперативной обратной связи государственных органов с населением. 

Возможности: 

 Благоприятное геоэкономическое положение Актюбинской области на стыке значимых территориальных зон 

Казахстана как мультитранспортного узла на Центральной, Южной и Северной осях роста создает возможности 

для роста городов спутников и формирования агломерационно-сетевого расселения в зоне урбанистической 

концентрации; 

 Повышение потенциала развития экономики области при реализации намеченных инфраструктурных 

проектов за счет средств республиканского бюджета и фондов развития; 

 Кооперирование хозяйств населения и крестьянских (фермерских) хозяйств с целью совместного 

продвижения продукции, особенно в отдаленных районах с отсутствием производственных мощностей; 

 Строительство новых энергогенерирующих мощностей на местном сырье, реконструкция сетей передачи 

электроэнергии и интеграция в единую энергетическую систему Республики Казахстан; 

 Развитие институционального партнерства государства с некоммерческим и частным секторами для 

эффективного освоения ресурсов общественного сектора; 

 Реализация государственной программы жилищное строительство и строительство арендного жилья в 

средних и малых городах; 

 Увеличение эффективности использования бюджетных средств; 

 Наличие базы для подготовки летного состава и ремонта летательных аппаратов, развитие услуг по 

обслуживанию летательных аппаратов с последующей организацией производства средств малой авиации для 

различных отраслей экономики. 

На сегодняшний день минерально-сырьевая база Актюбинской области насчитывает 340 месторождений. На 

территории области действуют более 700 иностранных предприятий, функционирует индустриальная зона 

«Актобе», которая занимает территорию площадью 200 га и имеет всю необходимую инженерно-

коммуникационную инфраструктуру, подъездные пути для автомобильного и железнодорожного транспорта и 

низкую стоимость энергетических ресурсов. На сегодняшний день 49% территории индустриальной зоны уже 

используются инвесторами. Прогнозируется, что свободные земельные участки со всей необходимой 

инфраструктурой, будут полностью заняты производствами в 2018 году.[3] 

На основе сделанного анализа текущей ситуации в регионе можно сказать что основной сильной стороной 

области является его географическое положение и минеральные ресурсы находящиеся на территории области. 

Также важно отметить, что демографическое состояние и величина экономически активного населения имеет 

особо важную роль в стратегии развития региона. Следует отметить что, несмотря на слабые стороны в развитии 

региона область имеет высокий потенциал возможностей для экономического роста при правильном 

использовании.  
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Қазіргі замандағы нарықтық экономика жағдайында қаржылық бақылаудың дамуына ерекеше көңіл 

бөлінеді. Оның ішінде шаруашылық субъектіліерінің бюджеттік, қарыз және өзіндік қаражаттарын қолдануының 

заңдылығы, қалыптасуының тиімділігі мен пайдалылығы аса зерделенеді. Осыдан, Қазақстан Республикасында әр 

түрлі мемлекеттік, қоғамдық және жеке құрылымдардың шаруашылық қызметінің қаржылық бақылау жүйесін 

өзгерту бойынша нормативтік-құқықтық актілердің қатары қабылданды 

Мемлекеттік аудит – бірыңғай мемлекеттік құрылымдардың қаржылық және бухгалтерлік есептілігін 

тексеруге ғана бағытталып қоймайтын қызметтің ерекше саласы. Оның миссиясы және міндеті мемлекет пен қоғам 
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атынан билік оргындарының қызметін олардың қарауына берілген қоғамдық ресурстарды басқаруы бойынша 

тәуелсіз объективті жария бақылау болып табылады. Оның негізінде қоғам және елдің саяси басшылығы қоғамдық 

ресурстарды басқару шынымен «тиянақты, дұрыс және ақылмен», яғни заманауи тілде айтқанда үнемді, нәтижелі 

және тиімді жүзеге асырылатыны туралы объективті ақпарат алады.  

 Өз кезегінде, мемлекеттік аудит – ол билік инcтитуты болып табылып, оның ең басты мақсаты 

мемлекеттік органдары мен квазимемлекеттік сектор субъектілеріне қатысты тәуелсіз, объективті және ашық түрде 

тексеріс жүргізу болып табылады, яғни, тек қаржы мәселелерін ғана емес, сонымен қатар, олардың іс-әрекеттерінің 

барлық бағыттарына бағалау жүргізумен бірге, анықталған кемшіліктер мен тәуекелді басқару жүйелері негізінде 

пәрменді ұсынымдарды беру.     

Қазақстандық қоғамды дамыту және мемлекеттік аппарат алдында туындайтын жаңа тұрпаттағы 

міндеттемелер мемлекеттік басқарудың күшті жүйесінің жұмыс істеуін талап етеді. Осы мәселелерді шешуде 

мемлекеттік қаржылық бақылаудың мемлекеттік басқарудың ажырамас бөлігі ретінде рөлі арта түседі. Алайда елде 

қолданылып отырған мемлекеттік қаржылық бақылау жүйесі бюджет қаражатын тиімсіз пайдалану жағдайлары 

мен қаржылық бұзушылықтарды анықтауға ғана бағытталған және «біржақты» болып табыладыХалықаралық 

практикада мұндай рөлді мемлекеттік аудит атқарады. Тұтас алғанда, мемлекеттік аудит Қазақстан үшін тек қаржы 

мәселелерін ғана емес, сонымен қатар, анықталған кемшіліктер мен тәуекелдерді басқару бойынша ұсыныстар 

негізінде пәрменді ұсынымдарды берумен бірге, олардың қызметінің барлық бағыттарын қамтитын аудит 

объектілері қызметінің тиімділігінің тұтас және тәуелсіз бағалауы ретінде көрінеді. Тұжырымдама мемлекеттік 

қаржылық бақылауды кезең-кезеңімен реформалауды және мемлекеттік аудитті, одан әрі оның функционалдық 

бағыттарын кеңейте отырып енгізу пайымы мен негізгі тәсілдерін анықтайды        

Қазақстанда тәуелсіздік алған сәттен бастап заң бұзушылықтарды анықтауға және ықпал ету шараларын 

қабылдауға бағытталған мемлекеттік қаржылық бақылау жүйесі қалыптасты. Тұжырымдаманың мақсаты 

мемлекеттік аудитті енгізудің негізгі бағыттары мен тұжырымдамалық тәсілдерін айқындау және мемлекеттік 

қаржылық бақылаудың қолданыстағы жүйесін одан әрі дамыту болып табылады. Мемлекеттік аудиттің мақсаты 

мемлекеттік органдар мен квазимемлекеттік сектор субъектілерінің экономиканы немесе оның жекелеген 

салаларын дамытудағы қызметін бағалау, тексеру негізінде мемлекеттің қаражатын, мемлекет пен 

квазимемлекеттік сектордың активтерін басқару және пайдалану болып табылады.Мемлекеттік аудитті енгізу және 

мемлекеттік қаржылық бақылауды дамыту кезең-кезеңімен жүзеге асырылатын болады.  

Бірінші кезең (2013-2014 жылдар) - мемлекеттік аудиттің, Лима декларациясының басқарушы 

қағидаттарына және мемлекеттік аудиттің халықаралық стандарттарына сәйкес заңнамалық және әдіснамалық 

базасын құру, сондай-ақ қолданыстағы мемлекеттік қаржылық бақылау жүйесінің заңнамалық және әдіснамалық 

базасын жетілдіру.  

Екінші кезең (2015-2017 жылдар) - мемлекеттік аудит жүйесінің қалыптасуы. Бұл кезеңде: Қазақстан 

Республикасы Үкіметі уәкілеттік берген ішкі мемлекеттік аудит жөніндегі орган  құру; сыртқы мемлекеттік 

қаржылық бақылау органдарына сыртқы мемлекеттік аудит органдары функцияларын беру; мемлекеттік аудит пен 

мемлекеттік қаржылық бақылау органдарының бірыңғай ақпараттық жүйесін «электрондық үкімет» жүйесімен 

және басқа да мемлекеттік органдардың ақпараттық базаларымен ықпалдастыру; орталық мемлекеттік органдарда 

және Астана, Алматы қалалары мен облыс әкімдерінің аппараттарында ІАҚ құру; жоспарлануда.  

2018 жылдан бастап мемлекеттік аудит пен мемлекеттік қаржылық бақылаудың барлық органдары 

мемлекеттік аудит стандарттарына сәйкес қызмет атқаратын болады. Мемлекеттік аудит пен мемлекеттік 

қаржылық бақылау мемлекет пен қоғамның толыққанды және пәрменді институтына айналуға тиіс.Мемлекеттік 

аудит пен мемлекеттік қаржылық бақылаудың сыртқы және ішкі құрылымын құқықтық реттеу саласындағы жақсы 

мысал - Францияның тәжірибесі болып табылады, бұл унитарлы президенттік-парламенттік республика құрылымы 

мен нормативтік құқығы жағынан ұқсас ел. Францияда сыртқы аудит ерекшеліктері 1807 жылы пайда болған 

Францияның шоттар сотының шектеусіз бақылау өкілеттіктері болып табылады, оның тәуелсіздігіне ел 

Конституциясында кепілдік берілген. Францияның шоттар сотының құрылымы дербес қалыптасады, 

қызметшілерінің саны шектелмеген, оның ұйымдық және қаржылық тәуелсіздігі қамтамасыз етілген. Францияның 

шоттар соты жыл сайын Үкіметтің бюджетті атқаруы бойынша есебіне қорытынды дайындайды, сәйкестікке және 

тиімділік аудитіне жүргізілген бақылауды ескере отырып Парламентке ұсынады. Қорытындыны дайындау үшін 

өңірлік шоттар сотымен және ішкі мемлекеттік аудит органдарымен өзара іс-қимыл жасайды. 2011 жылдан бастап 

өңірлік шоттар соттарының Францияның шоттар сотымен өзара әрекет ету міндеті заңнамалық түрде 

регламенттелген. Бас тартқан жағдайда Францияның шоттар соты өз функцияларын Францияның барлық 

аумағында шектеусіз дербес жүзеге асыруға құқылы.  

 Канадада федералдық бюджеттің жұмсалу тиімділігін халық тарапынан бақылауды Парламент мүшелері 

жүзеге асырады. Үкімет жыл сайын Қауымдар палатасына (Қаржылық бақылау комитеті) бюджет жобасын және 

алдыңғы жылғы оның атқарылуы туралы есепті ұсынады.  Канадада аудит субъектісіне байланысты мемлекеттік 

аудиттің екі түрі жүзеге асырылады: сыртқы аудит және ішкі аудит. Сыртқы мемлекеттік аудитті Канаданың Бас 

аудитор кеңсесі, алдын ала және ағымдағы аудитті - Қаржы министрлігінің хатшылығы жүргізеді. Канадада 

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

істейді. 

Ресейде мемлекеттік аудиттің жоғарғы органы - Ресей Федерациясының Есеп палатасы (бұдан әрі - Есеп 

палатасы) болып табылады. Есеп палатасы биліктің атқарушы тармағынан функционалдық, ұйымдастырушылық 
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және қаржылық тәуелсіздікпен қамтамасыз етілген.Ішкі мемлекеттік бақылау мен аудиті РФ субъектілерінің және 

жергілікті атқарушы органдарының ішкі бақылау/аудит қызметтерін, атқарушы билік органдары жанындағы ішкі 

аудит/ішкі бақылау бөлімшелерін үйлестіре отырып, орталық деңгейде Қаржы министрлігінің Федералдық қаржы-

бюджет қағадалау қызметімен жүзеге асырады. Ішкі бақылау қызметтерін үйлестіру мен әдіснамалық қамтамасыз 

етуді РФ Қаржы министрлігі жүзеге асырады. Бұл ретте қазіргі кезде РФ-та тек сыртқы мемлекеттік аудит 

стандартталған.  

  Әлемдік тәжірибеде Жоғарғы қаржылық бақылау органының мемлекеттік аудиторларының кәсібилігіне 

кепілдікті қамтамасыз етуге ерекше назар аударылады. Әлемдік тәжірибеде мемлекеттегі ішкі және сыртқы 

аудиттің түрлі құрауыштары барынша мүмкін дәрежеде: жекелегенде тәуелді емес, бірақ осыған ұқсас (бірыңғай) 

стандарттар бойынша жұмыс істейтін және қойған мақсаттарға қол жеткізу үшін бірыңғай жүйе ретінде жұмыс 

істеуі тиіс деп танылады.   

 Мемлекеттік аудит қандай да бір сәйкессіздіктерді жай баяндап қана қоймай, олардың себептерін, 

мемлекеттік қаржы ресурстарын үлкен қайтарыммен, тиімділікпен басқару, пайдалану резервтері мен әлеуетін 

анықтауы тиіс. Қорытындылай келе, мемлекеттік аудит – мемлекеттік аудит объектілерінің мемлекеттік 

жоспарлау жүйесі құжаттарында олардың алдына қойылған мақсаттар мен міндеттерге қол жеткізу жөніндегі 

қызметтерін, көрсетілетін мемлекеттік қызметтер, кадрлық, қаржы, табиғи және өзге ресурстарды басқаруын, 

сондай-ақ мемлекеттік аудит объектілерінің қызметін жетілдіруге бағытталған басқару процестерін оңтайландыру 

бойынша қабылданатын шараларды функционалдық талдау, бағалау және тексеру болып табылады. 
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Поддержание благоприятного инвестиционного климата и стимулирование притока прямых иностранных 

инвестиций (ПИИ) в экономику страны является важной государственной задачей Казахстана. Так, целью 

Государственной программы индустриально-инновационного развития Республики Казахстан на 2015-2019 годы 

(ГПИИР) является стимулирование конкурентоспособности обрабатывающей промышленности, направленное на 

повышение производительности труда и увеличение объемов экспорта обработанных товаров[1]. Значимую роль в 

достижении этой цели играет привлечение инвестиций, в том числе иностранных. В условиях новой 

экономической реальности, а именно оттока капитала из развивающихся рынков, отсутствия полноценного 

доступа к недорогому внешнему рынку (долгового) капитала и падения цен на сырьевые товары, создание более 

благоприятного инвестиционного климата становится все более актуальным. В этой связи в ГПИИР предусмотрен 

ряд системных мер по улучшению инвестиционного климата в обрабатывающей промышленности по трем 

направлениям: реализация программ по привлечению инвестиций из приоритетных стран, поддержка 

действующих инвесторов и привлечение инфраструктурных инвестиций через механизм государственно-частного 

партнерства. Успех ГПИИР напрямую связан с достижением Казахстана поставленных целей по улучшению 

условий ведения бизнеса, повышению конкурентоспособности страны и снижению государственного участия в 

экономике, отраженных в таких международных рейтингах как DoingBusiness, индекс конкурентоспособности 

ВЭФ и т.п. С момента обретения независимости Казахстана в экономику страны было привлечено более 260,8 

млрд долл. США в виде валовых прямых иностранных инвестиций, что свидетельствует о достаточно 

благоприятном  инвестиционном климате в стране. В 2015 году в страну было направлено более 4 млрд долл. США 

в виде ПИИ, что ставит Казахстан на 4-е место в топ 5 стран-получателей ПИИ среди стран с транзитной 

экономикой и на 3-место среди развивающихся стран, не имеющих выхода к морю. Основными драйверами роста 

являются горнодобывающая промышленность и профессиональная, научная и техническая деятельность. В 

соответствии с предварительными оценочными данными Национального Банка РК в 1-м полугодии 2016 года 

объем прямых инвестиций, нетто (прямые инвестиции за границу за вычетом прямых инвестиций в Казахстан) 

составил 5,7 млрд долл. США, что выше уровня прошлого года почти в пять раз. Прямые иностранные 

инвестиции, в основном, направлялись в сектора химии, фармацевтики, машиностроения, строительства, 

транспорта и добычи металлических руд. На текущий момент Казахстан входит в топ 3 стран СНГ по показателю 

чистого притока прямых иностранных инвестиций на душу населения после Туркменистана и Азербайджана [2] 

По данным Комитета по торговле и развитию ООН (UNCTAD) в 2015 году чистый приток ПИИ на душу 

населения в РК составил 228 долл. США, значительно снизившись по сравнению с предыдущими годами. В то же 
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время, данный показатель находится на уровне близком к среднемировому (240 долл. США) и превышает средний 

уровень стран с транзитной экономикой (114 долл. США). Темпы развития благоприятного инвестиционного 

климата Казахстана отражены во многих международных рейтингах. Так, в соответствии с рейтингом 

DoingBusiness, который измеряет аспекты регулирования предпринимательской деятельности, влияющие на малый 

и средний бизнес по 10 сферам в 189 странах мира, в 2016 году Казахстан занял 41 место, значительно улучшив 

позицию по сравнению с предыдущими годами (50 место в 2014 г. и 77 место в 2015 г.). Среди стран СНГ в 2016 

году Казахстан занимает 2 место после Армении, опережая такие страны как Турция и Китай. Казахстан улучшил 

позиции практически по всем показателям рейтинга DoingBusiness. Наиболее высокие позиции Казахстан имеет по 

таким критериям как исполнение контрактов, налогообложения, защита прав миноритарных инвесторов, и 

регистрация прав собственности. По показателю защита миноритарных инвесторов Казахстан в 2016 году занимает 

25 место, опережая такие страны, как Азербайджан (36), Армения (49), Россия (66) и Китай (134). [3] 

В 2015-2016 гг. Казахстан также улучшил свои позиции в индексе глобальной конкурентоспособности 

Всемирного экономического форума, поднявшись в рейтинге с 50 до 42 места. При этом по двум факторам, 

оценивающим  в той или иной мере развитие инвестиционного климата в 2015-2016 годах отмечается ухудшение 

позиций по сравнению с 2013-2014 годами, но улучшение по сравнению с 2014-2015 годами. Данный рейтинг 

составлен по 140 странам мира и состоит из 114 переменных (в т.ч. защита инвесторов, ПИИ), которые детально 

характеризуют конкурентоспособность стран мира, находящихся на разных уровнях экономического развития. 

Привлекательность страны для инвесторов оценивается по 3-м факторам: экономические условия; политико-

правовое поле; социально-культурные условия. После оценки основных 3-х факторов, проводится оценка двух 

субфакторов. В 2016 году среди стран ЕАЭС Казахстан находится на высокой позиции рейтинга по сравнению с 

другими странами-участницами. Во многом успех Казахстана в области привлечения иностранных инвестиций 

обеспечен реализованными мерами государственной поддержки и правовой базой для осуществления 

инвестиционной деятельности. Так, Закон РК «Об инвестициях» по оценкам международных экспертов является 

одним из лучших инвестиционных законов среди стран с переходной экономикой. За последние годы Казахстан 

существенно изменил налоговую политику в сторону уменьшения налоговых ставок. Так, подоходный налог на 

предприятиях в Казахстане составляет 20%, России также 20% и Китае 25%. Ставка налога на добавленную 

стоимость в РК составляет 12%, что является одной из самых низких в мире среди ставок этого налога. Для 

сравнения НДС в России равен 18%, Китае 17%. Земельный налог в Казахстане также ниже соседних стран (0,03-

0,16 долл. США за 1 кв. м.). Налог на имущество в Казахстане равен 1,5%, в России – 2,2%. Кроме того, в 

Казахстане реализуется такие государственная программы как ГПИИР и НұрлыЖол, в рамках которых ведется 

работа по созданию привлекательных условий для инвесторов, готовых реализовывать проекты в приоритетных 

секторах экономики и включающие в себя создание эффективной инфраструктуры, благоприятной 

административной среды, доступное финансирование и многое другое. Так, одним из эффективных инструментом  

поддержки инвесторов, реализующих проекты в приоритетных секторах экономики, является предоставление 

права на недропользование в упрощенном  порядке, который считается наиболее привлекательным  для инвесторов 

в мире [4] 

Принятые меры по улучшению инвестиционного климата:  

- С января 2017 года внедрен безвизовый режим для 55 стран; 

- Внесены изменения в действующее законодательство о СЭЗ, ГЧП, в Предпринимательский кодекс, в 

области инноваций, по вопросам сокращения разрешительных документов и упрощения разрешительных 

процедур, принят новый закон об арбитраже; 

- Создана Специализированная судебная (инвестиционная) коллегия для рассмотрения споров с 

участием крупных инвесторов при Верховном суде;  

- Совет ОЭСР одобрил присоединение Казахстана к Декларации ОЭСР по международным  инвестициям  

и многонациональным  предприятиям, а также вступление в Комитет по инвестициям  ОЭСР в качестве 

Ассоциированного члена.  

Казахстан занимает 35-е место и входит в топ 10 стран с самыми большими улучшениями в бизнес климате. 

Основная концепция стратегии по привлечению инвестиций:определение приоритетных отраслей (ГПИИР, 

Агробизнес, рекомендации МакКензи); разработка Карты инвестиционных проектов, требующих инвестиций, в 

разрезе регионов и отраслей (50-60 крупных проектов, 150-200 средних проектов); определение целевых ТНК и 

крупных инвесторов в разрезе приоритетных стран (из списка Global 2000 и др.); определение международных 

инвестиционных фондов; улучшение инвестиционного климата (миграционно-визовый режим, налоговое и 

таможенное администрирование, отсутствие эффективных механизмов защиты прав инвесторов и др.); 

совершенствование механизмов привлечения инвестиций (МИР – единый координатор по привлечению 

инвестиций, создание АО «НК «КазахИнвест» и др.); совершенствование действующих финансовых инструментов 

(ИФК, ККМ и др.) и создание фондов прямых инвестиций (по опыту РФ). 

Так, одним из эффективных инструментом  поддержки инвесторов, реализующих проекты в приоритетных 

секторах экономики, является предоставление права на недропользование в упрощенном  порядке, который 

считается наиболее привлекательным  для инвесторов в мире.Таким образом, на сегодняшний день 

инвестиционный климат Казахстана можно оценивать, как благоприятный. Тем не менее, дальнейшее его 

улучшение в соответствии с признанными в мировом масштабе стандартами ОЭСР является важной задачей, 

которая будет реализована мерами и инструментами государственной поддержки в рамках программы ГПИИР. 
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КӘСІПОРЫННЫҢ ҚАРЖЫЛЫҚ ТҰРАҚТЫЛЫҚ ЖАҒДАЙЫН ТАЛДАУ ЖӘНЕ БОЛЖАУ 

 

Мақсұт А.Т. 

Қ.Жұбанов атындағы Ақтөбе өңірлік мемлекеттік университетінің 

 

Нарықтық қатынастары жағдайында кәсіпорынның қаржылық жағдайын талдаудың маңызы өте зор. Бұл 

кәсіпорындардың тәуелсіздікке ие болуымен, сондай-ақ олардың меншік иелері, жұмысшылар, коммерциялық 

серіктестер және де басқа контрагенттер алдында өзінің өндірістік-кәсіпкерлік қызметінің нәтижелері үшін толық 

жауапкершілікте болуымен байланысты. 

Кәсіпорынның қаржылық жағдайын талдау жөніндегі сұрақтарды қарастырмас бұрын, «қаржылық жағдай» 

дегеніміз немесе «қаржылық жай-күй» дегеніміз не, соны анықтап алған жөн. Соңғы жылдары шығарылған арнайы 

әдебиеттерде бұл ұғым әр түрлі түсіндіріледі. Профессор А.Д. Шеремет «Кәсіпорынның қаржы (активтер) жағдайы 

қаржыны тарату, пайдалану және оны қалыптастыру көздерімен (меншіктік капитал және мін-деттемелер, яғни 

пассивтер) сипатталады»[1] деп жазған. 

А.И. Ковалев және В.П. Привалов  қаржылық жағдай ұғымын былайша түсіндіреді: «Қаржылық жағдай  — 

бұл қаржы ресурстарының қолда барын, үлестіріліп таратылуы және пайдалануын сипаттайтын көрсеткіштер 

жиынтығы».[2] 

Профессор  И.Т. Балабанов «Шаруашылық субъектісінің қаржылық жағдайы  — бұл  оның қаржы 

бәсекелестік қабілеттілігінің сипаттамасын (яғни төлем қабілеттілігі, несиеге қабілеттілігі) қаржы ресуртары мен 

капиталды пайдалану, мемлекет алдында және басқа да шаруашылық субъектілерінің алдында өз міңдеттемелерін 

орындау».[3] 

Ал кәсіпорынның қаржылық тұрақтылығы нені білдіреді? Бұл сұрақ та арнайы оқулықтарда түрліше 

түсіндіріледі. Бір авторлар қаржылық тұрақтылықты «өз қаражаттарын шебер пайдалану қабілеттілігі, жұмыс 

процесінде үздіксіздігін қамтамассыз ететін қаржының жеткілікті болуы» деп түсіндіреді. Қаржылық тұрақтылық  

меншікті және қарыз қаражаттарының байланысы деп жазады. 

Қаржылық тұрақтылық кәсіпорынның жалпы тұрақтылығының негізгі бөлігі болып табылады. 

Кәсіпорынның қаржылық тұрақтылығы — бұл тәуекелділіктің мүмкін болатын деңгейінде төлем қабілеттілігі мен 

несие қабілеттілігін сақтай отырып, табысты өсіру негізінде қаржыны тарату мен пайдалану арқылы кәсіпорынның 

дамуын көрсететін қаржы ресурсының жағдайы. 

Жоғарыда айтылғандарды қорыта келе, кәсіпорынның қаржылық тұрақтылығына әсер ететін мынадай ішкі 

факторларды атап көрсетуге болады: 

 кәсіпорынныңсалалықтопқажатуы; 

 шығарылатынөнімнің  (жұмыс,   қызмет)  құрылымы және оның жалпы төлемқабілеттілігі бар 

сұраныстағы үлесі; 

 төленгенжарғылықкапиталдыңмөлшері; 

 шығындардыңкөлемі, олардыңақшалайтабыспенсалыстырғандағыдинамикасы;  

 қорлар мен резервтерді, олардыңқұрамы мен құрылымынқосаалғандағы  мүлік пен 

қаржыресурстарыныңжағдайы; 

 кәсіпорындардыбасқарутиімділігі. 
Қаржылық тұрақтылық коэффициенті компанияға ұзақ мерзімді салымдар салған инвесторлар мен  

кредиторлардың мүдделері қаншалықты қорғалғандығын және кәсіпорынның ұзақ мерзімді міндеттемелерін төлей 

алу мүмкіншілігін көрсетеді. 

1.Меншіктік коэффициент. Меншікті коэффициент компанияның капитал құрамындағы меншікті капитал 

үлесін сипаттайды, яғни кредиторлармен меншік иелерінің мүдделерінің ара салмағын. Батыс тәжірибеде бүл 

көрсеткішті жеткілікті жоғарғы деңгейде ұстау керек деп саналады. Себебі ол тұрақты қаржылық жағдайды 

көрсетеді. Егер меншікті капитал компания балансының 60% -ін алып жатса онда тұрақты қаржылық жағдай деп 

есептелінеді. Қаржыландыру көздеріндегі тартылған капиталдың үлесін көрсететін тартылған капитал 

коэффициенті есептелуі мүмкін. Бұл коэффициент меншіктік коэффициентіне кері болып келеді.[4] 

2.Қаржылық тәуелділік коэффициенті. Бұл коэффициент фирманың сыртқы қарызға тәуелділігін 

сипаттайды. Бұл коэффициент жоғары болған сайын, компания қарызының көп болуы яғни компанияны 

банкроттыққа әкелетін тәуекелділік  деңгейінің жоғары болуын көсетеді. Нарықтық экономика жағдайында 

https://online.zakon.kz/
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қаржылық тәуелділік коэффициенті 40%-тен жоғары болмауы тиіс деп саналады. Қаржылық тәуелділік 

коэффициентінің жоғары болуы, орташа нарықтық ставка бойынша жаңа несие алу кезінде қиындықтар туғызады. 

3.Тартылған және меншікті капиталдың қатынасын көрсететін коэффициент. Ол кәсіпорын қарыз 

капиталына қаншалықты тәкелді екенің көрсетеді, және қарыз және меншікті капиталдың арақатынасы арқылы 

есептелінеді. Бұл көрсеткіш кәсіпорында  қарыз не меншікті капиталдын көп екенің көрсетеді. Коэффициент 1 – 

ден көп болған сайын, кәсіпорынның қарыз-  қаражатына  тәуелділігі жоғарлай түседі. 

 

Кесте - «Қазақстан темiр жолы» АҚ қаржылық тұрақтылығын бағалау 

Коэффициенттер атауы Формула 2014 жыл, % 2015 жыл, % 

Меншікті капиталды жинақтау 

коэффициенті 

Меншікті капитал / Баланс 49,7 33,5 

Қарыз капиталды жинақтау 

коэффициенті 

Тартылған капитал / Баланс 50,2 66,4 

Тартылған және меншікті 

капиталдың қатынасын көрсететін 

коэффициент 

Тартылған капитал / Меншікті 

капитал 

101,1 197,8 

*«Қазақстан темiр жолы» АҚ мәліменті бойынша автодың есептеуі. 

 

Компанияның есепті жылы меншікті капиталының үлесі өткен жылмен салыстарғанда, 16,2%-ға азайды. 

Егер 2014 жылы ол 49,7% болса, 2015 жылы 33,5%-ды құрап отыр. Компанияның меншікті капиталы өткен 

жылмен салыстырғанда 45,5%-ға төмендеді. Осы уақытта тартылған капитал өткен жылмен салыстырғанда 25,5%-

ға көбейді. Тартылған капиталдың ішінде ұзақ мерзімді міндеттемелердің құрамы күрт өсті (қысқа мерзімді 

міндеттемелер 31,1%, ұзақ мерзімді міндеттемелер 23,9%). Негізінен тартылған капитаддың ішінде ұзақ мерзімді 

міндеттемелер үлкен үлес алып отыр. Осыған қарай отырып компанияның қаржылық тұрақтылығы орташа 

деңгейде тұр. 

Кәсіпорынның қаржылық қызметінің қалыпты болуы әсіресе өз кезеңіндегі қойылған мақсаттарға қол 

жеткізу үшін қажетті жағдайларды туғызады, оның төлеу қабілеттілігінің кепілі болып табылатын өнім өндірудің 

үздіксіздігінің және кәсіпорынынң қаржылық жағдайының тұрақтылығын қамтамасыз етеді. Менің ойымша, 

қаржылық жағдайды талдауды қаржылық тұрақтылықтан бастаған жөн және оған мыналар жатады:  

 кәсіпорынының активтерінің құрылымдық және құрамдық динамикасын талдау;  

 кәсіпорын активтерінің қалыптасу көздерінің құрамдық және құрылымдық динамикасын талдау;  

 кәсіпорынынң қаржылық тұрақтылығының абсалюттік және салыстырмалы көрсеткіштерін талдау;  

 баланс өтімділігін талдау;  

 кәсіпорынынң төлем қабілеттілігін және несие қабілеттілігін талдау. 

Сонымен, кәсіпорынның қаржы жағдайын талдамаған кезде тек бухгалтерлік баланс мәліметтері ғана емес, 

сонымен бірге басқа да қаржылық есеп беру нысандарының көрсеткіштері, түсіндірме хаттағы мәліметтер және де 

есеп берудегі қосымша ақпараттар мәліметтері де қолданылады. 
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Коммерциялық банктердің дәстүрлі-базалық қызметі-экономиканы және халықты несиелендіру. Бұл қызмет 

банктік қызмет көрсету аясындағы маңыздыларға және банкінің актив операцияларына жатады. Банктердің  

несиелік операциялары, банктердің және клиенттің өзара қатынастары, қарыз берудің барлық шарттары реттерліп 

жасалған несиелік келісімшарттар негізінде жүзеге асырылады. Несиелік келісімшарттың шарттары коммерциялық 

банкпен жүргізілетін несиелік саясаттың әрбір нақты сәтіне байланысты.  

Бүгінде кредит портфелі банктің несиелік саясатының сапасы туралы пайымдауғы және есепті кезеңдегі 

несиелік қызметтің нәтижесін болжамдауға мүмкіндік беретін анықтаушы критерий болып табылады. Кредит 

портфелінің сапасын талдау және бағалау банк менеджерлеріне өздерінің несиелік операцияларын тиімді 

басқаруларына қызмет етеді [1].   

Кредиттік портфель банктер кірісінің, сондай-ақ активтерді салу кезіндегі тәуекелдің негізгі көзі болып 

табылғандықтан, банктің тұрақтылығы мен беделі, оның қаржылық табыстары банк портфелін басқарудың 

құрылымы мен сапасына тәуелді екені белгілі. Сондықтан барлық банктерде портфель ішіндегі несиелердің 

сапасына бақылау, банктің несиелік саясатының қабылданған стандарттары мен мақсаттарынан ауытқу 

жағдайларын анықтау мақсатында сараптама жүргізіледі. Кредиттерді сапасына қарай топтау және талдаудың 

маңызы бар. Сол себепті келесі қарастырылатын «Ресей Жинақ банкі» АҚ ЕБ-нің кредит портфелінің сапасы 

болып табылады. 

«Ресей Жинақ банкі» АҚ ЕБ қызметінің жылдық қаржылық есептерін қолдана отырып, тақырыбымыздың 

негізгі астары болып отырған кредиттік портфеліне толығырақ талдау жүргізейік.  

Алдымен біз аталмыш банктің кредиттік процестерінің ұйымдастырылу механизмдеріне зер салсақ. Жалпы 

кез-келген банк үшін кредит бұл ең басты қаражат көздерінің бірі болып есептелінеді. Өйткені кредиттен көретін 

пайыздық мөлшерлеме банктердің пайдасының негізгі көзі. Сол сияқты қазіргі таңда «Ресей Жинақ банкі» АҚ ЕБ-

нің рынокта кредитпен қамтамасыз етуде алдыңғы қатардағы орындардың бірінде. 

Диаграммада көрсетіп отырғандай банк ұсынатын кредит  көлемі 2013 жыл мен 2015 жыл аралығында өсу 

қарқыны байқалса, ал 2016 жылдың қорытындысы бойынша берілген кредиттің мөлшері 140799 млн.теңгеге 

азайған. Ал 2017 жылы оның мөлшері 15%-ға артып, нәтижесінде 1028676 млн. тг. құрады. 

«Ресей Жинақ банкі» АҚ ЕБ-нің  2013 – 2017 жылдар аралығындағы активтер құрамындағы кредит 

портфелінің үлесі төмендегі диаграммада көрсетілген (Диаграмма 1). 

2013 жыл мен 2017 жылды салыстыратын болсақ жоғарыдағы диаграммада көрсетілгендей активтер 

көлемінің өскенін және ондағы несиелердің үлесі олардың жартысынан көп бөлігін алатынын байқаймыз. Бұл 

әрине банк үшін орташа есеппен жақсы көрсеткіш деуге болады. 

 

 
 

Диаграмма 1 «Ресей Жинақ банкі» АҚ ЕБ-нің  активтер құрылымындағы кредит портфелінің үлесі, % 

Ескерту – [2] мәліметтері негізінде есептеп, әзірленген. 

 

Жалпы банкте кредит портфелінің өсуі келесілерге байланысты: 

 өзге банктердің кредиттік тарихы жақсы деңгейдегі қарыз алушыларын қайта қаржыландыру; 

 мемлекеттік бағдарламаларға қатысу; 

 Банк PWC-пен бірлесе отырып, қарыз алушының кредит төлеу қабілеттілігін бағалау үшін рейтингілік және 

скорингілік модельдерді енгізді; 

 Кредит портфелі экономика салалары бойынша әртараптандырылған 

Төмендегі кестеде банктің кредит портфеліндегі несиелердің заңды және жеке тұлғалар бойынша берген 

несиелерінің мөлшері жылдық динамикада қарастырылған.  

 

Кесте 1. «Ресей Жинақ банкі» АҚ ЕБ-нің кредит порфелінің құрылымы, млн.тг  
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Заңды тұлғаларды 

коммерциялық несиелеу 

543506 664780 784353 667855 781609 

Заңды тұлғаларды 

мамандындырылған несиелеу 

105110 143375 135224 118999 92850 

Жеке тұлғаларды тұтынушылық 

несиелеу және басқа да  

58152 100146 94634 213134 308920 

Мәлімет көзі: [2] мәліметтері 

 

Мұнда байқағанымыздай, несиелеу процесінің негізгі бөлшегі заңды тұлғаларды коммерциялық және 

мамандандырылған несеиелеумен ерекшеленеді. Біздің ойымызша, әрине бұл банк үшін тиімді болуы керек. 

Дегенмен бұл несиелеу процесінің мөлшері бастапқы үш жылда өсу қарқынымен көрініс тапса, 2016 жылы оның 

төмендегенін аңғартады. Ал, 2017 жылдың есебінде барлық несиелеу мөлшері алдыңғы жылмен салыстырғанда 

артқанын байқаймыз. Дегенмен банк жалпы қаржылық жағдайы бойынша да 2017 жылы жақсы көрсеткіштерге ие 

болып отырғанын байқауға болады. Жеке тұлғаларды тұтынушылық және басқа да несиелеу позициясы банкте екі 

түрде айқын көрінеді. Олар: тұрғын үй несиелеу және автонесиелеу. Жеке тұлғаларды несиелеуде көп мөлшерді 

тұрғын үй несиелеу алып отырғаны анық байқалады. 5 жылдың ішінде де жеке тұлғаларды несиелеу портфелінде 

тұрғын үй несиелеу 65-70% шамасында болып отыр. Ал қалған бөлігін автонесиелеу алуда. 

 

 
 

Диаграмма 2. «Ресей Жинақ банкі» АҚ ЕБ-нің  жеке тұлғаларды несеиелу портфелі 

 

Ескерту – [2] мәліметтері негізінде есептеп, әзірленген. 

 

Банктердің актив сапасына баға беру кезінде көрсеткіштерді бағалайды, олар арқылы банктің кредиттік 

портфелін анықтайды. Несие беру банктің табыс көзінің үштен екі бөлігін құрайды. Бұл дегеніміз несие беру 

банктің ең табысты бабы болып табылады. 

Кредиттік портфель банктің берген несиелерінің негізінде қалыптасады. Кредиттік портфельді жиі талдап 

отыру қажет, себебі талдау арқылы ғана несиелік жұмсалымдарды әртараптандыруға болады. Кредиттік 

портфельді талдау мына кезеңдерден тұрады : 

 қарыздар сапасын бағалау критерийлерін таңдау; 

 бағалаудың әдістерін анықтау (нөмірлік немесе баллды жүйеде бағалау); 

 тәуекел тобына қарай жіктеу; 

 әрбір топ бойынша тәуекел пайызын анықтау; 

 жалпы кредиттік портфельі бойынша әрбір топтың көлемінде тәуекелдің абсолюттік шамасын есептеу; 

 қарыздар бойынша мүмкін болар зияндарды жабуға арналған резервтер көздерінің шамаларын анықтау; 

 қаржы коэффициенттері жүйесінің, сондай-ақ оны құрылымдық талдау негізінде кредиттік портфельдің 

сапасын бағалау. 
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2. Годовой отчет ДБ АО «Сбербанк» за 2013-2017 год 
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ДӘСТҮРЛІ ҚҰҚЫҚТАҒЫ АР-НАМЫСТЫ  ҚОРҒАУДЫҢ ӨЗІНЕ ТӘН  ЕРЕКШЕЛІКТЕРІ 

 

Сәбитқалиұлы А. 

 

Қазақ қоғамында ар-намыс ұғымы өте қасиетті, қадірлі ұғым. Сондықтан,  «арыңды жастан сақта» немесе 

«малым жанымның садағасы6 жаным арымның садағасы» қағидалары қазақ халқының бойында көне заманнан 

қалыптасқан. Ол адам дүниеге келгеннен бастап отбасында қалыптастырылған және ол дәстүр –салт түрінде 

қалыптасып заңға айналған. Ар- намысты қорғау үшін түрлі тәсілдер қолданылған. Ол сонау ғұн, үйсін, түркілер 

дәуірінің өзінде құқықтық мәнге ие болған. Жеке адамның ар-намысын қорғау, Отан, мемлекет бүтіндігіменде 

байланыстырылған. Түркілерде азаматтық құқық пен қылмыстық құқық нормаларын белгілейтін дәстүр-

салттардың да заңдылық күші мығым болған. Бұл жөнінде бізге жеткен әдет-ғұрыптардың жазбаға түскен 

ережелері некен-саяқ болса да кездеседі. Еуразия тарихының атасы Лев Гумилевке сөз  берсек: «... Жалпы, өте 

қатал, тіпті қатыгез құқық заңы әйелді қолдап қорғаған: күйеуі бар әйелді зорлаған кісі өлім жазасына кесілген, 

қыздың арына қол салған еркек дереу оған үйленуге тиіс болған. Бір қызығы, әйелді зорлау ең ауыр 

қылмыстармен: көтеріліс жасаумен, опасыздықпен, кісі өлтірумен, тұсаулы атты ұрлаумен қатар қойылған. Дала 

жағдайында аты ұрланған кісіні ажал торуылдайды, ал оның ақысы жай ұрлық жасағаннан он есе артық төленген. 

Төбелесте кісі денесін зақымдағаны үшін айып алынған,» - дейді. [1, 57 б.] Бір қызығы – осы айтылып отырған 

қылмыстық құқық өлшемдері сонау Сақ, Ғұн, Үйсін, Қаңлы заманынан бері желісін үзбей келе жатқан заң 

ережелері. Жалпы алғанда Ғұндар мен Түркілер дәуіріне қатысты құқықтық деректер Қытай елінің ежелгі 

жылнамаларында біршама сақталған. Соның ішінде үзілген жіптей бізге жеткен Көне Түріктердің мемлекеттік 

дәрежеде қолданылып келген бес баптан тұратын мына бір мемлекеттік заңына назар аударып көрелік. 

Мемлекеттің бүтіндігі мен елдің бірлігін бұзып, аталған заң талабын сақтамай бүлік шығарғандар өлім 

жазасына кесілген. 2. Түркі бүдун (жұртының) мүддесін сырттан сатып, ел-жұртқа опасыздық қылық көрсеткендер 

де өлім жазасын құшатын болған. 3. Түркі қағанаты ішінде жүріп, жазықсыздан-жазықсыз кісі өлтіргендердің де 

сазайын өлім жазасы арқылы берілген. 4. Мемлекеттің басқару тұрпаты әскери феодалдық болғандықтан 

жаугершілік заманда мемлекеттің қарулы күші – сәйгүлік атты ұрлағандар да өлім жазасына бұйырылған. 5. Аса 

бағалы, құнды мүлік ұрланған жағдайда, қылмыскер он есе артығымен айып төлеп құтылған. Осы келтірілген 

деректерден-ақ Көне Түркілердің көшпелі қоғамда жасалынған қылмысқа жазаны өз орнымен қолдана білгендігін 

анық танимыз. Әдет заңдарында ар-намысты қорғауға оның өзгешелігі мен басымдығы, арын қорғап дау 

айтушының шығу тегі, ақылының басымдылығы, жасы, жынысы, байлығы, өзге де қойылатын талаптарды 

басшылыққа алған.  

Әйел адамның ар-намысын қорғауда әдет заңы оның шығу – тегін ескерген, бірақ әйел баланың адаммен 

арадағы болған ұрыс-керісі, даулы мәселе ретінде қаралмаған. Бірақ адамның жеке басына , ар-намысына  кейде 

өмірінде қастандық жасалған кезде түрлі материалдық айыптар  мен жазалар қолданылғандығын көптеген 

зерттеушілер еңбегінен көреміз. [2] «Оригинальную черту киргизского быта составляет то положение, что легкие 

до известной степени побои вообще не предосудительны и не рассматриваются за обидные действия. Вот на 

основании этого поклажедатель может побить виновного в растрате поклажи», [3, 122 б.]; карабанбаши в дороге 

могут подвергать возчиков не тяжким телесным наказаниям, переносимым  стоя; хозяйн может бить слугу до трех 

раз нагайкой; можно бить присмотрщиков  за скотом, когда они займут самовольно чужие места», - деп [4, 168] 

патриархалды қоғамда өмір сүрген халықтың мәдени даму деңгейін көрсетеді.  

«Ар дауы билердің кескен кесімдері мен шешкен шешімдерінің тәжірибесінде нақтылай көрініс табуы сирек 

кездескенін құбылыс және осы себеп оны өз кезегінде зерттеу объектісі ретінде қарастыруға кедергі келтіруі 

мүмкін», - деп көрсетеді зерттеушілер. [5, 227 б.] Яғни, қазақ қоғамында ар мәселесі кез келген даудың ішкі 

мазмұнына өріліп, өзінің сүбелі орнын алып отырған. Әсіресе руаралық дау – жанжалдарда руға келетін сөз бен 

абырой – бедел басты орын алған. Оған билік айтушы билер аса жауаптылықпен қараған. Адам құқықтары, 

бостандықтары мен ар-намысын қорғау жайлы ой-түсініктердің қазақ қоғамында қалыптасуы және оның өзіне тән 

ерекшеліктері болды. Себебі, адам құқығы мен бостандықтары жайлы мәселе – көне дәуірлерден бері қоғам 

алдындағы күн тәртібінен түспеген күрделі мәселе. «История показывает, что каждому поколению нужно вновь и 

вновь защищать права человека, что человечеству еще незнакома ситуация, при которой не требуется усилий для 

поддержки и защиты прав и свобод человека» - деп көрсетеді Е.А.Лукашева. [6, 3 б.] 

Біздің ата-бабаларымыз бостандық, ар-намыс мәселесін адаммен байланыстыра отырып қараған. Бостандық, 

еркіндік, теңдік, адамгершілік, ар-намыс шынайы қоғамда әділеттілік, заңдылық мығым орын алады. 

 Бәрібір азаматтық қоғамға қадам басқан сайын адам құндылықтары болып табылатын категорияларына 

сүйеніп іс алып баруға тура келеді. «В современном  мире позитивистский подход в области права человека 

неизбежна должен опираться на нравственные категории свободы, справедливости, самоценности индивида для 

того, чтобы законодательно выразить их в определенном  каталоге права человека», - деп Е.А.Лукашева жазады. [6, 

15 б] Позитивтік заң шығармашылық қоғам құндылықтары мен нормаларына сүйенбесе болмайды.  

Адамзат қоғамы, оның ішінде көшпелі қазақ қоғамы табиғи құқықтарға ерекше мән беріп, оны заңнан 

жоғары санаған. Сол себепті де қазақтар адам құндылықтарын: адамгершілікті, әділеттікті, теңдікті, бостандықты, 
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имандылықты, ар-ожданды, ұятты бірінші орынға қойған. Оған мысал ретінде «Малым – жаным садағасы, жаным 

– арым садағасы» деген мақалды айтсақ та жеткілікті. [7, 14 б.]  

Қазақ қоғамында жеке адамның құқығын қорғау, ар-ождан, намысын қасиеттеу қоғамдық мүддемен 

ұштастырылып, қоғамдық қатынастарды реттеп отыру үшін құқықтық қағидалар ойластырылып, ондай әрекеттер 

қатаң қаралды. Адамның конституциялық – құқықтық мәртебесіне қазіргі конституциялық құқық ғылыми 

мойындаған жіктелімінде (классификациясында): а) адамның тіршілік ету әрекеттерінің аса маңызды өрістері 

бойынша; ә) осы құқықтар мен бостандықтардың пайда болуы және тарауы уақыты бойынша. Адамның тіршілік 

ету әрекеттері саласындағы құқықтары мен бостандықтары азаматтық (жеке адамның), саяси және әлеуметтік-

экономикалық құқық түрлеріне бөлінсе, пайда болу және таралу уақытына орай адамның негізгі құқықтары мен 

бостандықтарын шартты түрде үш сатыға бөледі, яғни адамға кең еркіндіктер беретін құқықтар көрсетіледі.  

Адам құқығына қол сұғу, адамды жарақаттау, мертіктіру, нахақ қан төгу, біреудің намысын қорлау, зорлық-

зомбылық көрсету, мүлкіне зиян келтіру қатаң қаралды. Көшпелі тұрмыспен күнелткен тайпа-руларда азаттық, 

бостандық, еркіндік жайлы ұғымдар ерте оянып, бұл ұғымдардың құқықтық санаға үлкен әсері болды. Көшпелілер 

еркіндіктен, бостандықтан, азаттықтан айырылғаннан гөрі өлгендерін жоғары қойған. Өз азаттығы, бостандығы, 

еркіндігі үшін жан аямай күресіп, одан айырылуға жол бермеген. Әркімге өмір сүруге құқық беріліп, ол қатал 

қорғалды.  
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ПРАВО ЧАСТНОЙ СОБСТВЕННОСТИ И ИНЫЕ ВЕЩНЫЕ ПРАВА НА ЗЕМЛЮ   

 

Смагулова Р. 

 

Трудно найти в нашем лексиконе более емкого слова чем «земля» несущего в себе социальный, 

философский, исторический, экономический и правовой смысл. 

Обретение Казахстаном государственной независимости и переход страны к рыночной экономике создали 

предпосылки и одновременно обусловили формирование новой отрасли земельного права, введение новых 

понятий («сервитут», «частная собственность», «вещное право» и т.д.) земельных правоотношений с новым 

содержанием и перечнем субъектов. 

К вопросу введения частной собственности на землю сельскохозяйственного назначения наша страна 

подошла эволюционно, постепенно совершенствуя земельное законодательство в условиях переходного периода и 

развития рыночных механизмов в экономике страны.  

Чтобы понять сущность частной собственности на землю нас интересует вопрос: Была ли у казахов 

индивидуальная земельная собственность?  

Если обратить внимание на историю развития право собственности и вещных прав, то у киргизов, по 

условиям их кочевой жизни, не могло быть индивидуальной земельной собственности; земля принадлежала всему 

народу. Недаром древняя киргизская пословица говорить: «У сартов земля наследство, у киргизов жена 

наследство» [1, 51]. Даже в ханских ярлыках о владении никогда не упоминалась земля, а только арыки, зимовки и 

летовки. В XIX веке, согласно Положению об управлении Туркестанского края 12 июня 1886 года, земля, 

занимаемая кочевьями киргизов, принадлежат государству, а кочевники имеют на них только право бессрочного 

общественного пользования. Разумеется, что при такой форме земельного обладания у киргизов нельзя искать 

ясного разграничения собственности от других прав на имущества. «Земля» по словам С.В. Пахмана, «составляет 

главный предмет обладания, на котором преимущественно вырабатывается понятие о личной собственности» [2, 

3].  

Право собственности в киргизском юридическом  быту распространяется главным образом на скот, затем на 

строение, сады, арыки, колодцы, на предметы домашнего обихода. Собственником  индивидуального имущества у 

киргизов является отдельный хозяин, глава семьи, но право его до некоторой степени ограничено. 

Прежде всего ограничения эти вытекают из родового начала, еще довольно сильного в степи. Другой 

принцип, из которого вытекают некоторые ограничения права собственности – общность земли. 
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Киргизские землевладения подходят под понятие общинного владения. Эта не общая собственность, а 

отдельная, потому что, хотя киргизы пользуются землей сообща, но право собственности на эту землю 

принадлежит общине, как юридическому лицу, на право отдельной собственности.  К характерным чертам 

общинного владения относятся:  

а) принадлежность земли на право собственности (а иногда и на право владения) общины, хотя право 

собственности и ограничено относительно распоряжения; 

б) отдельным членам общины принадлежит лишь право пользования, иногда соединенное и с владением, при чем 

это право может быть отчуждено лишь лицам, приписанным  к сельским обществам, а закладывать надельную 

землю безусловно запрещается; 

в) право пользования принадлежит члену общины, как домохозяину, представителю «двора»; 

г) право пользования, принадлежащее членам общины, различно по различию назначения имущества, как 

предмета общинного землепользования: так, различают:  

1) усадебную землю; 2) пахотную землю; 3) сенокосы; 4) выгоны. 

Все эти элементы имеются и в киргизском землевладении, с некоторыми изменениями, зависящими 

главным образом от кочевого быта киргизов. 

Земля киргизов, как было сказано выше, принадлежит государству, но находиться в потомственном  

владении отдельных орд, родов и  волостей. Члены общины имеют право пользования, которое в отношении 

колодцев, арыков, зимовых стойбищ, а также место, на которых сделаны насаждения или возведены постройки, 

соединено с владением.  Право пользования в данной общине может получить только тот, кто приписан к этой 

общине; посторонний человек обязан платить в пользу общества арендную плату. 

Право пользования у киргизов различно, смотря по назначению имущества, так что членам общества 

предоставляется или право пользования, соединения с владением,  или же одно право пользования без владения. 

Различие это зависит от свойства назначения земли и ее угодий.      

Обращаясь к обзору отдельных предметов общинного владения следует рассмотреть: зимовья, стойбища, 

кочевья (летовки), пахатные земли, сенокосы, пользование водой. Под зимовым стойбищем понимается участок 

земли, отведенный общиннику, люди чужих общин на зимовки не пускаются для устройства на зиму жилых и 

хозяйственных сооружений, для складов сена и для пастьбы скота. Постройки, возведенные на отведенной 

общинной земле, принадлежать общиннику на право полной собственности. Земли, занятые постройками, 

переходят по наследству, пока существуют строения. С уничтожением  построек, земля возвращается обществу. 

Таким образом, известное правило, по которому все построенное на чужой земле становится 

собственностью того, чья земля, не применяется к общинному владению вообще, и к киргизскому в частности. Что 

же касается зимовки в полном ее составе, т.е. земли вместе со всеми на ней посаженным  и построенным, то она 

принадлежит хозяину кибитки всего только на праве владения и пользования. Земля зимовки состоит в 

нераздельном пользовании хозяина кибитки с его семьей, поэтому выделенный сын в этой земле доли не получить, 

земля остается за невыделенным. 

Земля для кочевания тоже не подлежать дележу. Право пользования ими принадлежит каждому хозяину 

кибитки; оно происходить сообща с соблюдением  известных правил, при чем не имеет никакого юридического 

значения, у кого сколько скота; кочевые земли - есть принадлежность рода, а не отдельных лиц.Пахотная земля 

отводится на право пользования, соединенного с владением. Арыки и колодцы принадлежать на право 

собственности тем, кто вырыл их. В северных уездах земли не переходят по наследству, а в южных уездах 

пахотная земля и разного рода земельные участки переходят хозяину пашни, ему принадлежит право 

исключительного владения и пользования через обработку и извлечение выгод, но права отчуждения хозяин не 

имеет.   

Итак, исследование проблемы поземельных отношений у казахов привлекал пристальное внимание многих 

представителей различных наук, особенно историков, экономистов и юристов. 

Вопрос, связанный с землей до сих пор остается актуальной темой.  

В соответствии со статьей 6 Конституции РК «земля находится в государственной собственности». В связи с 

отменой права исключительной государственной собственности на землю и вовлечением земельных ресурсов в 

гражданский оборот, земельные отношения стали все более приобретать имущественный характер.  На сегодня 

Республика Казахстан является одной из самых землеобеспеченных стран планеты и занимает 9-ое место в   мире. 

Земельный фонд составляет 271287 тысяч гектаров. В среднем на душу населения приходится 18, 1 га земель. 

Претерпев ряд изменений, сегодня земельное законодательство страны носит совершенно новый характер в виде 

ряда закрепленных положений Земельного Кодекса РК. В соответствии со статьей 3 Земельного Кодекса РК 

«Земля в Республике Казахстан находится в государственной собственности. Земельные участки могут находиться 

также в частной собственности, на основаниях, условиях и пределах, установленных законодательством» [4, 2].  

Практика показывает, что необходимо существенная корректировка налогов и налоговой политики 

применительно к агросектору. Налог должен прежде всего служить средством стимулирования эффективной, 

хозяйственной деятельности собственника и землепользователя. Размеры налогов должны быть сопоставлены с 

доходными возможностями земельного участка. Необходимо внедрить в практику принцип: чем больше 

продукции, тем меньше налогов. Надо увязывать размеры земельного налога с результатами хозяйственной 

деятельности, степенью осуществления природоохранных мероприятий.  
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ҚАЗАҚСТАНДАҒЫ БАҒАЛЫ ҚАҒАЗДАР НАРЫҒЫНЫҢ ҚАЗІРГІ ЖАҒДАЙЫ  

 

Түменова Д.Б. 

Қ.Жұбанов атындағы Ақтөбе өңірлік мемлекеттік университеті 

 

Қазақстан Республикасындағы бағалы қағаздар нарығының ерекшелігі –меншік қатынастарын өзгертуге 

жеке инвесторлар ретінде өз мемлекетіміздің әрбір азаматын қатыстыру. Бұл ерекшелік мүлікті  кіші және жалпы 

жекеменшіктендіру механизмі арқылы жүзеге асырылады. [2, 147-бет] 

Бағалы қағаздар нарығын дамыту жолында шешуін талап ететін экономикалық және әлеуметтік-

психологиялық мәселелер табылады. 

Қазақстандағы бағалы қағаздар нарығының қазіргі жағдайына тоқталар болсақ, 2019 жылғы 1 қаңтардағы 

жағдай бойынша Қазақстан Республикасының бағалы қағаздар нарығында 75 лицензия қолданылып жүр.Сонымен 

бірге, «Бағалы қағаздар рыногы туралы» Қазақстан Республикасының Заңына сәйкес «Бағалы қағаздардың 

бірыңғай тіркеушісі» АҚ пен «Бағалы қағаздардың орталық депозитарийі» АҚ өз операцияларын лицензиясыз 

түрде жүзеге асырады. 

 

Кесте 1. Бағалы қағаздар нарығына кәсіби қатысушылар саны (жылдар бойынша) 

Бағалы қағаздар нарығына кәсіби 

қатысушылар,саны 

01.01.2017 01.01.2018 01.01.2019 

Барлық брокерлер-дилерлер 46 45 41 
Кастодиандар 10 10 9 
Инвестициялық портфельді басқарушылар 23 21 21 
Трансфер-агенттер 2 2 2 
Бағалы қағаздармен сауда-саттықты 
ұйымдастырушылар 

1 1 1 

БҚН қаржы құралдарымен мәмілелер 
бойынша клирингтік қызмет 

1 1 1 

Бағалы қағаздарды бірыңғай тіркеуші 1 1 0 
Бағалы қағаздардың орталық депозитарийі 1 1 1 

Жиынтығы   85 82 75 
Ескерту: мәліметтер Қазақстан Республикасы Ұлттық банкінің ресми сайтынан алынған. 

 

01.01.2019 жылғы жағдай бойынша, брокерлер мен дилерлер құрамындағы банктердің жалпы саны 20-ны, 

оның ішінде І санаттылары 16-ны құрайды. Ал, банктік емес ұйымдардың жалпы саны банктер секілді 21-ні 

құрайды, ал оның ішіндегі І санаттыларының саны – 21 болып табылады. 

2019 жылдың қаңтар айындағы статистикалық мәліметтен қазіргі кездегі бағалы қағаздар нарығы кәсіби 

қатысушыларының жалпы санының  2017-2018 жылдардағы кәсіби қатысушылар санына қатысты кемуі 

байқалады.  Сонымен қатар,  брокерлер мен дилерлердің кемігендігін де байқауға болады. 

 

Кесте 2. Бағалы қағаздар нарығына кәсіби қатысушылар саны (ай бойынша) 

Бағалы қағаздар нарығына кәсіби 

қатысушылар,саны 

01.01.18 01.04.18 01.07.18 01.10.18 01.01.19 

Барлық брокерлер-дилерлер 45 45 45 41 41 
Кастодиандар 10 10 10 9 9 
Инвестициялық портфельді 
басқарушылар 

21 21 21 21 21 

Трансфер-агенттер 2 2 2 2 2 
Бағалы қағаздармен сауда-саттықты 
ұйымдастырушылар 

1 1 1 1 1 

БҚН қаржы құралдарымен мәмілелер 
бойынша клирингтік қызмет 

1 1 1 1 1 
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Бағалы қағаздарды бірыңғай тіркеуші 1 1 1 1 0 
Бағалы қағаздардың орталық 
депозитарийі 

1 1 1 1 1 

Жиынтығы   82 82 82 77 76 
Ескерту: мәліметтер Қазақстан Республикасы Ұлттық банкінің ресми сайтынан алынған. 

2018 жылдың төртінші тоқсанында жалпы бағалы қағаздар нарығына кәсіби қатысушылардың жиынтық 

қаржылық көрсеткіштерінің артуы байқалады. Атап айтқанда, 2018 жылдың қазан - желтоқсан айлары аралығында 

бағалы қағаздар нарығына кәсіби қатысушылардың портфеліндегі бағалы қағаздардың кемуіне байланысты 

жиынтық активтер көлемі 8,02% -ға көбейді, яғни 199 699 млн. теңгені құрады. Сонымен қатар, міндеттемелер 

көлемі 2,85%-ға артты және ол 65 072 млн теңгені құрады. Жалпы капитал да 10,70% -ға өсіп, 134 627 млн теңгені 

құрады. 

 

Кесте 3. Бағалы қағаздарға инвестицияланған кәсіби қатысушылардың активтері 

Институцион

алдық 

инвесторлар 

ҚР МБҚ ХҚҰ 

БҚ 

ШЭ 

МБҚ 

ҚР 

МЕБҚ 

ШЭ 

МЕБҚ 

БҚН 

өзге  

құралд

а 

ры 

БҚН 

инвестицияланған 

активтердің 

жиынтығы 
Млн.тг % 

Зейнетақы 

активтері 

3,597,035 172,732 948,472 2,279, 
756 

121,380 - 7,119, 375 91,49% 

ЕДБ 3,468, 
310 

23,494 373,547 489,467 40,905 406,770 4,802, 
494, 

99,83% 

Сақтандыру 

ұйымдары 

159,956 11,903 13,215 204,341 33,665 54,797 477,877 69,82% 

Инестициял

ық қорлар, 

оның ішінде: 

415 - 286 15,698 328,703 29,840 374,942 57,90% 

Пай 
қорлары 

375 - 286 13,009 328,405 28,764 370,839 63,42% 

Акционерлік 40 - - 2,689 298 1,076 4,103 6,53% 

БҚНҚҚ 5,927 306 157 117,250 5,589 14,723 143,951 91,28% 
Жиынтығы: 7,231,643 208,435 1,335,677 3,106,512 530,242 506,130 12,918,638 91,74% 

Ескерту: мәліметтер Қазақстан Республикасы Ұлттық банкінің ресми сайтынан алынған. 

 

2019 жылғы мәліметтер бойынша бағалы қағаздарға инвестицияланған активтер деңгейінің ең жоғарғы 

көрсеткіші зейнетақы активтеріне тиесілі. Зейнетақы активтерінің мемлекеттік бағалы қағаздарға 

инвестицияланған бөлігі 50,53%-ды, ал мемлекеттік емес бағалы қағаздарға инвестицияланған бөлігі 32,02%-ды 

құрайды. 

Инвестицияланған активтер жиынтығы 2019 жылы 12 918 638 млн. теңгені құрайды. Оның 56%-ы 

мемлекеттік бағалы қағаздарға, ал 24%-ы мемлекеттік емес бағалы қағаздарға инвестицияланған.  

Бағалы қағаздар нарығына инвестицияланған екінші деңгейлі банктердің активтері 4 802 494 млн. теңгені, 

сақтандыру ұйымдарының активтері 477 877 млн. теңгені, ал инвестициялық қорлардың активтері 374 942 млн. 

теңгені құрайды. 

 
Ескерту: мәліметтер Қазақстан Республикасының Ұлттық банкінің ресми сайтынан алынған. 

 

55% 
37% 

4% 3% 1% 

Қазақстан Республикасының мемлекеттік бағалы 

қағаздарға инвестицияланған активтер көлемі 

Зейнетақы активтері 

ЕДБ 

Сақтандыру ұйымдары 

Инвестициялық қорлар 

БҚНҚҚ 
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Қазақстан Республикасындағы мемлекеттік бағалы қағаздарға инвестицияланған активтердің ішіндегі басым 

бөлігі зейнетақы және екінші деңгейлі банктер активтеріне тиесілі. Ал ең аз бөлігін бағалы қағаздар нарығына 

кәсіби қатысушылардың активтері құрайды. 

Қазіргі таңда Қазақстан қор биржасындағы мүшелер саны 52-ні құрайды. Оның ішінде «валюталық санат» 

бойынша мүшелер саны – 26, «қор санаты» бойынша – 43, «деривативтер» санаты бойынша мүшелер саны – 21 

болып табылады. 

Қорыта айтқанда, Қазақстан Республикасының бағалы қағаздар нарығы 1991 жылдан бастап дамып келеді. 

Оның толық дамуына 1995 жылы және 1997 жылы қабылданған заңдар өз әсерін тигізді. 2001 жылдан бастап 

бағалы қағаздар нарығына қатыстықызметтерді жүзеге асыратын орган ретінде Ұлттық банк белгіленді. 

Қазіргі кезде бағалы қағаздар нарығының дамуына кедергі келтіретін экономикалық және әлеуметтік-

психологиялық мәселелер бар. Олардың қатарына нарықты реттейтін механизмнің жоқтығы, нарықты дамытатын 

бірыңғай көзқарас жүйесінің жоқтығы, заңдардың мүлтіксіз орындалмауы, бағалы қағаздар нарығында маман 

кадрлардың аздығы мен халықтың инвестициялық белсенділігінің төмен деңгейлігі жатады. 
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СОЗДАНИЕ ЭКОСИСТЕМЫ МОЛОДЕЖНОГО ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА В 

СТУДЕНЧЕСКОЙ СРЕДЕ 

 

Туркина А.А., Каленов Е.К. 

Актюбинский Высший политехнический колледж 

 

Современный мир преображается чрезвычайно быстрыми темпами. Новые технологии, открывающиеся 

возможности, ритм современной жизни предъявляют к современному человеку все более высокие требования. В 

современном  обществе успешным считается человек, который достиг высокого положения в нем или 

определенного финансового благополучия. Это именно тот тип личности, которым мечтает стать любой из 

социума. Но не стоит забывать, что успешность в данном случае это не только то, что любой из нас получает при 

рождении, на девяносто процентов это усилия и труд, вложенный в себя. Безусловно, многие качества, присущие 

таким людям, формируются в детстве и юношестве, когда формируется личность. Т.е. в данном случае важны 

условия, созданные в семье, детском саду, школе, колледже, вузах. Казалось бы, что при увеличении требований 

со стороны прогресса, должна улучшиться и система образования, и знания которые она дает, ведь именно она 

является одним из трех китов, участвующих в формировании личности. 

Почему-то до сих пор большинство людей думает, что успех зависит от уровня профессионализма в 

профессии. От того, насколько хорошо вы разбираетесь в своей непосредственной работе, будь вы инженером, 

программистом, маркетологом или швеей. 

Если вы профессионал, но никто об этом не знает и никто с вами не работает - какой в этом толк? Если вы 

отличный специалист, но не можете убедить в этом окружающих, заявить о себе на рынке, публично доносить 

свои идеи до других, то почему другие должны воспринимать вас успешным? Часто людям, которые хотят 

реализовать себя в обществе, не хватает не профессионализма, а умения быть эффективным лидером как по 

отношению к другим - вести за собой, так и по отношения к себе - вести себя и управлять своей эффективностью. 

Если вы чуть более подробно начнете изучать тему лидерства, то узнаете, что вместо высокого уровня IQ 

настоящие лидеры обладают высоким уровнем EQ - эмоциональным интеллектом. Эти люди могут не уметь 

выполнять работу исполнителя, но умеют делегировать, брать ответственность за результат и принимать решения. 

Разумеется, вы должны быть профессионалом  в своей области, но без должных «мягких» навыков (soft-skills) это, 

зачастую, не приведет к масштабированию вашего успеха. 

http://www.kase.kz/
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Существует два вида навыков: soft-skills и hard-skills. Первые - социально-психологические навыки, которые 

пригодятся вам в большинстве жизненных ситуаций: коммуникативные, лидерские, командные, публичные, 

«мышленческие» и другие. Вторые - профессиональные знания и навыки: они понадобятся вам на работе и в 

выполнении бизнес-процессов. Есть еще третья сторона вопроса - личность. В данном случае, мы имеем в виду 

совокупность личностных черт человека и установок по отношению к окружающему миру, людям, успеху, 

поражениям, целям и так далее. Но никакие навыки не спасут, если у человека не подготовленная личность.  

Предпринимательская компетенция – это личное или деловое качество, навык, модельповедения, владение 

которым помогает успешно решать определенную бизнес-задачу идобиваться высоких результатов. Отсутствие 

той или иной предпринимательскойкомпетенции у человека снижает его компетентность в бизнес-деятельности.  

Таким образом, для того, чтобы стать успешным предпринимателем, нужно, чтобымолодой человек уже в 

студенческом возрасте был готов усвоить и реализовать полныйнабор предпринимательских компетенций, 

которые будут ему необходимы в работе. 

В 2017 году в Казахстане стартовал проект «Создание экосистемы студенческого предпринимательства». 

Цель проекта – развить предпринимательские навыки у молодежи. Инициировала его компания Eurasian Resources 

Group (ERG). Партнеры проекта: Алматы Менеджмент Университет AlmaU и бизнес-инкубатор МОСТ.В апреле 

месяце 2017 года наш колледж вошел в проект развития предпринимательства, было подписано Соглашение о 

сотрудничестве с Объединением  юридических лиц «Ассоциация друзей Тель-Авивского университета в 

Республике Казахстан» по реализации проекта «Создание экосистемы молодежного предпринимательства в 

студенческой среде», инициатором  которого является ТОО «Евразийская группа» (ERG). В проект были отобраны 

8 ВУЗов и 1 колледж среди 39 учебных заведений в городах присутствия ERG. 

Совместно с AlmatyManagementUniversity и Национальной Палатой предпринимателей РК «Атамекен» в 

рамках этого проекта ежегодно проходят Чемпионат по решению бизнес-кейсов «КемелКәсіпкер» и Чемпионат по 

созданию проектов ProjectDay в учебных заведениях – участников проекта Костанайской, Актюбинской, 

Павлодарской и Карагандинской областей. Чемпионаты представляют собой серию игр, в ходе которых участники 

предлагали способы решения бизнес-кейса, представляли свои бизнес проекты. Кейс – это новый инструмент 

обучения, который предполагает подробное описание ситуации, которую студенты анализируют и предлагают 

решения. Для Чемпионата эксперты ERG подготовили кейсы из практики компании.ProjectDay – это чемпионат по 

созданию проектов, где студенты на протяжении 4 часов работают над созданием и разработкой своих проектов и 

презентуют свои проекты перед жюри. 

Победители Чемпионатов 2018 года получили путевку в лагерь BootCampKazakhstan - первый в Казахстане 

BootCamp (г.Аксу павлодарской области) для начинающих предпринимателей, в котором ребята прошли курс 56 

часов сверхинтенсивной работы в режиме «садись и делай» по созданию собственного бизнеса. 

Ведение предпринимательской деятельности дает студентам возможность развивать навыки, которые 

помогут им достичь успеха в работе и жизни. Представляем пять ключевых навыков, которые учащиеся могут 

развить, став частью студенческого предпринимательства: работа в команде, навыки коммуникации, навыки 

решения задач, постановка целей, финансовая грамотность. 

Предпринимательское мышление в совокупности с навыками, полученными через профессиональное 

образование, могут быть идеальным рецептом для поддержки будущего трудоустройства учащихся. Обучение 

предпринимательству позволит молодым людям иметь больше шансов на трудоустройство, а также обладать 

мышлением "внутреннего предпринимателя" на их местах работы в существующих организациях в социальном, 

общественном  и частном секторах. 

 

Использованная литература:  
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Набережночелнинский КФУ 

 

В последнее время в современном  обществе все более актуальным является вопрос благоустройства и 

озеленения городской среды. Развитие городской инфраструктуры, массовые застройки оказывают огромное 

влияние на внешний облик городов. Ограниченность средств местных и региональных бюджетов, выделяемых на 

цели благоустройства, особенно в моногородах, нецелевое использование ресурсов и средств обусловлено 

сложившиеся к настоящему времени низким качеством городской территории. Внешний вид городов становится 

все более серым и скучным. Поэтому грамотное благоустройство территорий муниципальных образований всегда 

актуально и имеет высокий представительный статус. 

Целью данной работы является анализ проблем по благоустройству  

и озеленению территории. Для городов существует актуальная проблема с отсутствием благоустроенных пляжных 

территорий, это связано с близким размещением  водных объектов к потенциальным  источникам загрязнения 

(животноводческих ферм, производственных, нефтяных и других объектов). Также одной из проблем городов 

является проблема отсутствия лесопарковой и зеленой зоны. Удобное расположение лесопарка, хорошо 

оборудованные пешеходные маршруты, спортивные площадки, беговые дорожки являются любимым местом 

отдыха горожан 

Можно выделить проблему отсутствия тематических парков. Существуют различные виды тематических 

парков, такие как мегапарки, парки развлечений, аквапарки, ярмарки и другие. 

Дефицит благоустроенных детских площадок во дворах домов тоже является актуальной проблемой. 

Разнообразные детские площадки должны предназначаться для детей различного возраста и физической 

подготовки. Важным требованием является возможность создания самозанятости ребенка и развития физических 

способностей. Но стоит отметить, что работы по благоустройству и озеленению города ведутся активно, чему 

свидетельствуют различные меры поддержки со стороны государства. 

Так, по инициативе президента РФ В. В. Путина с 2017 года началась реализация приоритетного проекта по 

основному направлению стратегического развития «Формирование комфортной городской среды», который 

должен дать стимул для развития городской среды и повышения доверия населения к власти [1]. В рамках 

реализации проекта муниципальные образования должны сформировать и реализовать пятилетние комплексные 

программы по благоустройству городов и поселений с учётом рекомендаций Минстроя России. Также в данном 

проекте впервые предусмотрен комплекс новых подходов к формированию современной городской среды, 

которые предполагают [2]. 

Еще одним из разработанных документов Правительства РФ являлась приоритетная программа «Пять шагов 

благоустройства» [3]. Её основная идея – преображение пяти общественных зон города. Реализация «Пяти шагов 

благоустройства повседневности» являлась одним из целевых показателей приоритетного направления 

«Комплексное развитие моногородов».  

На примере города Набережные Челны, можно отметить, что были решены некоторые проблемы. 

Обновление общественных пространств, таких как площадь Азатлык, Шишкинский бульвар, городской дворец 

творчества детей и молодежи, каток «Медео», но этого не достаточно для города с населением более 

полумиллиона человек. Поэтому в городе существует проблема недостатка общественных пространств. 

Для времяпрепровождения молодёжи был создан проект молодежный центр «Нур», где будет создана 

культурно-образовательная платформа «Метро» для талантливой и креативной молодежи. Необходимо отметь, что 

в Набережных Челнах стремительно увеличивается миграционный отток населения, а именно молодёжи. Поэтому 

создание благоприятных условий для досуга, обмена идеями и общением молодежи очень необходимо. 

Также были обновлены городские достопримечательности, такие как  набережная имени Габдуллы Тукая, 

городской причал. Для сохранения и приумножения нравственных, культурных и научных ценностей общества 

нужно обеспечить масштабное обновление культурно-исторических достопримечательностей в городе. 

В ходе обновления и создания объектов социальной инфраструктуры были открыты школа №30, школа №41 

и школа №39. Однако существует проблема размещения театров в городе. Татарский драмтеатр расположен в 

здании бывшего райкома партии, Набережночелнинский театр кукол находится в одном крыле межшкольного 
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учебного комбината №72, а русский драматический театр «Мастеровые» – в приспособленном помещении 

бывшего «Интерклуба».  

В результате активации заброшенных или неэффективно используемых зданий и помещений в Набережных 

Челнах был преображен запущенный бульвар имени Карима Тинчурина. Но остается нерешенная проблема 

нехватки зеленых насаждений. Леса, парки, сады, бульвары и скверы в значительной степени воздействуют на 

состав атмосферного воздуха. Насаждения очищают воздух от промышленных и выхлопных газов. Так, земельный 

участок возле Органного зала выделили под строительство двухэтажного здания оздоровительного комплекса с 

термами и элементами аквапарка. Хотя изначально там была площадка для выгула собак. 

Благодаря законодательству, различным программам  и проектам  

в сфере благоустройства и озеленения городских территорий показывает, что в Российской Федерации сложилась 

система организации и контроль над выполнением  поставленных задач. 

Улучшение качества городской среды повышает привлекательность городов как территорий для ведения 

бизнеса, учебы и проживания, позволяет повысить вовлеченность горожан в решение вопросов развития города. 

Благоустройство и озеленение – важнейшая сфера деятельности муниципального хозяйства. Именно эта 

сфера создает условия для высокого уровня жизни населения. А также уровень развития благоустройства 

оказывает значительное влияние на условия труда и отдыха горожан. 

Таким образом, существует ряд острых проблем благоустройства и озеленения городской среды. Но стоит 

отметить, что государство способствует улучшению, развитию и совершенствованию состояния не только городов, 

но и моногородов, и благоустройство их территории. 
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ГЕНОЦИД КАК МЕЖДУНАРОДНОЕ ПРЕСТУПЛЕНИЕ 
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Актюбинский региональный государственный университет им. К. Жубанова 

 

Преступления, направленные против безопасного сосуществования государств и народов, сопровождают 

человечество, начиная с древнейших времен до наших дней. Образ врага имеет глубокие исторические корни в 

сознании человека. Еще с родоплеменных времен постоянно велись захватнические войны с целью присоединения 

к своему государству различных территорий и народов. В истории человечества также немало случаев, когда 

коренные народы, населяющие эти территории, уничтожались или были изгнаны со своей родины. И наряду с 

продвижением  человечества вперед, научно-техническим прогрессом в области создания различных видов оружия, 

взрывчатых веществ, огнестрельного оружия, военно-воздушных сил, а позднее и химических, биологических, 

токсинных и других видов оружия массового поражения, средств негативного воздействия на окружающую среду, 

видоизменяясь, прогрессируют и преступления, в первую очередь направленные против мира и безопасности 

человечества, появляются новые составы преступлений. Но их суть и цели остаются прежними, данный вид 

преступления характеризуется большой общественной опасностью, оно ставит под угрозу мирное 

сосуществование суверенных государств и народов, а также безопасность человечества в целом 

Геноцид - явление не новое, и, как показывает исторический опыт, народы уничтожались и исчезали с лица 

Земли путем войн, сражений и ассимиляции еще с древнейших времен. Это чудовищное, античеловеческое 

преступление существует на протяжении всей истории человечества. Но именно в начале XX века последовали 

http://www.minstroyrf.ru/
http://решение-верное.рф/monogorod-portal-rf
http://моногорода.рф/
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новые яркие примеры геноцида, такие как массовое уничтожение и депортация армянского населения со стороны 

властей Османской Турции. На территориях, контролируемых Османской империей, во время Первой мировой 

войны, жертвами этого чудовищного преступления стали 1,5 миллиона армян. Наряду с геноцидом армянского 

народа турки осуществляли геноцид ассирийцев, по разным данным были уничтожены около 800 тысяч 

ассирийцев, а также понтийских греков, число жертв которых, по разным оценкам, составляет от 600 тысяч до 1,2 

миллиона человек. Сам неологизм "геноцид" был впервые использован польским и американским юристом 

еврейского происхождения, профессором  Рафаэлем Лемкиным в 1943 году, что означает (от греческого genos -род, 

племя и от латинского caeder - убивать) буквально "уничтожение рода, племени" 

Геноцид - преступление против человечества (в переводе в греческого «genos» - род, племя и латинского 

«caedo» - убиваю) как вид международных преступлений, состоит в физическом истреблении целых групп 

населения по расовым, национальным, этническим и религиозным признакам. Термин «геноцид» был введен в 

1944 г. польским правоведом и будущим американским прокурором  на Нюрнбергском  процессе Рафаэлем 

Лемкиным для квалификации варварских действий нацистской Германии в отношении евреев. Общественная 

опасность заключается в том, что он распространяется не только в условиях вооруженных конфликтов, но и в 

мирное время. Принятая в 1948 г. и вступившая в силу в 1951 г. Конвенция о предупреждении преступления 

геноцида и наказании за него предложила легальное определение понятия «геноцид».  

Статья III Конвенции специально оговаривает, что наказуемы также заговор с целью совершения геноцида, 

прямое и публичное подстрекательство к совершению геноцида, покушение на совершение геноцида и соучастие в 

геноциде. Ответственность за геноцид наступает независимо от того, «совершается ли он в мирное или военное 

время» (ст. I Конвенции). Поскольку геноцид не рассматривается как политическое преступление, то выдача лица, 

его совершившего, является обязанностью государств, подписавших Конвенцию (ст.YII). Конвенцией о 

неприменимости срока давности к военным преступлениям  и преступлениям  против человечества 1968 г. за 

совершение преступления геноцид никакие сроки давности не применяются. Очевидно, здесь речь идет о 

действиях, совершенных уже после принятия Конвенции 1948 г. Согласно ст. VI Конвенции, лица, обвиняемые в 

геноциде, должны быть осуждены компетентным  судом того государств, на территории которого совершен 

геноцид, или международным  уголовным судом, юрисдикцию которого признает государство, подписавшее 

Конвенцию. Непосредственным  объектом геноцида является основы человечества и человечности, т.е. 

общественные отношения, обеспечивающие безопасные условия жизни национальных, этнических, расовых или 

религиозных групп. Потерпевшими от геноцида выступают не отдельные лица, члены таких групп, а сами 

названные группы (национальная, этническая, расовая или религиозная) в целом, на уничтожение которых 

направлено это преступление Объективная сторона рассматриваемого преступления характеризуется совершением 

одного из следующих видов деяния: а) убийство членов такой группы; б) причинение тяжкого вреда здоровью; в) 

насильственное воспрепятствование деторождению; Под насильственным  воспрепятствованием  деторождению 

понимается как стерилизация либо противозаконная кастрация людей, так и осуществление вопреки воли 

роженицы искусственного пррывания беременности, а равно иные действия принудительного характера, 

направленные на ограничение деторождения среди этой группы людей. г) принудительная передача детей, 

выражающаяся в насильственном  отобрании детей от родителей или лиц, их заменяющих, и передаче их 

посторонним, чужим и чуждым им представителям другой группы; д) насильственное переселение из мест 

постоянного и компактного проживания в специально отведенные для них территории, как правило, плохо или 

вообще не приспособленные для нормального проживания; е) создание иных жизненных условий, рассчитанных 

на физическое уничтожение членов этой группы, подразумевается умышленная реализация комплекса 

мероприятий, ведущих к неизбежному прекращению жизнедеятельности людей, их гибели. Примечательно, что 

Бундестаг Германии признал геноцид армян в день, когда отмечалось 95-летие оправдания берлинским судом 

одного из главных армянских мстителей – Согомона Тейлеряна, о котором уже говорилось в нашей статье. В 

Резолюции, в частности, говорится, что парламент осуждает действия младотурецкого правительства, которые 

привели к почти полному уничтожению армян в Османской империи. Кроме того, жертвами погромов стали 

представители других христианских меньшинств - ассирийцы, халдеи. Еще одним важным фактором является то, 

что Бундестаг признает особую историческую ответственность Германии. В Резолюции говорится: "Бундестаг 

сожалеет о печально известной роли германского рейха, союзника Османской империи, который, несмотря на 

однозначные сведения германских политических деятелей и миссионеров, ничего не предпринял, чтобы 

остановить это преступление против человечества. Поминовение в Бундестаге - это и выражение особого уважения 

к старейшему христианскому народу мира К глубокому сожалению, геноцид присутствует и в XXI веке, на 

Ближнем Востоке, где уже несколько последних лет продолжается настоящий геноцид езидов и христианского 

населения, учиненный террористами так называемого "Исламского государства" (ИГ) и другими радикальными 

организациями Только в ночь со 2 на 3 августа 2014 года в Шангале (араб. Синджар, Ирак) убитыми оказались 

свыше 10 тыс. человек, до 5000 женщин и детей угнаны в рабство и около 400 тыс. езидов стали беженцами." На 

Ближнем Востоке активно уничтожают христианские святыни - монастыри, церкви, кладбища, разрушают 

христианские кварталы и селения, убивают, грабят и насилуют людей, исповедующих христианскую веру. В 

статистике гонений организации OpenDoors за 2015 год Ирак и Сирия оказались на 3-м и 4-м местах 

соответственно <14>, безусловно, это крайне высокий уровень преследования. По данным организации, каждый 

месяц в мире за веру гибнет 322 христианина, уничтожается 214 церквей и христианских зданий, против христиан 

совершается 772 различных форм насилия 
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Подводя итоги, необходимо отметить, что геноцид является тягчайшим международным  преступлением, 

угрожает мирному сосуществованию государств и народов, разрушает судьбы миллионов людей и народов в 

целом и в связи с этим несет прямую угрозу безопасности человечества. Геноцид одного народа - это трагедия для 

всего человечества, и для предупреждения и недопущения повторения подобной трагедии ни с одним народом в 

мире важна не только память, но и признание и осуждение осуществленных геноцидов, а также уголовное 

преследование за отрицание, одобрение или оправдание этого чудовищного преступления. Следует отметить, что 

подобные законы действуют в таких странах, как Австрия, Бельгия, Германия, Словакия, Швейцария, Греция, 

Кипр и других.Исходя из вышеизложенного следует вывод о том, что было бы целесообразным  дополнить гл. 

"Преступления против мира и безопасности человечества" еще одной статьей и ввести уголовную ответственность 

за отрицание, одобрение или оправдание геноцида. 
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Квалификация имеет большое значение для всех отраслей права, поскольку квалификация – основа для 

последующего применения норм права. Конечной целью квалификации является верное осмысление и правильное 

применение нормы. Для права в целом большое значение имеет его правильное и рациональное толкование. От 

качества толкования норм права зависят и процесс правоприменения, и его последствия. В Большой юридической 

энциклопедии толкование норм права определяется как деятельность органов государства, направленная на 

установление содержания норм права, на раскрытие выраженной в них воли законодателя. Конечной же целью 

толкования можно назвать верное осмысление и правильное применение закона. 

Толкование представляет собой особый вид деятельности государственных органов, должностных лиц, 

граждан и их объединений, направленной на раскрытие смыслового содержания правовых норм и на выявление 

содержащейся в них государственной воли. Необходимость толкования вызывается тем, что в ходе проведения его 

уточняются не только общее содержание и назначение данной нормы, но и ее более конкретные элементы и 

обстоятельства, необходимые для осуществления правоприменительной деятельности [1]. 

Следует отметить, что особенно остро проблема «толкования» или «квалификации» проявляется в 

международном  частном праве. С вопросом квалификации судья сталкивается на протяжении всего процесса 

применения норм международного частного права и по определению применимого права. На стадии выбора 

применимого права квалификация (а именно: первичная квалификация) имеет большое значение, поскольку, хотя 

еще не выбран правопорядок, регулирующий отношения, судья рассматривает конкретные возникшие отношения, 

осложненные иностранным  элементом и уже оперирует определенными понятиями, содержащимися в объеме и 

привязке коллизионной нормы, в соглашении сторон и т.д., значение которых необходимо установить и которые 

необходимо оценить. На стадии применения права, непосредственно регулирующего правоотношения, 

квалификация (а именно: вторичная квалификация) важна для уяснения и дальнейшего установления содержания 

норм иностранного права, если оно определено как применимое. 

Для того, чтобы применить коллизионную норму и выбрать подлежащее применению право, необходимо, 

прежде всего, толковать, квалифицировать коллизионную норму на предмет уяснения содержания юридических 

понятий, из которых она состоит, и их соотносимости с фактическими обстоятельствами, к которым она должна 

применяться. Так как выбор права сопровождает процесс регулирования правоотношений, осложненных 

иностранным  элементом, то фактические обстоятельства всегда лежат в праве разных государств. Право 

различных государств по-разному регулирует одинаковые отношения, а значит, дает разную правовую 

квалификацию. Следовательно, может возникнуть конфликт квалификаций. Разрешение этого конфликта и выбор 

права, а в итоге и разрешение дела по существу, будут зависеть от того, по правовым понятиям какого государства 

будет толковаться коллизионная норма [2]. 
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Возникновение проблемы квалификации в теории международного частного права связывают с именами 

немецкого юриста Франца Кана, который назвал это явление «скрытыми коллизиями», и французского юриста 

Этвена Бартена, который говорил о «конфликте квалификаций». Они выявили эту проблему в 1891 и 1897 годах 

соответственно независимо друг от друга [3]. 

Так, мы говорим, что от квалификации будет зависеть смысл понятий, используемых в коллизионной норме. 

Она направлена на толкование элементов коллизионной нормы: объема и привязки, каждый из которых состоит из 

определенных правовых понятий. Причем в праве различных государств понятия, которыми выражаются объем и 

привязка, являясь чаще всего схожими по звучанию, не совпадают по своему значению и содержанию. Эта 

проблема возникает в связи с различиями в законах разных государств и в связи с появлением коллизий, 

конфликта квалификаций. В теории в качестве примера такого явления приводят институт исковой давности, 

определение вопросов формы и содержания и т.д. [4]. 

Исследователи (например, И.С. Перетерский, С.Б. Крылов, А.Н. Макаров, Л. Раапе и др.) отмечают, что с 

точки зрения теоретической не может быть сомнения относительно того, что каждая квалификация должна быть 

подчеркнута в том правопорядке, с которым квалифицируемое правоотношение органически связано. Но в праве 

коллизионном  – под вопросом сам правопорядок: очевидно, что квалифицировать правоотношение по 

неизвестному правопорядку невозможно и что, следовательно, такая квалификация отпадает. Остается 

квалифицировать правоотношение по lex fori, т.е. базируясь на отечественном  законодательстве судьи. При всем 

своем теоретическом  несовершенстве, этот выход является единственно практически осуществимым. Если 

отказаться от него, мы придем в тупик ожидания «интернационализации всех квалификаций», т.е. ожидания 

унификации гражданского права в мировом масштабе [5]. 

По мнению авторов данной концепции, квалификация, поскольку она является предпосылкой для 

разрешения коллизионного вопроса, должна и может определяться лишь по закону суда. Очень часто 

квалификация по закону суда является единственно возможной; например, если в коллизионной норме, гласящей, 

что «содержание обязательства определяется по закону места его исполнения», пытаться определить понятие 

«места исполнения» не по закону суда, а по закону, которому подчинено содержание обязательства, то получился 

бы логически порочный круг. Из этого делается вывод, что квалификация по закону суда есть необходимое 

требование логики. 

Представитель англо-американской доктрины Лорензен считает, что Мы считаем, что наиболее 

целесообразным  способом первичной квалификации является квалификация по закону страны суда. Коллизионная 

норма является нормой национального права, и поэтому в ней используются понятия внутреннего права. Правовые 

термины, из которых состоят объем и привязка коллизионных норм, имеют то же содержание, что и в 

материальном  частном праве своего государства. Законодатель, создавая коллизионную норму, использует 

понятия своего права, а не иностранного. Так же и суд, осуществляя первичную квалификацию для целей 

определения применимого права, должен основываться только на определениях своего внутреннего права. Однако, 

при таком подходе полностью игнорируется и искажается содержание иностранного права.  

Несмотря на все недостатки и упущения данной концепции, она тем не менее часто является единственно 

возможной, так как потребность в квалификации по leх fori возникает тогда, когда еще не известно, какому праву 

будет подчинено спорное правоотношение 6. И поэтому, рациональность квалификации lex fori объясняется тем, 

что в момент первичной квалификации иностранный закон еще не может применяться, поскольку он еще не 

выбран. Даже если он и будет решать существо спора, то только после того, как коллизионная норма страны суда 

укажет на его применение, а она может действовать только после квалификации. 

Проблема квалификации может возникнуть и в случае, если разные страны используют одинаковые 

коллизионные нормы и, более того, одинаковые понятия. Так, наличие одинаковых норм не ведет даже к 

одинаковому выбору подлежащего применению права. По причине различий в значениях, вкладываемых разными 

государствами в используемые понятия, суд каждого государства может истолковать норму специфическим  

образом 7. 

Проблемы квалификации нельзя было бы избежать, если даже во всех странах существовали бы 

коллизионные нормы, объем и привязка которых содержат одни и те же понятия. Что касается квалификации lex 

causae, то вряд ли возможно будет толковать норму и соотносить фактические обстоятельства дела с нормами 

невыбранного еще иностранного права. 

В ответ на это надо отметить, что всю квалификацию, производимую в процессе применения норм 

международного частного права, можно разделить на первичную, осуществляемую на коллизионной стадии, и 

вторичную, осуществляемую в материальной стадии.  

Когда коллизионная проблема выбора применимого права решена и определено право, подлежащее 

применению, снова возникает вопрос о квалификации понятий, содержащихся в применимом  праве. Но по 

сравнению с первичной квалификацией и законодательный, и теоретический подход к этому вопросу в 

законодательстве ряда стран практически одинаков. По причине того, что раз выбрано право, подлежащее 

применению, и оно содержит определенные понятия, то и толкование, квалификация, уяснение понятий следует 

проводить с учетом положений выбранного правопорядка. 
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Отдельной криминалистической характеристики заслуживают данные как о лицах, совершающих кражи 

чужого имущества, так и о потерпевших. Личность преступника представляет собой важный информационный 

компонент, обеспечивающий планирование и выдвижение версий первоначального этапа расследования данного 

преступления.  

Виктимное поведение потерпевшего является одной из причин совершения краж. Установление связей 

«потерпевший – способ совершения преступления – преступник» способствует раскрытию и полноценному 

расследованию краж. 

Лица, совершающие кражи, имеют ряд общих особенностей. Они относятся к наиболее социально 

запущенной категории правонарушителей. Их преступное поведение возникает раньше, чем у преступников 

других категорий. Их поведение особенно тесно коррелирует с их антисоциальным  образом жизни. Для лиц, 

совершающих кражи, характерно наличие устойчивой антиобщественной направленности и привычек: больше 

половины всех преступников были ранее судимы, в том числе и за кражи. 

Кражи совершают как отдельные лица, так и их преступные объединения. Их потребности и интересы 

крайне ограниченны и примитивны, отчуждены от социальных ценностей. Их социальная дезадаптация обычно 

усугубляется отсутствием семьи, специальности, постоянной работы и постоянного места жительства, различными 

психическими аномалиями. Большинство преступников-воров проживают в одиночестве или со случайными 

знакомыми [1]. 

Ухудшение материального положения и социальных условий жизни значительной части граждан в ходе 

реформ серьезно сказывается на состоянии и структуре преступности. Социальные изменения порождены 

имущественным  расслоением населения. Дифференциация населения порождает достаточно активное вовлечение 

в преступность неустроенной в жизни молодежи. Расслоение населения по доходам ведет также к усилению 

социальных антагонизмов, а совершение экономических преступлений и корыстных посягательств 

характеризуется бесцельной агрессией, иррациональной мотивацией [6]. 

Росту краж чужого имущества способствовал выброс из сферы общественного производства значительного 

числа трудоспособного населения, слабая его социальная защищенность и, как результат, возрастание доли 

неимущих, готовых к противоправному образу жизни. Анализ практики показывает, что круг лиц, совершающих 

тайные хищения чужого имущества, пополняется за счет незанятого и безработного населения [2]. 

Личность преступника-вора, как правило, деформирована его устойчивым включением в криминальную 

среду, дефектами семейного воспитания уже в раннем возрасте, хроническим неудовлетворением  его насущных 

потребностей, постоянной ситуативной зависимостью. Квартирные воры по своим психологическим  особенностям  

сближаются с насильственными преступниками. Имея опыт преодоления препятствий в материальной среде, они 

легко переходят на совершение грабежей и разбоя. 

Кражи чужого имущества обусловлены корыстными мотивами. Корыстные мотивы в последние годы все в 

большей степени оказывают влияние на духовный мир людей [3]. Деформация нравственных устоев ведет к 

расширению масштабов и дальнейшей профессионализации корыстной и экономической, организованной форм 

преступности со специализацией на разработку и совершение замаскированных, изощренных и крупных хищений, 

вымогательств, криминального передела собственности и т.п. 

У корыстного преступника обычно сформирован особый тип поведения – ситуативная зависимость 

поведения – установка на совершение криминальных действий любой ситуации ослабленного социального 

контроля. Вор – обычно не временно оступившийся человек, а человек нечестный, личность с системой 
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устойчивых негативных качеств, сформированных, как правило, в условиях отвержения моральных норм в семье и 

микросреде, в условиях нужды и социального отвержения. 

У индивида возникает стремление утвердить себя индивидуальными средствами, и такими средствами 

становятся добываемые противоправным  путем материальные блага. Если мелкие хищения иногда бывают 

обусловлены нуждой, материальными недостатками, то крупные, как правило, связаны с повышенным  уровнем 

притязаний, гиперсамоутверждением, со стремлением доминировать в окружающей среде. 

Наряду с личностью преступника, способ совершения краж чужого имущества корреляционно связан с 

личностью потерпевшего от преступления. 

Совершение краж личного имущества отдельными способами предусматривает выбор не любого, а 

определенного потерпевшего. Как показывает изучение практики, при совершении каждой четвертой кражи 

преступник познакомился с жертвой накануне совершения преступления (часто знакомство возникает на почве 

совместного употребления спиртных напитков). Нередко краже предшествовали соседские или дружеские 

отношения. В отдельных случаях преступник и потерпевший являлись родственниками.[4] 

Лица, имеющие доходы от противоправной деятельности, более виктимны от корыстных преступлений, чем 

законопослушные граждане. При этом, как верно подмечено, профессиональные воры охотно «экспроприируют 

экспроприаторов», обкрадывая разбогатевших дельцов теневой экономики, а теперь и законных 

предпринимателей. 

Криминологи считают, что одним из обстоятельств, обусловливающих рост числа квартирных краж, 

является то, что в настоящее время в квартирах значительной части граждан имеются материальные ценности, 

представляющие интерес для преступников [5]. Привлекательность квартир граждан как объекта посягательства, 

несомненно, возросла. В настоящее время в квартирах граждан скапливаются большие материальные ценности: 

антиквариат, валюта, видео– и телеаппаратура, компьютеры и др. Уже это само по себе может привлекать 

внимание преступников. В отдельных квартирах имеются такие вещи, которые трудно встретить на прилавках 

наших магазинов при всем многообразии выбора, все больше изделий приобретается во время пребывания за 

границей. Именно дорогостоящие малогабаритные вещи, которые пользуются повышенным  спросом, в первую 

очередь интересуют преступников. 

Для ситуаций краж личного имущества, включая такие, где потерпевшие ведут себя с точки зрения здравого 

смысла положительно, нормально, виктимологические детерминанты проявляются в недостатке 

предусмотрительности, слабой ориентации в экстремальных ситуациях, доверии к близким людям, а также в 

беспомощном  состоянии, связанном с болезнью, возрастом, определенными физическими недостатками 

потерпевших. Что касается практической возможности воспрепятствовать преступнику в момент совершения 

преступления, то ее чаще всего нет за отсутствием потерпевших на месте преступления. [6] 

Одним из условий, способствующих совершению краж личного имущества граждан, является поведение 

потерпевших, неразборчивых в связях, устанавливающих контакты с лицами, мало или совершенно не знакомыми, 

что в конечном итоге облегчает доступ преступникам  к личному имуществу. Пользуется преступник и 

склонностью некоторых потерпевших к беспорядочным  половым связям. В таких случаях кража совершается 

женщиной, оставленной на ночлег. 

Неоправданная доверчивость потерпевших характерна для так называемых «домашних краж». Их, как 

правило, совершают лица, проживающие с потерпевшим  в одной квартире на правах подселения, а также 

сожители, временные квартиросъемщики, домработницы, репетиторы, соседи, пользующиеся доверием 

потерпевшего, например, те, кому на время оставляются ключи. Наконец, распространены случаи собственной 

небрежности потерпевших, выражающейся в том, что они оставляют ключи от квартир в почтовых ящиках, под 

ковриком, в других условленных местах. Во всех этих ситуациях потерпевшие вносят весомый вклад в 

совершаемое против них преступление, и мероприятия по исключению таких ситуаций способны значительно 

уменьшить количество совершаемых квартирных краж. [7]. 

Данный подход применим  не только к отдельным гражданам и семьям, пострадавшим от кражи, 

совершенной с проникновением  в жилище, но и к организациям, хранящим те или иные материальные ценности в 

местах, не обеспеченных надлежащими средствами охраны. 

Таким образом, виктимное поведение потерпевшего является одной из причин совершения краж. Поэтому 

задача следователя сводится к установлению взаимосвязи элементов в системе «преступник – потерпевший» и, с 

помощью поиска от данных о потерпевшем к информации о преступнике, – к раскрытию кражи в целом. 
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Личность субъекта была всегда важной проблемой всех наук криминального профиля, и в первую очередь 

криминологии. В новое время проблема личности субъекта получила особую актуальность. Показывая общую 

ситуацию во всех областях научного знания, актуальность именно этой проблемы предопределена тем, что без 

научного познания тех, кто совершает преступления, нельзя эффективно бороться с преступностью в целом. 

При изучении личности женщины необходимо рассмотреть определенные группы личностных признаков, 

естественно с учетом определенных черт, которые связаны с половой принадлежностью. 

 Выборочные криминологические исследования и статистические данные свидетельствуют о том, среди 

преступников, женщин гораздо меньше, чем мужчин, наиболее крупную группу среди женщин-преступниц 

занимают лица в возрасте до 30 лет (около 48%).  Но среди отдельных категорий соотношение различных 

возрастных групп может быть иным. 

Общеизвестна закономерность, что среди взяточниц и крупных расхитительниц преобладают лица средних 

и старших возрастов, их больше и среди женщин-рецидивисток. В возрасте 30 - 40 лет наблюдается наиболее 

широкое участие женщин в общественном  производстве, растут их социальные контакты. В эти годы женщины 

нередко назначаются на руководящие должности, и иногда это приводит к преступлениям  корыстного характера 

(хищений, взяточничества). Женщины совершившие преступления как правило старше 40 лет, одиноки, что 

обусловлено распадом их супружеских связей и потерей родителей. 

Большую по численности группу среди женщин, совершивших насильственные преступления занимают 

лица в возрасте 18 - 24 лет, порядка шести пунктов меньше занимают лица в возрасте 30 - 40лет. 

В связи с тем, что к женщинам, совершившим преступления проявляется гуманность (если совершены не 

очень серьезные правонарушения) и становятся они на преступный путь как правило намного позже, чем 

мужчины, то женщины осужденные к лишению свободы в сравнительном  отношении старше, чем мужчины. 

В момент совершения преступления немногим более половины женщин состояли в брачных отношениях. У 

тех из них, кто в результате осуждения не был наказан к лишению свободы, семья не распалась. У женщин, 

содержащихся в местах лишения свободы сохранилась семья лишь у 22.8%.6 Меньше всего женщин, состоящих в 

брачных отношениях среди преступниц, совершивших убийство своего новорожденного ребенка."Убийство 

ребенка происходит как правило в результате неблагоприятных обстоятельств или ранней половой жизни, 

отсутствием мужа, материальных затруднений, ненадлежащие жизненные условия для воспитания будущего 

ребенка. Все это способствует тому, что беременная женщина пытается сделать аборт, а если это не удается, то 

совершает детоубийство. На принятие такого решения могут оказывать влияние лица, от которого женщина 

находится в материальной или иной зависимости: отец будущего ребенка, родители, родственники, знакомые." 

Несмотря на то, что около 30% осужденных женщин страдают психическими аномалиями, на общем фоне 

по сравнению с мужчинами-преступниками, преступницам в меньшей степени присущи антисоциальные 

установки, убеждения, социально-психологическая адаптация мало нарушена (за исключением  рецидивисток). Для 

наиболее эффективной профилактики необходимо выделение внутренних личностных предпосылок, выявить 

почему негативно отклоняющиеся от социальных норм поведение приняло негативный характер. 

 Психологическая зависимость женщин-преступниц выражается в зависимости от общественного мнения, от 

взгляда со стороны так как данная категория лиц не составляет исключения из всех женщин. Общеизвестен факт, 

что для женщин очень важна оценка со стороны других людей и то, какое впечатление они производят, для 

свойственна такая черта, как демонстративность. Демонстративность поведения у женщин-преступниц служит (в 

психологическом плане) целям самоутверждения. Но повышение демонстративности поведения у таких лиц 

одновременно снижает и контроль за ним. 

Для преступниц характерна застреваемость эффективных, психотравмирующих переживаний в сочетании с 

высокой импульсивностью это приводит к игнорированию или недостаточному учету всех необходимых 

обстоятельств, неадекватному восприятию и оценке возникающих жизненных ситуаций, плохому 

прогнозированию последствий своих поступков, не обдуманности поведения. 
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В связи с совершенном  преступлением женщина как правило испытывают чувство вины, обеспокоены 

своим дальнейшим существованием. В период отбывания наказания в исправительно-трудовом учреждении им 

присуще стремление изменить существующее положение (которым они естественно недовольны) в гораздо 

лучшую сторону. У женщин-преступниц сильно повышена тревожность, отмечается эмоциональная ранимость. 

При изучении насильственных преступниц следует отметить, что у них высокая активность и возбудимость по 

сравнению с женщинами, совершившими корыстные преступления. 

Среди женщин, впервые осужденных за убийство и нанесение тяжких телесных повреждений, отмечаются 

волевые качества, настойчивость в достижении цели. Этой категории преступников свойственны асоциальные 

взгляды и установки, то есть такие, которые не носят характера активного неприятия, целенаправленного и 

осознанного отрицания общепринятых норм и ценностей. С чем же это связано? Изучение личности совершивших 

убийство выявляет у них социальную психологическую зависимость от другого лица.  

Указанная особенность формируется в очень раннем возрасте как результат позиции, которую занимает 

ребенок (будущий преступник) в семье.  

Убийства, возникают как действие, направленное на сохранение автономной жизнеспособности 

преступника, как бы разрывающая связь жизнеобеспечивающим  фактором, который перестал выполнять эту 

приписанную ему функцию. Приводимая схема включает в себя основные компоненты процесса зарождения этого 

вида преступлений, а также отражает в какой-то мере логику их взаимосвязи и взаимодействия. 

Преступность - явление социальное, что позволяет сделать вывод, что причины ее социальны по своему 

характеру. Причины преступности, как и сама преступность, объективны и закономерны.  

Женщины наиболее остро чувствуют и переживают существующую напряженность, социальное 

неблагополучие, конфликтность и более восприимчивы, и уязвимы. Именно на них лежат важные обязанности по 

обеспечению семьи продуктами питания и другими благами, воспитанию детей, уходу за ними и т.д., поэтому они 

остро реагируют на любые неблагоприятные процессы, угрожающие семье и особенно детям. 

Так, стремление защитить себя и своих близких от физической угрозы обуславливает совершение 

насильственных преступлений, а зависть к другим, неуверенность в своем положении, переживания по поводу своей 

материальной необеспеченности приводят к совершению корыстных правонарушений. Например, тревога за 

здоровье ребенка способна стимулировать совершение матерью хищений на производстве, в том числе продуктов 

питания. Убийство мужа или сожителя, длительное время терроризирующего семью и угрожающего жизни 

женщины, есть ни что иное, как неправомерная форма защиты. При этом надо отметить, что женщины особенно 

чувствительны ко всякого рода угрозам, попыткам снизить их социальный статус, мнимым или действительным 

обидам, более пугливы, чаще и легче поддаются страху и тревоге. 

Подводя общий итог о причинах преступности женщин, можно сказать что причины преступности женщин 

тесно связаны с противоречиями общественного развития, эти причины отличаются большой спецификой. Эта 

специфика определяется социальной и особенно трудовой активностью женщин, их местом в производстве, ролями 

которые они исполняют. Огромное значение имеют те условия, которые представляет общество женщине, для 

успешного выполнения ее трудовых, семейных и родительских обязанностей. 
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СТРАТЕГИЯ РАЗВИТИЯ ПРЕДПРИЯТИЯ И ОЦЕНКА ЕЕ ЭФФЕКТИВНОСТИ 

 

Ахметова Д. 

Актюбинский региональный государственный университет им. К. Жубанова 

 

Казахстанские компании должны контролировать как внутреннюю среду, связанную с повышением 

использования ресурсов, но также вырабатывать долгосрочную стратегию поведения, которая позволяет понимать 

изменения, которые происходят во внешней среде. Предприятия, стоящие на одном месте неизбежно 

ликвидируются. Вследствие того, что не существует стратегии единой для всех компаний, каждое предприятие 

должно искать новые, более эффективные методы оценки стратегии развития, которые должны гарантировать 

оптимальный уровень обоснованности принятой стратегии.  

Процесс выработки стратегии зависит от позиции фирмы на рынке, динамики её развития, её потенциала 

поведения конкурентов, характеристик производимого ею товара или оказываемых услуг, состояния экономики, 

культурной среды и других факторов. Наряду с этим, есть некоторые  
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основополагающие подходы, показатели оценки эффективности стратегического планирования, которые 

позволяют базироваться на обобщенных принципах выработки стратегии поведения и осуществления 

стратегического управления . 

Достижение основной цели повышения эффективности предприятия возможно при выполнении следующих 

условий:  

• создание и освоение новой вакансии на предприятии;  

• повышение квалификации персонала;  

• совершенствование и улучшение показателей рентабельности. Стратегия представляет собой комплекс 

управленческих решений,  

направленных на реализацию миссии организации и её преобразование в новое состояние. Эти решения, 

имеющие долгосрочный характер, определяют направления формирования и развития организационного 

потенциала и способы осуществления деятельности на рынке для достижения конкурентных преимуществ. 

Стратегия дополняется и конкретизируется тактикой - это совокупность управленческих решений, 

отражающих наилучший вариант реализации стратегических целей в конкретных условиях функционирования 

предприятия или с учетом новых и непредвиденных обстоятельств.  

Чтобы придать уникальность и оригинальность выбору стратегии развития организации необходимо 

определить миссии и цели фирмы. В целях отражено то, к чему стремится фирма.  

Выбор стратегии фирмы осуществляется руководством на основе анализа ключевых факторов, 

характеризующих состояние фирмы, с учетом результатов анализа портфеля продукции, а также характера и 

сущности реализуемых стратегий.  

Оценка выбранной стратегии в основном осуществляется в виде анализа правильности и достаточности 

учета при выборе стратегии основных факторов, определяющих возможности осуществления стратегии.  

Основные факторы, которые влияют на стратегию любой организации и придают ей специфические 

особенности:  

◦ миссия организации (при ее пересмотре, происходящем  в результате изменения общественных 

приоритетов и потребностей, стратегия должна изменяться);  

▪ конкурентные преимущества, которыми обладает организация по сравнению с соперниками или к которым 

стремится;  

◦ характер выпускаемой продукции, особенности ее сбыта, послепродажного обслуживания, рынки и их 

границы;  

◦ организационные факторы;  

◦ ресурсы, которые имеются у организации (материальные, финансовые, информационные, кадровые и др.);  

◦ потенциал развития, совершенствования деятельности, расширения масштабов, деловой активности, 

инноваций;  

◦ культура и компетентность управленческого состава, внутренний климат в коллективе.  

В настоящее время существует четыре видах стратегий развития: роста, умеренного роста, сокращения, 

комбинированной .  

Стратегия роста присуща прежде всего молодым фирмам, стремящимся к лидерству в своей области , либо 

принадлежащим к научно-производственной сфере. Стратегия умеренного роста присуща организациям, которые 

твердо стоят на ногах и действуют в традиционных отраслях. Темпы здесь существенно ниже сколько процентов в 

год. Больше и не требуется, ибо рынки  

• достаточной мере насыщены, а быстрое кардинальное обновление ассортимента, поддерживающее 

высокий спрос, невозможно.   

Фирмы, производящие неконкурентоспособную продукцию следуют стратегии сокращения масштабов 

производства. В рамках этой стратегии происходит ликвидация части подразделений и уход из неперспективных 

рыночных сегментов. Что в свою очередь, позволяет избавиться от всего лишнего и обеспечить конкурентные 

преимущества на стагнирующих рынках.  

Комбинированная (селективная) стратегия, включает в себя элементы предыдущих в различном сочетании. 

В ее рамках одни подразделения фирмы могут развиваться быстро, другие — умеренно, третьи стабилизируют 

свое положение, четвертые сокращают масштабы своей деятельности.  

Основываясь на вышеизложенных вариантах определения стратегии предприятия можно предложить 

следующую формулировку: стратегия представляет собой совокупность действий, необходимых для достижения 

поставленных целей путем рационального использования ресурсов предприятия. Цель стратегии – добиться 

долгосрочных конкурентных преимуществ, которые обеспечат производственной системе высокую 

рентабельность и жизнеспособность.  
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АНАЛИЗ ПРИЧИН ТЕКУЧЕСТИ КАДРОВ 

 

Каримова А.А 

Актюбинский региональный государственный университет им. К. Жубанова 

 

Для эффективно функционирующего предприятия одним из главных факторов формирования стабильного 

трудового коллектива является анализ движения персонала. На сегодняшний день существует проблема текучести 

кадров, в организациях различных сфер деятельности, негативно сказывающаяся на их работе, которая в свою 

очередь не дает сформироваться коллективу, а значит и корпоративному духу, что неизменно влечет за собой 

снижение общих показателей эффективности работы.  

Независимо от вида деятельности, любому предприятию нужны профессиональные специалисты. Но кадры 

переходят с одного места работы на другую в поисках лучших условий и оплаты труда. Текучесть персонала — это 

движение работников, определенное недовольством сотрудников рабочим местом или же наоборот, отсутствием 

удовлетворенности предприятия тем или иным работником.  

Существует несколько видов текучести кадров:  

• физическая текучесть кадров. Входят те работники, которые независимо от каких-либо причин 

увольняются;  

• естественная текучесть кадров, составляющая 3-5% в год. Она влияет на обновление сотрудников и не 

требует действий как со стороны кадров, так и со стороны руководства.  

При анализе проблемы текучести персонала рассматривается текучесть кадров, которая составляет больше 

5% в год. Высокая текучесть влияет на большие экономические затраты, появляются вопросы с подбором и 

обучением персонала, также возникают психологические и технологические проблемы.  

Высокий уровень текучести кадров почти всегда указывает на серьезные недостатки в управлении 

персоналом и управлении предприятием  вообще, это своего рода индикатор проблем, хотя в некоторых случаях 

уровень текучести высок из-за специфики производства (Например, большой объем сезонных работ). Текучесть 

персонала на пустом месте не возникает, опытному руководителю она всегда заметна, и он должен принимать 

меры по снижению текучести кадров. Анализируя данные из статистики о составе выбывших работников 

списочного состава по видам экономической деятельности можно выделить отрасли, в которых заметно превышен 

показатель текучести кадров:  

• оптовая и розничная торговля, ремонт автотранспортных средств, мотоциклов, бытовых изделий и 

предметов личного пользования;  

• обрабатывающие производства;  

• образование;  

• транспорт и связь;  

• здравоохранение и предоставление социальных услуг;  

• операции с недвижимым имуществом, аренда и предоставление услуг. Главными причинами данной 

тенденции является:  

• неудовлетворенность уровнем оплаты труда;  

• отсутствие карьерного роста;  

• неподходящие условия и график работы;  

• конфликты с начальством и (или) коллективом;  

• не предоставление социального пакета;  

• отсутствие возможности проявить творческие способности сотрудникам 

• основным таким мероприятиям, которые направлены на уменьшение текучести кадров относится:  

1) изменить систему оплаты труда, увеличение ставок ежемесячных поощрений, выплата больничных, 

отпускных и т.д.;  

2) улучшить условия труда, учесть персональные требования сотрудников (например, заменить устаревшее 

оборудование, мебель, поставить кондиционеры/обогреватели, оборудовать стоянку на территории и т.д.);  

3) не заставлять сотрудников работать сверхурочно или по выходным. При необходимости сделать более 

гибкий график работы;  

4) проводить анонимные опросы по выявлению скрытых конфликтов между самими работниками или 

между работником и работодателем. В случае наличия конфликтов проводить мероприятия, где сотрудники и 

руководство будет взаимодействовать (выезд на пикники, собираться на праздники всем коллективом и т.д.), в 

случае острой необходимости поработать обеим сторонам со штатным психологом.  

5) давать возможность проявить себя, уделять время на творческую деятельность работников, проводить 

семинары по повышению квалификации работников.  

Персонал может работать только при условии удовлетворения своих потребностей, а это далеко не всегда 

выражается в денежном выражении. На сегодняшний день для работников важна стабильность компании, 

уверенность в ней, а значит, и в своем будущем. Специалисты хотят иметь возможность реализовывать свои 

интересы и чувствовать значимость своей работы. Проанализировав почему существует текучесть кадров на 

предприятии, необходимо принять меры по ее сокращению. Одним из основных аспектов успешного управления 

текучестью кадров является выявление тех сфер деятельности, где подобное явление пагубно влияет на работу 
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компании, или же, наоборот, может быть даже выгодно и пойти только на пользу развития организации. Иными 

словами, следует найти необходимый баланс преимуществ и недостатков для того, чтобы высокие показатели 

текучести кадров не оказывали негативного влияния на рабочие процессы и, как следствие, на показатели 

эффективности работы предприятий.  
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МЕТОДИЧЕСКИЕ ПРОБЛЕМЫ ОПРЕДЕЛЕНИЯ РЫНОЧНОЙ СТОИМОСТИ ПРИ ОЦЕНКЕ 

НЕДВИЖИМОСТИ 

 

Сарсенова А.А 

Актюбинский региональный государственный университет им. К. Жубанова 

 

Переход нашей страны к рыночной экономике потребовал углубленного развития ряда новых областей 

науки и практики, в частности, оценки недвижимости. Оценка - это методологически обоснованное мировоззрение 

профессионала о стоимости имущества и его определении. 

Стоимость не является особенностью, которая присуща недвижимости: наличие стоимости зависит от 

желания людей, необходимо сохранять покупательную способность, полезность и относительный дефицит. 

Определение рыночной стоимости недвижимости является сложным и уникальным процессом, поскольку 

практически невозможно найти два абсолютно одинаковых объекта. Даже в том случае, если здания построены по 

одному и тому же типовому проекту, но расположены на разных земельных участках, их стоимость может 

значительно варьироваться. 

Все операции и операции с недвижимостью требуют знания стоимости имущества. В рыночных условиях 

стоимость недвижимости зависит от факторов, тенденций и изменений в экономике и жизни общества в целом. 

Необходимость оценки недвижимости возникает в следующих случаях: 

сделки покупки или аренды; 

акционирование предприятий и перераспределение долей собственности; 

привлечение новых акционеров и дополнительная эмиссия акций; 

кадастровая оценка с целью налогообложения недвижимости: зданий и земельных участков; 

страховка имущества; 

кредитование под залог объектов недвижимости; 

внесение имущества в качестве вклада в уставный капитал предприятий и организаций; 

разработка инвестиционных проектов и привлечение инвесторов; 

ликвидация недвижимости; 

исполнение прав наследования, приговора суда, разрешения имущественных споров; 

другие операции, связанные с реализацией прав собственности на недвижимость. 

В соответствии с Гражданским кодексом Республики Казахстан: «К недвижимости (недвижимому 

имуществу, недвижимости) относятся: земля, здания, сооружения, многолетние насаждения и иное имущество, 

прочно связанное с землей, то есть объекты, движение которых невозможно без непропорционального ущерба к их 

цели.  

Воздушные суда и суда, подлежащие государственной регистрации, суда внутреннего плавания, суда река 

море и космические объекты также равны недвижимым вещам. Законодательные акты могут относить другое 

имущество к недвижимым вещам.  

Обязательным условием оценки недвижимости является учет особенностей функционирования рынка 

недвижимости, поскольку его состояние оказывает существенное влияние на потоки доходов, уровни риска и 

возможную цену продажи объекта недвижимости в определенный момент в будущем, т.е. на основе базовых 

данных, используемых в методах оценки доходного подхода 

В оценке недвижимости существует три общепринятых подхода к определению стоимости: стоимость, 

рынок и доход. Каждый подход имеет свои установленные методы, приемы и процедуры. Обнаружено 

концептуальное сходство подходов к оценке различных объектов недвижимости. В то же время тип оцениваемого 

объекта определяет особенности конкретных методов, вытекающих из конкретных проблем оценки, присущих, как 

правило, только этому виду имущества, который анализируется на основе принципов оценки. 

Существует четыре группы принципов оценки: 

 принципы, основанные на мнениях пользователей (принципы полезности, замены и ожидания); 
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принципы, вытекающие из процесса управления недвижимостью (принципы вклада, остаточная 

производительность, предельная производительность, баланс, экономический размер и экономическое 

разделение); 

принципы, определяемые действием рыночной среды (принципы альтернативности, изменчивости, 

зависимости, спроса и предложения, конкуренции и соответствия); 

Принцип наилучшего и наиболее эффективного использования является основным принципом  оценки. Этот 

принцип сочетает в себе все другие принципы и является основой любой оценки недвижимости. 

Затратный подход к оценке недвижимости основан на сравнении затрат на создание объекта недвижимости 

со стоимостью предполагаемых или сопоставимых объектов. Подход основан на изучении возможностей 

инвестора в приобретении недвижимости и исходит из принципа замещения, который гласит, что покупатель, 

проявив должную осмотрительность, не будет платить за объект большую сумму, чем стоимость получения 

соответствующего строительного участка, и Цель строительства и качество объекта в обозримом периоде без 

существенных задержек. 

Основные этапы процедуры оценки при таком подходе: 

Расчет стоимости приобретения или долгосрочной аренды свободных и свободных земельных участков с 

целью оптимизации их использования; 

Оценка стоимости замещения предполагаемого здания. Исходя из того, что цены и затраты на изготовление 

подобных объектов равны. 

Определение объекта недвижимости; 

Оценка стоимости предпринимательской прибыли (прибыли инвестора); 

Расчет общей стоимости оцениваемого имущества с учетом корректировок восстановительной стоимости 

для экспорта с последующим  увеличением стоимости полученного земельного участка. 

Это позволяет получить наиболее эффективные результаты при достаточно обоснованных стоимостных 

показателях земельного участка и незначительном  общем объеме производства улучшенных материалов. При 

оценке стоимости планируемых объектов, которые могут быть использованы при оценке в страховых целях. Такой 

подход при оценке объектов, подлежащих восстановлению, будет определять, будут ли затраты на строительство 

компенсировать увеличение операционных доходов или доходов от продажи имущества. Использование 

затратного подхода в этом случае позволяет избежать риска чрезмерного инвестирования. 

Для того, чтобы проанализировать лучшее и наиболее эффективное использование участка земли, также 

необходимо 

Восстановительная стоимость строительства оценивается в текущих ценах как в новых, так и в 

соответствующих оценках. Основой этого является стоимость затрат. В зависимости от порядка учета этих затрат в 

себестоимости строительства принято выделять прямые и косвенные расходы. 

Построенные объекты находятся под воздействием различных природных и функциональных факторов. 

Кроме того, рыночные издержки влияют на внешнее экономическое воздействие и изменения в окружающей 

среде. В то же время физический износ (потеря производительности), внешнее или экономическое развитие 

(изменение привлекает объект с точки зрения изменений внешней среды и экономики) различаются. ситуация в 

регионе).  
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Продовольственная безопасность – одна из самых важных частей национальной безопасности государства. 

Приоритетным  социально-экономическим  направлением  для государства является улучшение обеспеченности 

населения продуктами питания, среди которых выделяется категория социально-значимых продовольственных 

товаров. Следовательно, ключевой приоритетной задачей для любой страны представляется решение указанной 

проблемы, что зависит от развития ее главных критериев. Механизм обеспечения продовольственной 

безопасности представлен на рисунке 1. 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

          Рисунок 1. Механизм обеспечения продовольственной безопасности 

 

Примечание: Составлено на основе источника [1] 

 

Как показывает мировой опыт, функции государства при обеспечении продовольственной безопасности 

должны сводиться к регулированию процессов продовольственного обеспечения, в том числе созданию:  

 условий для развития рыночного механизма хозяйствования; контролю за использованием  ресурсов в сель-

ском хозяйстве;  

 поддержке и защите экономических интересов сельских производителей; противодействию теневой 

экономике в агропродовольственной сфере;  

 созданию запасов продовольствия на случай чрезвычайных ситуаций.  

Кроме того, следует учитывать, что обеспечение продовольственной безопасности состоит не только в 

регулировании и контроле снабжения населения продовольственными товарами. В сферу обеспечения 

продовольственной безопасности входят: оптимизация соотношения продукции собственного производства и 

импортной; развитие сети предприятий по переработке сельскохозяйственного сырья и торговле продовольствием; 

формирование доступных основной массе населения цен на продовольствие и т.д. [2]. 

Наличие национальной продовольственной безопасности в современном  мире многими странами 

рассматривается как наиболее значимая. Сейчас, по подсчетам специалистов, в мире голодает около 0,9 млрд. 

человек и недоедает - около 400 млн. человек, чем порой пользуются крупные международные транснациональ-

ные корпорации и компании (ТНК) и общественные организации, лоббируя свои интересы во многих странах 

мира. 

Впервые проблемы национальной продовольственной безопасности как источника конкурентоспособности 

страны, были подняты в США в середине 60-х годов XX в., когда система агропромышленного комплекса стала 

рассматриваться в виде реального сектора экономики, способного сформировать рост доходов сельского 

населения до уровня среднего класса. 

Рынок продовольствия разделяется на рынок собственно продовольственных товаров и рынок 

сельскохозяйственной продукции. Каждый из них развивается в соответствии со специфическими особенностями 

промышленного и сельскохозяйственного производства. У продукта сельскохозяйственного производства - 

длительный жизненный цикл, но его специфика заключается в том, что он является товаром сырьевого рынка.  

Из перечня социально значимых продовольственных  товаров в РК основными являются 

сельскохозяйственная продукция и продукты ее переработки. Рассматривая определения и трактовки 

продовольственной безопасности в различных источниках, приходим к выводу о том, что в современных условиях 

категорию «продовольственная безопасность» следует рассматривать как совокупность социально - 

экономических отношений, возникающих по поводу обеспечения населения продуктами питания, 

соответствующими нормативами по качеству и количеству на основе инновационного развития воспроизводствен-

ных процессов в сельском хозяйстве и обеспечения экономической безопасности агропродовольственной сферы.  
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Постановлением  Правительства РК от 27 марта 2017 года № 137 были внесены изменения в ранее 

действующее постановление Правительства РК от 1 марта 2010 года № 145 «Об утверждении перечня социально 

значимых продовольственных товаров». В результате перечень социально значимых продовольственных 

товаров Казахстана был обновлен, и из него исключены некоторые продукты питания, таких как  вермишель, 

лапша, овсяная крупа, манная крупа, перловая крупа, пшено,  свекла столовая, мясо баранины, молоко жирностью 

3,2%, кефир жирностью 3,2%,  растительно-сливочное масло (спрэд) жирностью до 49%, яйцо куриное II 

категории, сычужный твердый сыр и чай, сейчас не относятся к категории социально значимых продуктов. [3, 4]. 

Ежегодно растущие цены на социально значимые товары в нашей стране уже никого не удивляют. С начала 

2018 года рост по продовольственным  товарам, составил 2,3 процента, включая социально значимые продукты 

питания. Отмечается, что в региональном  разрезе пороговые значения превышены более чем на 15 процентов 

практически во всех областях страны. Существенное превышение закрепленных пределов не наблюдается только в 

г. Алматы. Одной из причин роста цен на товары народного потребления является повышение стоимости импорта. 

При этом очевидно, что стране требуется больше времени для восстановления импортозамещения. Даже при 

отсутствии объективных факторов инфляционные ожидания могут двигать цены вверх. [5]. 

Таким образом, важно стимулировать фермеров применять определенные сельскохозяйственные 

технологии, которые позволяют увеличить производительность и повышают экологическую безопасность 

проводимых работ. Масштабное внедрение таких технологий должно привести к увеличению производства 

продовольствия, снижению цен на продукты питания и укреплению продовольственной безопасности. Выделяют 

четыре аспекта видения устойчивого развития продовольственной безопасности: экономическим  развитием, 

социальной интеграцией, экологической устойчивостью и качественным управлением. 
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При технической поддержке Всемирного банка разработана Национальная инвестиционная стратегия на 

2018–2022 годы, которая предусматривает ряд системных мер по поддержке как новых, так и действующих 

инвесторов. Создано агентство по продвижению инвестиций - Национальная компания «Kazakh Invest».  

Kazakh Invest исполняет роль: 

 единого переговорщика, представляющего интересы Правительства Республики Казахстан при 

обсуждении перспектив и условий реализации инвестиционных проектов; 

 единой точки доступа к системе оказания государственных услуг, включающей как государственную 

поддержку инвесторов в виде инвестиционных преференций, так и выдачу различных разрешений и согласований, 

необходимых для реализации и дальнейшей эксплуатации инвестиционных проектов. 

Важным элементом и приоритетом  Стратегии является привлечение иностранных инвесторов к участию в 

самой масштабной Программе приватизации в независимой истории Казахстана. В ее рамках будут 

приватизированы более 700 активов из секторов нефти и газа, транспорта и логистики, производства 

промышленных товаров, телекоммуникации и электроэнергии. [1] 

При разработке инвестиционной политики регионов необходимо также очень серьезно просчитывать 

условия и последствия привлечения крупных инвесторов. При остром дефиците инвестиций неселективные меры 

по их привлечению могут привести к серьезным негативным последствиям экономического и политического 

характера. Международная инвестиционная практика показывает, что процесс глобализации экономики ведет к 

существенному снижению входных барьеров и рисков именно для крупных инвесторов, которые имеют 

возможности полномасштабного лоббирования своих интересов, как на экономическом, так и на политическом  

уровне. Крупные инвесторы при вхождении на тот или иной рынок преследуют долговременные интересы, 

которые слабо коррелируются с краткосрочными инвестиционными льготами.  

http://kodeksy-kz.com/norm_akt/source-Правительство/type-Постановление/145-01.03.2010.htm
http://kodeksy-kz.com/norm_akt/source-Правительство/type-Постановление/145-01.03.2010.htm
https://otyrar.kz/2017/04/novyj-perechen-socialno-znachimyx-tovarov-opublikovan-na-sajte-elektronnogo-pravitelstva-rk/
https://otyrar.kz/2017/04/novyj-perechen-socialno-znachimyx-tovarov-opublikovan-na-sajte-elektronnogo-pravitelstva-rk/
https://www.zakon.kz/4948518-pochemu-tseny-na-sotsialno-znachimye.html
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Интеграция в мировую экономику, интенсивная инновационная деятельность и переход к «зеленым» 

технологиям - это три основных фактора роста, которые должны повысить привлекательность Казахстана в глазах 

инвесторов (Рисунок 1). 

 

 

Рисунок 1. Факторы роста инвестиций в Казахстане [2] 

 

За последние пять лет инвестиции в основной капитал Актюбинской области составили 12,6 млрд. долларов 

США, из них 36% приходятся на долю прямых иностранных вливаний. В этот период регион уверенно укрепился 

на втором месте в стране по данному показателю. 

Рассмотрим, как обстоит дело с привлечением в регион инвестиций за последние три  отчетных года. 

(Рисунок 2) 

 
 

Рисунок 2. Привлечение инвестиций (млрд тенге) 

 

Из диаграммы видно, что имеет место поступательный рост объемов инвестиций в экономику региона.  

В 2017 году регион стал одним из лидеров в стране по темпам роста  инвестиций. В экономику области 

было привлечено 437 млрд тенге инвестиций, что больше уровня 2016 года на 63 млрд тенге (рост ИФО - 

11,6%). При этом немаловажный факт - более 70%  привлеченных средств являются собственными средствами 

субъектов частного сектора. 

В 2018 году планируется для развития экономики привлечь не менее 510 млрд тенге инвестиций с ростом на 

11%. В рамках 2-й пятилетки госпрограммы (ГПИИР) в области реализуются 17 проектов с объемом 

инвестиций 127 млрд тенге с созданием 1,9 тыс. рабочих мест. В 2017 году реализовано 4 проекта на 5,6 млрд 

тенге, создано 170 рабочих мест. Вне Карты индустриализации было реализовано 8 проектов на 21 млрд тенге с 

созданием более 430 рабочих мест.  

С 2018 по 2020 год в рамках Карты запланирована реализация еще 9 проектов на сумму 242 млрд. тенге с 

созданием 5,5 тыс. рабочих мест.  

Для повышения инвестиционной привлекательности большое значение имеют индустриальные зоны. 

Создание индустриальных зон - это инструмент привлечения инвесторов, развития предпринимательства, 

оптимизации бизнеса, увеличения доли налоговых поступлений в бюджет. Следовательно, получается социально-

экономический эффект, связанный с созданием дополнительных рабочих мест для населения, повышением 

инвестиционной привлекательности региона, развитием отечественных инновационных проектов. 

В целом в Индустриальной зоне «Актобе» реализуются 13 проектов, будет создано 1700 новых рабочих 

мест, а объем инвестиций составит 84,3 млрд. тенге. В 2018 году планируется: 

- реализовать в области не менее 14 инвестиционных проектов на 70 млрд тенге с созданием 2,1 тыс. новых 

рабочих мест; 
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- в Индустриальной зоне ввести в эксплуатацию дополнительно не менее 6 проектов на 8,2 млрд тенге с 

созданием 475 рабочих мест; 

- довести общее количество участников Индустриальной зоны до 20, что позволит на 100% использовать ее 

потенциал. [3] 

В условиях конкуренции за привлечение инвестиций, задача каждого региона сделать свою область 

надежным партнером  в реализации совместных проектов, повысить инвестиционную привлекательность. Поэтому 

в Актюбинской области создаются дополнительные инструменты и механизмы, формируются площадки для 

повышения инвестиционного климата и продвижения инвестиционного имиджа региона. Также в целях создания 

инвестиционного имиджа Актюбинской области реализуется PR сопровождение в зарубежных и финансовых 

изданиях, а также интернет ресурсах. 

Работа по созданию и развитию благоприятного инвестиционного климата в области, решает также 

ключевой вопрос привлечения инвестиций в реальный сектор экономики и, как следствие, обеспечивает 

экономический рост региона. 
 

Использованная литература: 
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3. Тезисы к отчету акима области Б.М. Сапарбаева «Об итогах социально-экономического развития за 2017 год и 

задачах на 2018 год»// http://avestnik.kz/tezisyi-k-otchetu-akima-oblasti-b-m-saparbaeva-ob-itogah-sotsialno-

ekonomicheskogo-razvitiya-za-2017-god-i-zadachah-na-2018-god/ 

 

Научный руководитель – к.э.н. Кунуркульжаева Г.Т. 

 

 

ТЕНДЕНЦИИ РАЗВИТИЯ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА В КАЗАХСТАНЕ В УСЛОВИЯХ 

МОДЕРНИЗАЦИИ ЭКОНОМИКИ 

 

Буркун М.С. 

Актюбинский региональный государственный университет им.К.Жубанова 

 

Развитие предпринимательства, в особенности малого и среднего, является одним из главных курсов 

современной казахстанской экономики в рамках индустриально-инновационного развития страны. 

Зарубежный опыт стран с развитой рыночной экономикой свидетельствует о том, что предпринимательство 

выполняет важнейшие функции в национальной экономике. По данным Программы развития ООН, в мировой 

экономике количество малых предприятий превышает 95% от общего количества всех предприятий. На их долю 

приходится свыше 60% занятых, а их доля в ВВП достигает 50%. Это среднемировые показатели. А в Японии, 

например, доля малого и среднего предпринимательства составляет 99,6% от общего числа компаний, 55% ВВП и 

80% численности занятых в промышленности. В США - более 50% ВВП, более половины инноваций, более 2/3 

национальной рабочей силы задействовано в малом предпринимательстве. В Великобритании доля малого и 

среднего бизнеса в ВВП – 52%, Италии – 55%, Германии – 57%. 

Согласно информации Комитета по статистике, всего в стране к 1 октября 2018 года работали 1,2 млн МСБ. Из них 

65% индивидуальных предпринимателей, 18,6% малых компаний, 16,2% фермерских хозяйств и 0,2% средних 

предприятий. [1] 

 

http://www.ey.com/KZ/ru/Issues/Business-environment/EY-Kazakhstan-attractiveness-survey-2014#.VKJt5QNAA
http://www.ey.com/KZ/ru/Issues/Business-environment/EY-Kazakhstan-attractiveness-survey-2014#.VKJt5QNAA
http://avestnik.kz/tezisyi-k-otchetu-akima-oblasti-b-m-saparbaeva-ob-itogah-sotsialno-ekonomicheskogo-razvitiya-za-2017-god-i-zadachah-na-2018-god/
http://avestnik.kz/tezisyi-k-otchetu-akima-oblasti-b-m-saparbaeva-ob-itogah-sotsialno-ekonomicheskogo-razvitiya-za-2017-god-i-zadachah-na-2018-god/
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Рисунок 1. Динамика зарегистрированных индивидуальных предпринимателей  

Примечание: выполнено на основе данных источника [2] 

Из рисунка 1 видно, что присутствует тренд роста во всех рассмотренных группах, тем самым численность 

зарегистрированных индивидуальных предпринимателей в целом медленно, но неуклонно растет. Локальные 

перепады связаны с макроэкономическим  влиянием на предпринимателей ввиду нестабильной финансовой 

обстановки на валютном рынке республики, волатильностью курса национальной валюты, что повлекло убытки не 

только среди населения, но и корпоративного сектора, включая предпринимателей. 

На следующем рисунке представлены данные по численности занятых по группам предпринимательства. 

 

 
 

Рисунок 2. Численность занятых в малом и среднем предпринимательстве  

за 2005-2017 годы, тыс.человек [3] 

 

Исходя из данных рисунка 2, наблюдается устойчивый спад численности занятых в крестьянских и 

фермерских хозяйствах, что связано с процессами урбанизации населения, в то время как остальные группы 

показывают стабильный рост, и лишь прослойка среднего предпринимательства уступает индивидуальному 

предпринимательству и малым юрлицам. Это связано с тем, что после кризисных явлений 2013-2014 годов средние 

предприниматели понесли значительные убытки по ряду причин, среди которых значительная девальвация 

национальной валюты. В остальном динамика положительная и связано это, в первую очередь, с ростом 

численности населения в республике. 
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Обратим внимание на тот факт, что наследие республики от советского союза в виде крупных предприятий 

промышленности до сих пор имеет огромное влияние на казахстанскую экономику. Несмотря на спадающий 

тренд, доля крупного бизнеса в экономике крайне высока. Однако влияние малого и среднего 

предпринимательства постепенно растет, но до среднемировых показателей в 63% еще очень далеко. Основой 

экономики на сегодняшний момент все еще остаются градообразующие крупные предприятия. 

Учитывая советское прошлое республики, когда коммерческая частная деятельность была сильно 

ограничена, после обретения республикой независимости сфера предпринимательства было крайне слабо развита, 

в отличие от европейских государств с изначально капиталистическим  вектором развития, в которых уровень 

занятости населения в индивидуальном  предпринимательстве может достигать половины всего населения страны. 

Подводя итоги исследования тенденций развития предпринимательства в нашей стране, можно сделать вывод, что, 

несмотря на то, что развитию предпринимательства в республике уделяется особое внимание, имеющийся 

фактический рост доли предпринимателей, остается незначительным; влияние сектора малого и среднего бизнеса в 

экономику республики значительно  уступает крупным предприятиям.  

Однако следует подчеркнуть актуальность принимаемых государством мер в решении этих проблем. Так, 

обеспечение благоприятного бизнес-климата является одним из основных направлений национальной 

экономической политики. В целях обеспечения благоприятной бизнес-среды и создания сильного среднего класса 

предпринимателей будет подготовлен новый пакет системных мер кардинального улучшения бизнес-климата, 

особенно на региональном  уровне, стимулирования вывода бизнеса из тени через упрощение налогового и иного 

администрирования. На законодательном  уровне предусмотрено улучшение условий правового регулирования 

бизнеса и снижение барьеров развития предпринимательства.  

Сильное предпринимательство - это, во многом, и экономическая безопасность страны, ведь от степени 

развития малого и среднего бизнеса могут напрямую зависеть глобальные экономические показатели в масштабах 

государства.  
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МАЛЫЙ БИЗНЕС КАК ФАКТОР РАЗВИТИЯ  

НАЦИОНАЛЬНОЙ ЭКОНОМИКИ  

 

Ганиев М.Т.  

Актюбинский региональный государственный университет им. К.Жубанова 
 

В Стратегии «Казахстан-2050» Глава государства отметил, что необходима «всесторонняя поддержка 

предпринимательства - ведущей силы национальной экономики». [1] К 2050 году стратегической целью является 

обеспечение вклада малого и среднего бизнеса в ВВП страны не менее 50%.  

По данным Комитета по статистике МНЭ РК всего в стране к 1 октября 2018 года действуют 1,2 млн.  

субъектов малого и среднего бизнеса (МСБ), из них 223 200 (18,6%) составляют юридические лица малого бизнеса, 

2 400 (0,2%) - юридические лица среднего бизнеса, 780 000 (65%) - индивидуальные предприниматели и 194 400 

(16,2%) крестьянские и фермерские хозяйства. 

Структура субъектов малого и среднего предпринимательства в Казахстане представлена в диаграмме (Рис. 

1) 

 

http://stat.gov.kz/faces/wcnav_externalId%20/homeDinamika.pokazateli?_afrLoop=5423509556050611#%40%3F_afrLoop%3D5423509556050611%26_adf.ctrl-state%3D13bt6jgvp4_99
http://stat.gov.kz/faces/wcnav_externalId%20/homeDinamika.pokazateli?_afrLoop=5423509556050611#%40%3F_afrLoop%3D5423509556050611%26_adf.ctrl-state%3D13bt6jgvp4_99
http://stat.gov.kz/faces/wcnav_externalId%20/homeDinamika.pokazateli?_afrLoop=5423509556050611#%40%3F_afrLoop%3D5423509556050611%26_adf.ctrl-state%3D13bt6jgvp4_99
http://stat.gov.kz/faces/publicationsPage/publicationsOper/homeNumbersBusinessRegisters?_afrLoop=5404351533863609#%40%3F_afrLoop%3D5404351533863609%26_adf.ctrl-state%3D9c8ig6p3p_181
http://stat.gov.kz/faces/publicationsPage/publicationsOper/homeNumbersBusinessRegisters?_afrLoop=5404351533863609#%40%3F_afrLoop%3D5404351533863609%26_adf.ctrl-state%3D9c8ig6p3p_181
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Рисунок 1. Структура субъектов малого и среднего предпринимательства  

в Казахстане [2] 

     

В нашей статистике на конец августа 2018 года общее число активных малых предприятий составило 150,2 

тыс., что превышает показатели прошлого года на 10,9%.  

Активность малого бизнеса в Казахстане за последние 5 лет сформировала положительный тренд. Так, 

например, в августе 2013 число малых активных предприятий составляло 102,5 тыс., в августе 2015 - 121,3 тыс., а в 

августе 2017 - уже 135,4 тыс. предприятий. Среднегодовой рост числа активных малых юридических лиц (по 

данным августа) составляет 8%. 

 

 
 

Рисунок 2. Активные малые предприятия [3] 

 

В региональном  разрезе по количеству лидирует Алматы – 173,8 тыс. субъектов. Следом идут 

Туркестанская (129,4 тыс. субъектов) Алматинская (114,6 тыс. субъектов) области. В Астане общее количество 

МСБ превысило 107 тыс., а в Шымкенте – 58,9 тыс. Вместе с тем наибольший рост показателей наблюдается в 

Кызылординской области – 11% и Шымкенте – 10,1%. 

Фонд развития предпринимательства «Даму» продолжает внедрение новых инструментов поддержки 

бизнеса. Это связано с выполнением новых задач, закрепленных в рамках государственных программ, а также с 

исполнением  планов по автоматизации процессов, усилению инструментов нефинансовой поддержки и 

расширению внебюджетного фондирования программ льготного финансирования МСБ. К таким инструментам 

Фонда «Даму» относятся:  

1) Льготное кредитование и гарантирование микрокредитов в рамках Программы развития продуктивной 

занятости и массового предпринимательства на 2017-2021 годы; 

2) Субсидирование ставки вознаграждения по выдаваемым кредитам банками второго уровня субъектам 

частного предпринимательства для целей жилищного строительства в рамках Программы жилищного 

строительства «Нұрлы жер»;  

3) Автоматизация электронного супермаркета поддержки бизнеса «Digital Damu», представляющую собой 

электронную площадку с применением  новейших достижений средств информационных технологий;  
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4) Проект по поддержке начинающего бизнеса «Startup Академия», направленный на оказание 

акселерационной поддержки стартапам и создание благоприятных условий для их развития. 

Придерживаясь мирового опыта, который показывает, что наиболее успешной и работающей моделью для 

развития инноваций остаются университеты, так как именно они формируют единую инновационную 

инфраструктуру и играют важную роль в экономическом  развитии, Фондом «Даму» организуются Startup 

Академии в регионах страны на базе партнерских университетов.  

Такое сотрудничество позволяет Фонду «Даму» оказывать комплексную бесплатную поддержку 

начинающим  предпринимателям  на стадии бизнес-идеи до входа на рынок. Благодаря участию в данном проекте 

начинающие предприниматели могут получить консультации, информационную поддержку, персонального 

ментора, а также помощь в привлечение инвесторов, содействии в подаче заявок на участие в финансовых 

программах Фонда или на получение государственных грантов. 

5) Проект по поддержке действующего бизнеса «Асылдар», направленный на оказание комплексной 

поддержки предприятиям  малого и среднего бизнеса через раскрытие их потенциала и преодоление барьеров 

роста, путем проведения диагностики состояния компаний, определения их сильных и слабых сторон, выявления 

проблем, сдерживающих развитие компании.   

6) Финансирование МСП за счет нового привлечения средств со стороны международных финансовых 

организаций и местных бюджетов. В период с 2017 по 2019 год Фонд «Даму» планирует привлечь займы на 

общую сумму более 160 млрд. тенге от Азиатского банка развития, Европейского банка реконструкции и развития 

и Европейского инвестиционного банка.  

Помимо привлечения средств международных финансовых организаций, Фонд «Даму» активно ведет 

работу по привлечению средств местных исполнительных органов на точечные программы в регионах в 

зависимости от специфики их экономического развития.  

За 2017 год Фондом и МИО был сформирован пул средств на сумму 20,7 млрд тенге (9,3 млрд. тенге - 

средства МИО, 11,4 млрд. тенге - средства Фонда). В планах на 2018 год сформировать общий пул средств в 

размере 20,0 млрд. тенге, из них 10,0 млрд. тенге - средства МИО, 10,0 млрд. тенге - средства Фонда. [4] 

Следовательно, создавая соответствующие условия, обеспечивающие комплексную поддержку малого и 

среднего бизнеса на общегосударственном  и региональном  уровнях, обеспечиваются возможности для его 

относительного безрискового финансирования (кредитования) и извлечения нормальной нормы прибыли. В свою 

очередь, денежные средства инвесторов неизбежно устремятся в малый и средний бизнес, содействуя тем самым, 

не только становлению и развитию предпринимательского сектора, но и повышению на этой основе 

эффективности экономики в целом. 
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АКТУАЛЬНЫЕ АСПЕКТЫ УПРАВЛЕНИЯ ЗАТРАТАМИ НА ПРОМЫШЛЕННЫХ ПРЕДПРИЯТИЯХ В 

УСЛОВИЯХ МОДЕРНИЗАЦИИ ЭКОНОМИКИ  

 

Ізбасар К.  

Актюбинский региональный государственный университет им.К.Жубанова 

 

Актуальной задачей является создание интегрированной системы формирования информации о затратах на 

производство, включающей в себя идентификацию, измерение, накопление, подготовку и обработку 

экономической информации для выработки новых подходов к управлению затратами и повышению ценности 

получаемой информации, обеспечивающей разносторонний анализ и текущий контроль затрат. 

В условиях глобальных интеграционных процессов экономики с теоретической и практической точек зрения 

важно применять научно обоснованные методы оценки эффективности затрат и результатов деятельности 

предприятия. Наиболее точно оценивает данную эффективность процессный подход.  

Рассмотрим этапы методики анализа затрат по производственным  процессам. Первоочередной этап 

характеризуется отбором процессов, которые определят затраты, необходимые для осуществления 

производственного цикла в комплексе. Затем конкретизируется совокупность базовых финансовых расчетов, 

позволяющих оценить целесообразность издержек [1]. 

Следует отметить, что при процессном  подходе для комплексной оценки целесообразно использовать 

показатели ресурсоемкости, прoцессoемкости, индексы соотношения темпов роста затрат на процессы с темпами 

роста выручки и т.д. В этом случае необходимо руководствоваться целями аналитического исследования. Так, 
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показатели ресурсоемкости позволят оценить эффективность использования ресурсного потенциала предприятия; 

показатели процессоемкости позволят оптимизировать затраты на выполнение процессов. 

Ресурсоемкость, также, как и прoцессoемкость, применяется для промышленных предприятий добывающих 

и обрабатывающих полезные ископаемые. Коэффициент может выражаться как в натуральном  выражении, так и в 

денежном, другими словами это отношение затраченных ресурсов на объем произведенной продукции: 

Кр = Зр/Q,                                                               

где Зр – затраченные ресурсы,  

Q – объем продукции.                           

Прoцессoемкость – показатель, характеризующий уровень затрат на процесс в выручке от реализации 

услуг: 

Кп = Зп/В, 

где Зп – затраты на выполнение того или иного процесса,  

В – выручка. 

Вместе с тем необходимо учитывать, что для принятия решений в отношении управления затратами важны 

не только финансовые показатели, но и нефинансовая информация. Нефинансовые показатели результатов 

деятельности, такие как качество и уровень обслуживания, производительность и работа с кадрами, должны играть 

более весомую роль при оценке результатов деятельности [2]. 

Далее необходимо определиться с выбором метода комплексной оценки. Существуют различные методы 

комплексной оценки затрат и результатов деятельности предприятия. Представим основные из них.  

Метод сумм. Основной идеей данного метода является оценка направленности показателя для достижения 

наименьших затрат при выполнении однотипных процессов (деятельности), т.е. уменьшение значения какого-либо 

частного показателя затрат расценивается как улучшение результатов процесса (деятельности), а соответственно 

увеличение значения частного показателя затрат - как ухудшение результатов процесса. Такой подход позволяет 

ранжировать процессы по возрастанию показателей ресурсо- и процессоемкости. 

Метод расстояний. Метод комплексной сравнительной оценки деятельности процессов, в основу которого 

положены операции с матрицами, составленными из показателей сравниваемых процессов, и стандартизация этих 

показателей с использованием  наилучших показателей виртуального эталонного процесса [3]. 

Помимо перечисленных методов, существуют такие методы как анализ относительных показателей, 

факторный анализ, анализ тренда, горизонтальный и вертикальный анализ, сравнительный анализ и др. В 

комплексе оценивают такие специальные показатели как, затраты предприятия на весь объем произведенной 

продукции и на определённый вид, а также на единицу продукции. Аналитики предприятия рассматривают 

показатели в совокупности с факторами, влияющими на данные показатели, и в конечном итоге предлагают на 

рассмотрение основные пути снижения себестоимости продукции. [4]. 

Формирование теоретических и практических основ управления затратами и необходимость повышения 

эффективности деятельности промышленных предприятий привели к созданию систем контроллинга. Что касается 

инструментария контроллинга, то к ним, прежде всего, относят применяемые в практической деятельности модели 

и методы. При этом следует отметить, что к инструментам  контроллинга в практической деятельности  принято  

относить  и ряд других составляющих, например, формирование бюджетов и планов,  постановка процессного 

учета затрат,  управление  по центрам ответственности, а также создание системы различных видов 

управленческого учета. Все эти практические аспекты напрямую связаны с особенностями управления именно 

затратами на промышленном предприятии. 

Методы контроллинга должны быть направлены, прежде всего, на: 

 определение издержек по конкретным функциям управления промышленного предприятия; 

 формирование расчетных показателей издержек показателей или издержек по структурным  

подразделениям  предприятия; 

 определение алгоритмов расчетов минимизации затрат на единицу выпускаемой продукции; 

 подготовку и создание информационной базы и графика документооборота, способствующих анализу и 

контролю издержек производства, в целях выбора определенных хозяйственных решений; 

 поиск резервов снижения издержек производства на этапах жизненного цикла продукции; 

 определение и принятие конкретных способов нормирования затрат и др. [5] 

Таким образом, управление затратами на производстве, а особенно в условиях рынка, является стержневым 

направлением  всей системы руководства предприятием, поскольку именно здесь собирается вся информация о 

фактических затратах, а значит, закладываются основы для получения фактической прибыли. Следовательно, 

грамотное управление расходами промышленного предприятия дает возможность повысить 

конкурентоспособность, увеличить прибыль и повысить рентабельность всей финансово-хозяйственной 

деятельности экономического субъекта. 
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НЕКОТОРЫЕ ВОПРОСЫ НЕПРИКОСНОВЕННОСТИ ЧАСТНОЙ ЖИЗНИ  

 

Колпакова Н.Н. 

 

15 декабря 2009 года в г. Астана состоялась экспертная встреча по обсуждению права на 

неприкосновенность частной жизни в Республике Казахстан. Организаторами встречи являлись Комитет по 

законодательству и судебно-правовой реформе Мажилиса Парламента Республики Казахстан, Центр исследования 

правовой политики, Институт законодательства Министерства юстиции Республики Казахстан, Национальный 

демократический институт международных отношений, Союз адвокатов Казахстана.  

7 декабря 2009 года был подписан Закон Республики Казахстан от «О внесении изменений и дополнений в 

некоторые законодательные акты Республики Казахстан по вопросам защиты прав граждан на неприкосновенность 

частной жизни» № 221-IV («Казахстанская правда» от 15 декабря 2009 г. № 294 (26038)).  

Закон направлен на принятие государством дополнительных мер по защите конституционных прав граждан 

на неприкосновенность частной жизни, личную и семейную тайну, на тайну личных вкладов и сбережений, 

переписки, телефонных переговоров, почтовых, телеграфных и иных сообщений, в частности: 

- усилена уголовная ответственность за нарушение тайны частной жизни, личной и семейной тайны, а также 

тайны личных вкладов и сбережений и иных сообщений; 

- установлена уголовная ответственность за фальсификацию оперативно-розыскных материалов; 

- расширяются ограничения для сотрудников оперативно-розыскной деятельности относительно 

разглашения сведений, затрагивающих неприкосновенность частной жизни; 

- конкретизированы полномочия прокурора при осуществлении надзора за законностью оперативно-

розыскных мероприятий, в том числе на сетях телекоммуникаций и почтовых каналах связи. 

Также Закон содержит ряд предложений по предупреждению и пресечению различных коррупционных 

правонарушений, сопряженных с посягательствами на право граждан на неприкосновенность частной жизни. 

Участниками встречи были затронуты и обсуждены практически все аспекты института частной жизни в 

свете норм принятого закона. 

Турецкий Николай Николаевич, д.ю.н., депутат, член Комитета по законодательству и судебно-правовой 

реформе Мажилиса Парламента Республики Казахстан отметил, что актуальность данной темы обусловлена и тем, 

что право на неприкосновенность частной жизни еще не получило широкого признания в судебной практике по 

причине возникновения трудностей с определением  содержания этого права и сложностей сбалансирования 

интересов отдельной личности с интересами других лиц, групп и государства. [1] 

Необходимо признать, что некоторые проблемы защиты частной жизни остаются и в настоящее время. Этим 

и подчеркивается актуальность рассматриваемой темы. 

Лоскутов Игорь Юрьевич, генеральный директор ТОО «ЮрИнфо» (на тот момент), в своем докладе 

«Контроль за электронным пространством. Новые инициативы АИС (Интернет, е-mail, автоматизированные банки 

данных и т.д.)», затрагивает вопросы личной безопасности в киберпространстве. «…Проблема обеспечения 

неприкосновенности частной сферы человека не стала менее актуальной в связи с развитием Интернета. С 

развитием телекоммуникаций Интернет стал все чаще использоваться органами государственной власти, 

коммерческими и некоммерческими организациями, а также частными лицами для удовлетворения различных 

своих потребностей (личных и деловых отношений). Отношения лица, собирающего информацию, с физическим 

лицом, о котором собирается информация, вызывают множество вопросов, порождающих разнообразные 

юридические коллизии. Безучастным к ним в последнее время не остается и государство. В принимаемых 

нормативных правовых актах появляются нормы, посвященные регулированию общественных отношений, 

возникающих в связи с использованием  сети Интернет. Но большинство из них не учитывают специфику 

Глобальной сети. Попытки государства заняться регулированием  и взять под контроль «сетевую» жизнь в любых 

ее проявлениях даже с благими намерениями получаются неэффективными, непродуманными и в какой-то степени 

неадекватными, что вызывает крайне негативные отклики со стороны общественности и даже сопротивление». [2] 

Приказом и.о. Министра информации и коммуникаций Республики Казахстан от 23 мая 2018 года № 226 

«Об утверждении Правил регистрации абонентских устройств сотовой связи» устанавливается обязательная 

регистрация устройств сотовой связи, произведённые на территории Казахстана и завезённые в РК, работающие в 
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сетях сотовой связи Казахстана. То есть это: телефоны, смартфоны, планшеты, детские часы с функцией дозвона, 

смарт-часы и т. д. Регистрация вводится с 1 января 2019 года.  

На наш взгляд, необходимость регулирования правоотношений в сфере доступа к ресурсам интернета, 

обоснована. Доступ, в свою очередь, происходит именно через современные мобильные устройства. И, как 

следствие, возникает риск утечки информации, риск неправомерного доступа к информации, находящейся на этих 

мобильных устройствах. Их регистрация – это необходимость, вызванная защитой, в первую очередь, самих 

граждан. При этом частная жизнь и есть та информация, которая хранится на мобильных устройствах.  

Далее полагаем необходимым  обратить внимание на определение «использование личной, частной 

информации». При этом возможно и введение нормы об использовании информации полученной при нарушении 

неприкосновенности частной жизни и при незаконном нарушении тайны переписки, телефонных переговоров, 

почтовых, телеграфных или иных сообщений. Законодатель признает состав преступления в собирании 

информации, причинении существенного вреда, незаконном нарушении тайны, вместе с тем возникает вопрос о 

квалификации действий по объему, степени распространения, степени использования полученной информации. К 

примеру. Консультанты операторов сотовой связи при осуществлении своих функций по отладке мобильного 

устройства, уже вторгаются в личное пространство, проверяя его работоспособность и работоспособность 

приложений, установленных в нем. Согласие владельца на просмотр сообщений, при этом, зачастую не 

спрашивается. Имея претензии к консультанту, вполне возможно и возникновение конфликта. Введя норму, 

возможно и в административном  поле, мы избежим или же уменьшим криминализацию действий консультанта. 

Статья 18  Конституции Республики Казахстан содержит гарантии права на неприкосновенность частной 

жизни: - каждый имеет право на неприкосновенность частной жизни, личную и семейную тайну, защиту своей 

чести и достоинства. 

Таким образом, незаконное вторжение, а тем более использование полученной информации, преследуется 

по закону. Вместе с тем, как было сказано выше, необходимо принятия более действенных мер по защите частной 

жизни, при этом упор делая на превентивные, упреждающие меры.  
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Шағын және орта кәсіпкерлік – бүгінгі өркениетті дүниежүзілік экономикалық даму жүйесіндегі болашағы 

күмән келтірмейтін салалардың бірі болып саналады. 

Нақты сектор және сауда кәсіпорындары мен компаниялары Қазақстан экономикасының дамуына, өсуіне, 

ұлттық табыс, жалпы ішкі өнім, жалпы ұлттық өнім, жұмыспен қамтылу дәрежесі және тағы да басқа 

көрсеткіштердің артуына тікелей әсер етеді. Кейінгі жылдары елімізде шағын және орта кәсіпкерлікті (ШОК) 

дамытуға көбірек көңіл бөліне бастады. Шағын бизнес– нарықтық экономиканың маңызды элементі, онсыз 

мемлекет жан-жақты дами алмайды. Ол көп жағдайда экономикалық өсу қарқындарын, жалпы ұлттық өнімнің 

құрылымы мен сапасын анықтайды. 

Шағын және орта кәсіпкерлікті дамыту арқылы салалық және өңірлік монополизмді жоюға, рынокта 

тауарлар мен қызметтерді көбейтуге, жаңа жұмыс орындар ашуға, ғылыми-техникалық прогрестің жетістіктерін 

пайдалануға, қоғам тұрақтылығының кепілі болып табылатын орта тап қалыптастыруға үлкен мүмкіндіктер бар. 

Бұл туралы Елбасы Н.Ә.Назарбаевтың Қазақстан халқына арнаған «Төртінші өнеркәсіптік революция 

жағдайындағы дамудың жаңа мүмкіндіктері» деп аталатын халыққа арнаған 2018 жылғы 10 қаңтардағы 

Жолдауында  «цифрлық технологиялар бизнесті қайта реттеуге, мемлекет тарапынан көрсетілетін қызмет пен 

мемлекеттік қолдаудың сапасын арттыруға, азаматтардың қажеттілігін барынша есепке алуға мүмкіндік береді [1]. 

Сондықтан да қазіргі кезде кәсіпкерлікті, соның ішінде шағын бизнесті дамытуға ерекше назар аударылып отыр. 

Осы аталғандарды ескере отырып, кәсіпкерлік пен бизнестің дамуына жан-жақты жағдай жасау, қызмет тиімділігін 

арттыру объективті қажеттілік болып отыр [2].  

Әлемдегі әр мемлекет үшін ел ішіндегі кәсіпкерлік пен бизнесті дамыту басым мақсаттардың бірі, себебі ол 

елдің экономикасына әсер етуші факторлар болып табылады. Қазіргі таңда Қазақстанда кәсіпкерлік пен бизнестің 

деңгейі қарқынды даму үстінде. Қазақстан экономикасындағы кәсіпкерлік пен бизнес үлесі 2030 жылға қарай екі 

https://online.zakon.kz/Document/?doc_id=1005029#sub_id=180000
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есе өсуі тиіс. Ал 2050 жылға қарай бұл сектор басымдықты болады»- деді Мемлекет басшысы [3]. Сондықтан да 

мемлекет пен жеке меншік сектор өзара сенім мен тиімділікке негізделген әріптестік қатынастарын жолға қою 

керек. 

 

Кесте  1 

2018 жылғы 1 мамырға ШОК жұмыс істеп тұрған субъектілерінің саны бірлік 

 

Барлығы 

Оның ішінде 
Барлығы,  
өткен жылғы  
тиісті кезеңге 
пайызбен  

шағын 
кәсіпкерлі
ктегі 
заңды 
тұлғалар 

орта 
кәсіпкерлі
ктегі 
заңды 
тұлғалар 

дара  
кәсіпкерл
ер 

шаруа 
немесе 
фермер 
қожалықта
ры 

Қазақстан 
Республикасы 

1177654 217 766 2 611 766 121 191 156 102,2 

Ақмола 42747 6 764 111 31 573 4 299 101,7 

Ақтөбе 52329 9 493 96 37 543 5 197 105,6 

Алматы 113216 9 295 156 58 863 44 902 101,4 

Атырау 44 732 6 440 110 35 849 2 333 105,3 

Батыс Қазақстан 38 650 5 680 95 27 201 5 674 104,4 

Жамбыл 60 578 5 519 49 38 269 16 741 99,6 

Қарағанды 80 117 16 129 190 55 949 7 849 100,7 

Қостанай 49 216 6 840 159 37 066 5 151 102,5 

Қызылорда 39 477 4 956 63 29 044 5 414 110,8 

Маңғыстау 48 636 7 753 87 38 983 1 813 106,7 

Оңтүстік 
Қазақстан 

183 515 17 620 165 96 026 69 704 103,9 

Павлодар 42 404 8 814 107 30 268 3 215 102,2 

Солтүстік 
Қазақстан 

27 990 4 814 126 19 810 3 240 100,3 

Шығыс Қазақстан 82 452 10 442 166 56 939 14 905 98,6 

Астана қаласы 102 015 37 467 255 64 151 142 104,8 

Ескерту: ҚР Статистика агенттігінің (www.stat.gov.kz) деректері бойынша жасалды 

 

Жоғарыдағы 1-кестеде көрсетілгендей, шағын кәсіпкерлік субъектілерінің жылдан жылға қарыштап қанат 

жайып өсіп келе жатқаны байқалуда. Оның ішінде жақсы дамығаны-дара, шағын орта кәсіпкерлер. Осы аталған 

субъектілердің дамуы көбінесе қалалық жерлерде орын алады, ал ауылдық аймақтарда шағын кәсіпкерліктің ақсап 

қалуы тауарларға деген сұраныстың болмауынан, яғни, ауылдық аймақтарда халықтың сирек мекендеуі - шағын 

орта кәсіпкерліктің ақсауына себепші факторлардың бірі болмақ. Бізді ойландыратын жайт, ол шаруа 

қожалықтары, яғни фермерлік шаруашылықтардың төмен дамуы, ал ол экономикамыздағы ауылшаруашылығы 

саласының аяғынан тік тұра алмауынан болса керек. Сол себептен, әліде болса, ауылшаруашылығы саласын 

дамытуға күш салу керек. Ауыл шаруашылығы көркейсе, ел экономикасының өсуіне, яғни мемлекетімізде 

кәсіпкерлік қызметтің дамуына, үлкен үлес қосар еді. Олай болса, тек қана шаруа қожалықтарын ғана емес, шағын 

орта кәсіпкерлікті ауылшаруашылығында да дамыту қажет. 

Жоғарыдағы кестеде көрсетілгендей, Қазақстанда барлығы 1 177654 шағын және орта кәсіпкерлік субъектісі 

болса, шағын кәсіпкерліктегі заңды тұлғалар саны - 217 766, ал орта кәсіпкерліктегі заңды тұлғалар саны -2 611. 
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Жеке кәсіпкер ретінде 766 121 азамат тіркелген. Сонымен қатар елімізде 191 156 шаруа немесе фермер қожалығы 

ресми жұмыс істейді. 

Бұл көрсеткішті өңірлерге шағатын болсақ, шағын және орта кәсіпкерлік субъектісінің саны бойынша 

Оңстүстік Қазақстан облысы көш басында. Бұл облыста 183 515 субъект тіркелген.  Шағын кәсіпкерліктегі заңды 

тұлғалар саны 17 620 болса, орта кәсіпкерліктегі заңды тұлғалар саны 165. Оңтүстікте жеке кәсіпкер ретінде 

тіркелген азаматтар саны 96 026-ға жеткен, сонымен қатар 69704 шаруа қожалығы бар. 

Ал, екінші орында Алматы қаласы. Бизнес орталық ретінде танылған қалада 169 638 шағын және орта 

кәсіпкерлік субъектісі жұмыс істейді. Оның ішінде 58 247-шағын кәсіпкерліктегі заңды тұлғалар болса, 686-орта 

кәсіпкерліктегі заңды тұлғалар. 110 200 жеке кәсіпкер тіркелсе, 505 шаруа немесе фермер қожалығы ретінде есепке 

алынған. 

Төртінші орында-Астана қаласы. Елордада барлығы 102 015 ШОК субъектісі тіркелген. Ал Шығыс 

Қазақстан облысында-82 452, Қарағанды облысында 82 117 шағын және орта кәсіпкерлік субъектісі жұмыс істейді. 

Статистика комитетінің мәліметіне назар аударар болсақ, Солтүстік Қазақстан облысында шағын және орта 

кәсіпкерлік субъектісінің саны ең аз, атап айтқанда 4 814 субъекті жұмыс істейді. Батыс Қазақстан және 

Қызылорда облыстары да бизнес субъектісі аз тіркелген аймақ болып саналады. Егер Батыс Қазақстан облысында 

38 650 субъектісі болса, Қызылордада -39 477 шағын және орта кәсіпкерлік субъектісі бар. 

Ал еліміздің жеті өңіріндегі шағын және орта кәсіпкерлік субъектісінің саны 41 мыңнан 60 мыңның 

арасындағы көрсеткіш деңгейінде. Атап айтқанда Жамбыл облысында -60 578, Ақтөбе облысында -52 329, 

Қостанай облысында -49 216, Маңғыстау облысында-47 239, Атырау облысында-43 388, Ақмола облысында – 47 

636, ал Павлодар облысында 42 404шағын және орта кәсіпкерлік субъектісі жұмыс істейді [4]. 

Қазақстанның аймақтарында ШОК секторының дамуына жүргізілген салыстырмалы талдау келесі 

қорытындыларды шығаруға мүмкіндік береді: 

ШОК белсенді субъектілерінің саны бойынша Оңтүстік Қазақстан және Алматы облыстары, сондай-ақ 

Алматы қаласы көшбасшы орында. Тіркелген ШОК субъектілерінің жалпы санында ШОК белсенді субъектілерінің 

үлесі бойынша Батыс Қазақстан және Павлодар облыстары бірінші орынды алады. 
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«Әлеуметтік кәсіпкерлік» дегеніміз не? Алдымен осы сұрақтың жауабын түсіндіріп көрейік.«Әлеуметтік» 

терминіне анықтама беру салыстырмалы түрде оңай. Бірақ, әрине, тұлғаның ба, әлде қоғамның мүддесі 

маңыздырақ па, не болмаса, экономиканың дамуы ма, әлде қоғамның басқа қажеттіліктері артық па, деп дауласуға 

болады, - алайда жалпы «әлеуметтік» ұғымының мағынасына қатысты айтарлықтай келіспеушіліктер жоқ.  

Әлеуметтік кәсіпкерлік – бұл экономикалық тиімділікке қол жеткізу мен кәсіпкерлік жаңашылдықты 

әлеуметтік миссиямен біріктіретін әлеуметтік қызметті жүзеге асыру тәсілі. 

Бұл жерде әлеуметтік кәсіпкерліктің негіз қалаушы белгілері туындайды: 

● әлеуметтік миссияның коммерция алдындағы біріншілігі; 

● тұрақты коммерциялық әсер (өзін өзі ақтау және бәсекеге қабілеттілік); 

● әлеуметтік және экономикалық ресурстармен қисындастырудағы жаңашылдық. 

Әлеуметтік кәсіпкерлік субъектілері қоғам назарын қажет ететін мәселелермен тұрақты, жүйелі түрде 

шұғылданады. Бизнестің әлеуметтік жауапкершілігін экономиканың кез келген секторындағы компания белгілі бір 

уақыт аралығында, өз мүмкіндігі мен қалауына орай жүзеге асырады. Ол мұнай өндіретін алпауыт кәсіпорын не 

азық-түлік өнімдерін шығаратын шағын зауыт болуы мүмкін.  

Әлеуметтік кәсіпкерлікті енгізе отырып, бір жағынан, әлеуметтік түйткілді шешилсе, екінші жағынан, 

коммерциялық мәселелер шешіледі. Мәселен, Ұлыбританияда әлеуметтік кәсіпкерлік Жалпы ішкі өнімнің 10%  

жуығын береді. Қазақстандағы жағдай мүлдем басқаша. Аталмыш механизмді іске қосу үшін, заңнамаға сәйкес 

өзгертулерді енгізіп, оған қажет инфрақұрылымды жасақтау қажет. Әлеуметтік кәсіпкерлік механизмдерін қайда 

қолдана алатынымызды, мемлекеттің одан не алатынын білуіміз керек. Әлеуметтік кәсіпкерлік мемлекетке тиімді, 

ол бюджет шығынын қысқартып, салмақты міндеттерді шешуге көмектеседі. 

http://www.stat.gov.kz/


145 
 

Әлеуметтік кәсіпкерлік қағидаттары қандай? Халықаралық сарапшылар, ғалымдар, әлеуметтік кәсіпкерлер 

әлеуметтік кәсіпкерліктің негізгі белгілері әлеуметтік әсер ету, инновациялылық, өзін-өзі өтеушілігі, қаржылай 

тұрақтылығы, кәсіпкерлік ұстаным және аталмыш әлеуметтік жобаның көлемділігі болып табылады деп атайды. 

Әлеуметтік кәсіпкерлер қызметіндегі басымдылықты бағыттар мектепке дейінгі, қосымша білім беру, азық 

түлікпен қамтамасыз ету мәселесі, қарттар түйткілі, мүгедектердің, балалар үйі түлектерінің жұмысқа тұруы, көп 

балалы аналар мен жалғыз басты аналардың жұмысбастылығы, жұмыссыздық мәселелерін шешу, мәдениет, спорт, 

экология болып табылады. 

Бізде мүмкіндігі шектеулі тұлғалар қоғамдарының жанынан құрылған әлеуметтік кәсіпорындар өткен 

ғасырдың 60 жылдарынан бері әрекет етіп келеді. Яғни әлеуметтік бағыттағы кәсіпорын бар, ал «әлеуметтік 

кәсіпкерлік» ұғымы жоқ. Әлеуметтік кәсіпорындар туындап та қойған, бұл демалыс және мәдениет үйлері, 

көпшілік кітапханалар және т.б., бірақ бұл заңда көрсетілмеген, сондықтан да көп адамдар әлеуметтік кәсіпкерлікті 

бизнестің әлеуметтік жауапкершілігі, әлеуметтік жоба сияқты ұғымдармен шатастырады.  

Әлеуметтік кәсіпкерлік технологиялық прогрестің төртінші кезеңіне қатысты айтылғанымен, әлеуметтік 

кәсіпкерліктің атасы XX ғасыр басында өмір күрген өнертапқыш, инноватор, әрі кәсіпкер Генри Форд саналады. 

Фордтың өткен ғасырдың басында шығарған көліктері елдегі ірі бизнестің үлгісіне айналып қана қоймай, елдің сол 

кездегі әлеуметтік проблемаларына шешім тапты. Ал жаңа замандағы әлеуметтік кәсіпкерлердің жарқын үлгісі 

ретінде Google компаниясының негізін қалаушылардың бірі Сергей Брин мен Марк Цукерберг секілді 

технологияның жетістіктерін қарапайым халықтың күнделікті тұрмысына оң өзгеріс әкелуге жол ашқан 

өнертапқыш-кәсіпкерлер аталады.  

Ел экономикасы үшін әлеуметтік кәсіпкерліктің дамуы несімен пайдалы? 

Әлеуметтік кәсіпкерлердің әлеуметтік түйткілдерді шеше отырып, жаңа немесе бұрын тартылмаған 

ресурстарды іздеуімен. Бұл мүмкіндігі шектеулі тұлғалар үшін, не болмаса жалғыз басты аналар үшін арнайы 

жұмыс орындарын құру түйткілдерін шешу болуы мүмкін. Не болмаса қоршаған ортаны ластаумен байланысты 

түйткілдер. Әлеуметтік түйткілдер жетіп артылады, ал әлеуметтік кәсіпкерлер оларды шеше отырып, елдің 

жиынтық экономикалық тиімділігін көтереді, өйткені бұрын қолданылмаған ресурстарды экономикалық 

айналымға енгізеді. 

Әлеуметтік кәсіпкерлікті анықтайтын үш негізгі критерий бар. Біріншісі – қаржылық тұрақтылық. Бұл ең 

алдымен ұсынатын тауары мен қызметі тұтынушы көңілінен шығуды талап ететін қатаң нарықтық жағдайдағы 

қалыпты кәсіпкерлік. Өйткені әлеуметтік мәселені шешу үшін қажетті қаржыны, қызметкерлерге ұсынатын 

жалақыны, кәсіпорынның өзге де шығындарын сіз өзіңіз саудалайтын тауар не қызмет түріне деген сұраныс 

жоғары болғанда ғана қамтамасыз ете аласыз. Екінші – әлеуметтік мәселені жүйелі шешу. Бұл дегеніміз мүмкіндігі 

шектеулі жандарға арналған қажетінде тұрғын үйлер мен басқа ғимараттарда пайдалануға ,кездесетін 

қиындықтарды мемлекеттің қатысынсыз шешуге жол ашу. Үшінші – бәсекенің жоқтығы. Қалыпты кәсіпкерлік 

нарығында бір салада екі бірдей өндіріс орны пайда болса, бір-бріне бәсекелес болады. Әлеуметтік кәсіпкерлік 

саласында керісінше, бір адам қолға алған бастамаға екінші кәсіпкер қызығушылық танытса, ешкім қарсылық 

бідірмейді, қайта қуанады. Мәселен, сіз балалар үйінің он түлегіне арнап жұмыс орнын құрған болсаңыз, тағы он 

адам дәл осы жобамен айналысуды қолға алса, нәтижесінде 60 жас өмірден өз орнын табады. Бұл бір жобаға 

қарағанда алты есе тиімдірек. 

Қазір әлеуметтік кәсіпкерлікке қызығушылық көп. Әсіресе, инвесторлар қайырымдылыққа қаржы 

бағыттағаннан, оны бизнеске салып, бір бөлігін қайтарып алғанды жақсы көреді. Әлеуметтік стартап жобаларға 

байқаулар мен білімін жетілдіруге гранттар беретін жарыстар жиі ұйымдастырылады. Әлеуметтік кәсіпкерлікпен 

айналысуға кедергі жоқ. Тек азаматтық сектордан әлеуметтік кәсіпкерлікке бет бұратын көп басшының бизнес 

саласында арнайы білімі болмағандықтан, қиындықтарға тап болуы мүмкін. Қазақстандағы әлеуметтік 

кәсіпкерліктің негізгі бағыты мүмкіндігі шектеулі жандарды қолдау, балаларды бұқаралық спортқа баулу, 

қоршаған ортаны қорғау сияқты мәселелерге арналған.  

Елімізде әлеуметтік кәсіпкерліктің басталғанына 2 жыл толды. Ең үлкен мәселе – белгілі бір заң жоқ. 

Мысалы мүмкіндігі шектеулі азаматтарға субсидия берілсе, оларды жұмыспен қамтып отырғанға көмек 

берілмейді. Себебі бізде мемлекеттік деңгейде әлеуметтік кәсіпкерлікке арнайы түсініктеме беріп, анықтамасы 

заңмен бекітілмеген. Ресми ақпарат бойынша бұл саламен айналысатындар саны 120-ға жетеді, ал бейресми дерек 

бойынша 500-ден асып жығылады. Дамыған мемлекетте әлеуметтік кәсіпкерлік ел экономикасына айтарлықтай 

үлес қосып жүр. Ұлыбритания мен Францияда жалпы ішкі өнімнің 10%-ы осы әлеуметтік кәсіпкерлікке тиесілі. 

Жалпы бұл сала батыста 30 жыл бұрын басталса, көрші Ресейде қолға алынғанына 8-10 жыл болды. Шетелдік 

тәжірибеден мысал келтіретін болсақ,олардың ерекшелігі – тапжылмастан ұзақ уақыт бір ғана нәрсемен айналыса 

береді. Сондықтан зауытта адамның қабілетін анықтап, қолынан келетін жұмысты істеуге үйретеді. Бұл – 

мүмкіндігі шектеулі жандарды қоғамнан шеттетпеудің, керісінше сіңістірудің әдісі. Зауыттан шыққан тауардың 

қаптамасында әлеуметтік жоба екені жазылып тұрады. Осы саланы дамытамын дегендерге Америкада мемлекеттік 

гранттар қарастырылған. Ал Англияда үйсіз-күйсіз жүрген жандар журнал сатып, үстінен түскен пайдаға 

күнелтеді. Бастапқы 10 журналды тегін алып, оны сатып болған соң тағы 10 журнал алып кетеді. Әлеуметтік жоба 

ретінде бұл керемет ұйымдастырылған. 

Әлеуметтік кәсіпкерлік ұғымын зерделей келе, бұл саланың бюджетке түсіретін пайдасынан бөлек, 

қоғамның «жанайқайына» жауап беріп, мемлекеттің мойнына артылған міндетін жеңілдетеді. 
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Задачи успешного расследования преступлений, как показывает следственный опыт, не могут быть решены 

достаточно быстро и методически правильно только с помощью средств и приемов криминалистической техники и 

тактики. Профессионально раскрыть преступление и решить все остальные задачи их расследования, практически 

невозможно, не руководствуясь при этом специальными научно-разработанными системами методов ведения 

следствия и предупреждения преступлений. Эффективность раскрытия, расследования и предотвращения 

преступлений в значительной степени зависит от успешной организации и осуществления взаимодействия 

следователя с сотрудниками оперативных и иных служб органов внутренних дел. 

Методика расследования отдельных видов преступлений имеет своей основной и главной задачей 

вооружить следователей необходимым  комплексом знаний и навыков раскрытия, расследования и 

предупреждения отдельных видов преступлений в различных следственных ситуациях, возникающих в процессе 

деятельности. 

Для успешного расследования краж имущества граждан, совершаемых группами, необходимо 

совершенствовать методы расследования указанных преступлений. В связи с изложенным выше возникла 

объективная необходимость в научной разработке методики расследования краж имущества граждан, 

совершаемых группами лиц, а также в одиночку, систематизации имеющихся рекомендаций тактического и 

методического характера, что и свидетельствует об актуальности темы данного исследования. 

Кражи чужого имущества представляют серьезную проблему для общества. Из 360 тыс. преступлений, 

которые были совершены в 2018 году, 210 тыс. это кражи чужого имущества. Из них 55 тыс. кражи сотовых 

телефонов, 45 тыс. квартирные кражи, 11 тыс. это кража скота. Раскрываемость краж составляет всего 31,5%. 

Раскрываемость, конечно, низкая. Однако, показатели по данной ситуации будут улучшены, благодаря программе, 

которая разработана правоохранительным  ведомством. А для этого предлагается оборудовать видеокамерами 

дворы жилых домов, улицы [1]. 

Методика расследования отдельных видов преступлений - это система научных положений и 

разрабатываемых на их основе рекомендаций по организации и осуществлению расследования отдельных видов 

преступлений. 

Методика расследования состоит из двух основных частей: общие положения (понятие, задачи методики, 

содержание, структура); частные методики (расследований хищений чужого имущества, убийств и т.д.). Для 

большинства хищений чужого имущества присущи тщательная подготовка к их совершению. Проводится 

предварительное наблюдение за объектом посягательства, как правило, в целях выбора более удачного времени 

хищения (отсутствие хозяев в квартире и т.п.). 

Характеризуя преступление кражи чужого имущества необходимо выявить первоначальную стадию, 

подготовку к совершению хищения. При подготовке к совершению хищения преступники могут подготавливать 

различные средства, приспособленные к получению поставленной преступной цели (орудия взлома для краж; 

маски и оружие при разбойных нападениях; различные документы при мошенничестве). Непосредственными 

предметами преступного посягательства при хищениях чужого имущества являются: наличные деньги; изделия из 

драгоценных металлов; иностранная валюта; ценные бумаги; меховые изделия; бытовая электронная аппаратура; 

предметы одежды и другие ценности. Похищенное имущество может реализовываться как сразу после хищения, 

так и временно храниться в специально отведенных местах. 

Обстановка совершения хищений чужого имущества обусловлена способом его совершения (тайное или 

открытое). Особо выделяется обстановка совершения мошенничества, когда потерпевшие некоторое время, иногда 

довольно значительное, находятся с мошенниками в спокойной обстановке, здесь нет насилия, жертва еще не 

знает, что ее обманывают. Потерпевший запоминает внешность преступника и может позже его описать и 

опознать. Именно этим обстоятельством  обстановка совершения мошенничеств выделяется среди других хищений 

чужого имущества. 

При совершении кражи из помещения, хранилища, жилища преступники прилагают дополнительные 

усилия, ухищрения, чтобы преодолеть имеющиеся преграды и получить доступ к имуществу. Для этого 

http://www.enbek.gov.kz/kk
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похитители устраивают проломы в стенах, полу, потолке, срывают рамы, решетки на окнах, повреждают вагоны, 

контейнеры, в том числе и в закрытые кузова автофургонов. Помимо дверей, преступники взламывают 

(вскрывают) ворота и замки гаражей, используя при этом различные приспособления (щипцы, лезвия, специальные 

заточки, ножовки и др.). 

Если законодатель рассматривает факт незаконного проникновения как вторжение с целью совершения 

кражи (в том числе грабежа и разбоя), которое совершается с преодолением  препятствий (или без таковых), а 

также с использованием  различных приспособлений, позволяющих виновному извлекать похищаемые предметы 

без входа в помещение или иное хранилище, то аналогичные признаки фактически присутствуют при подготовке и 

совершении краж из автомашин, когда воры: используют заранее приготовленные орудия преступлений (ножницы, 

отвертки, отмычки, инструменты, ключи от аналогичных моделей автомашин и др.); разбивают в автомашине 

форточки, окна с помощью подручных средств (камней, металлических прутов, пр.), то есть устраняют 

препятствия и проникают в автомашину; заранее прокалывают, разрезают автошину или выкручивают золотник 

перед хищением из автотранспортного средства (стоящего возле банков, магазинов и др.) различных вещей, 

ценностей, барсеток с деньгами, документами и т.д. 

В том случае, когда автотранспортное средство находилось в «помещении» (боксе, гараже, ином 

хранилище), предназначенном  для размещения материальных ценностей, о котором говорит законодатель, то в 

действиях преступников усматриваются признаки «двойного проникновения». 

Поэтому можно предположить, что умысел преступника определяется конкретными конечными 

результатами противоправного посягательства на автомашину, которая в одном случае является предметом 

хищения, а в другом – выполняет функцию временного хранилища (закрытость, изолированность, 

оборудованность дверными замками, автосигнализацией), где владельцы (пользователи) оставляют предметы, 

вещи, ценности, продукты питания, аудио– и видеоаппаратуру и др. 

Кражи чужого имущества обусловлены корыстными мотивами. Корыстные мотивы в последние годы все в 

большей степени оказывают влияние на духовный мир людей. Деформация нравственных устоев ведет к 

расширению масштабов и дальнейшей профессионализации корыстной и экономической, организованной форм 

преступности со специализацией на разработку и совершение замаскированных, изощренных и крупных хищений, 

вымогательств, криминального передела собственности и т.п. 

Побудительные механизмы всех корыстных преступников имеют общую основу – устойчивость корыстных 

побуждений. Этим объясняется высокий уровень повторности и специального рецидива в данном виде 

преступлений. Корысть – один из самых устойчивых, трудноискоренимых человеческих пороков. Корыстное 

мотивообразование – скрытый от самой личности процесс, защищенный от самоконтроля (совести) личности 

системой защитных (самооправдательных) механизмов. Однако возможны мотивы зависти, мести и пр. В основе 

движущих мотивов иногда лежат вредные привычки (добывание средств для приобретения спиртных напитков, 

наркотических препаратов), но, как правило, это потребности имущественного характера, удовлетворение которых 

достигается антиобщественными способами. 

Эффективность следственных действий при расследовании краж, совершенных с проникновением  в 

помещение, во многом обусловлена их своевременностью и целесообразностью. 

Своевременная организация раскрытия и расследования преступлений против собственности, в том числе 

краж, совершаемых с незаконным проникновением  в помещение, выявление причин и условий, способствующих 

их совершению, может оказать влияние на их уменьшение и на состояние преступности в целом. 

Действующие уголовно-процессуальные нормы нельзя считать незыблемыми. Они так же, как и практика, 

их применения, нуждаются в постоянном  совершенствовании. Надеемся, что предпринятая в данной работе 

попытка исследования сложных вопросов расследования краж чужого имущества, а также внесенные на этой 

основе предложения, будут способствовать такому совершенствованию. 
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Процессы, протекающие в казахстанской экономике на современном  этапе, привели к большей 

актуальности оценочной деятельности, информационно качественных результатов, которые в рыночных условиях 
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на самом деле неоспоримы, поскольку представляют интерес для различных участников финансовых отношений 

при проведении таких операций, как инвестирование, кредитование и т.д.  

Несмотря на то, что подходы оценки стоимости бизнеса (предприятия) подробно изучаются учеными из 

разных стран и научных школ, в практике управления оценкой хорошо зарекомендовавший себя инструментарий 

был проверен многочисленными исследованиями.  

Вопрос о рациональном  выборе наиболее эффективного метода оценки в зависимости от состояния 

изучаемого объекта, рыночной среды и степени заинтересованности элементов внешнего окружения постепенно 

рассматривается и пополняется. 

 Растущая активность рыночного пространства, проблемы снижения качества прогнозных значений, 

экономических показателей деятельности предприятий и существующие недостатки используемых методов 

оценки стоимости бизнеса (предприятия) свидетельствуют о необходимости дальнейшего развития и улучшения 

инструментов оценки субъектов хозяйствования.  

Традиционно используемые доходный, затратный и сравнительный подходы не учитывают показатели, 

прогнозирующие возможный рост или спад деятельности компании, ее предыдущие достижения и пр.  

Оценка стоимости предприятия с использованием  доходного подхода основывается на дефиниции 

стоимости будущих доходов, которые являются результирующим  показателем его коммерческой деятельности и, 

возможно, информационным  основанием для дальнейшей его продажи.  

Оценка предприятия с точки зрения доходного подхода в большей степени зависит от того, насколько 

многообещающе оно оценивается, т.е., по сути, создается оценка его способности генерировать положительные 

денежные потоки в будущем от использования по назначению объекта оценки [4]. Одной из основных проблем, 

возникающих при использовании данного подхода, относится прогнозирование будущих доходов.  

Для расчета объемов стоимости в рамках доходного подхода важно получить достоверную и обоснованную 

информацию относительно будущих доходов предприятия, что вызывает определенные трудности в процессе 

практического применения. Применение данного подхода позволяет всесторонне рассмотреть целевые понятия 

стоимости, взаимосвязанные с показателями экономического, а также социального развития страны в целом, по 

той причине, что все хозяйствующие субъекты с отрегулированными системами учета и автоматизации своей 

деятельности, результатами проверки аудиторов и прочих соответствующих государственных органов, внедряют 

данный подход на достоверной и проверенной информации, делая результаты оценки стоимости бизнеса более 

рациональными и объективными [2].  

Вторым методом оценки стоимости бизнеса является метод непрямой капитализации. Он также называется 

методом дисконтирования денежного потока, методом капитализации или методом экономической добавленной 

стоимости. Преимущество доходного подхода бизнеса заключается в том, что у него появляется вероятность 

рассчитать стоимость бизнеса (предприятия), исходя из качества текущих финансовых показателей, возможности 

получения будущих доходов на основе потенциального сравнения деятельности компании с идентичными видами 

деятельности.  

Однако, динамизм рыночного пространства и другие факторы нестабильности затрудняют применение 

данного подхода.  

Прежде всего, это связано с проблемами прогнозирования ключевых элементов оценки, а именно — 

составление прогноза на среднесрочную или долгосрочную перспективу (5–6 лет и более); планирование 

изменения стоимости непрофильных и нефункционирующих активов, оборотных средств для внесения 

корректировок [3]; определение норм доходности оборотных средств, особенно альтернативной стоимости 

капитала и др.  

Доходный метод характеризует способность бизнеса получать прибыль в будущем и текущую стоимость 

объекта, исходя из планируемого дохода в будущем времени.  

Затратный подход, в отличие от доходного, учитывает стоимость объекта оценки сегодня с точки зрения 

затрат, понесенных при его создании в прошлом. Суть затратного подхода заключается в том, что предприятие 

оценивается как совокупный имущественный комплекс, используемый для коммерческой (производственной, 

сбытовой, торговой и т.д.) деятельности.  

В то же время стоимость бизнеса определяется путем переоценки ресурсов, привлеченных на формирование 

предполагаемого бизнеса, то есть оцениваются уже понесенные расходы.  

Для расчета стоимости затратным подходом используют данные баланса на дату оценки. К наиболее 

распространенным  методам данного подхода относят методы чистых активов и остаточной стоимости объекта. 

Особенностями и преимуществами затратного подхода являются возможность оценки балансовой стоимости 

предприятия независимо от прибыльности его деятельности. 

Сравнительный подход основан на анализе цен на типичные объекты купли-продажи с возможной 

корректировкой отличительных сторон объектов сравнения и объектов оценки. Основным преимуществом  

сравнительного подхода является его простота в использовании и статистическая достоверность в связи с 

реальными объектами оценки, что обеспечивает получение объективных данных, которые в равной степени 

подходят для использования в других подходах. 

Одним из ограничений в применении сравнительного подхода является обязательное наличие активного 

рынка. Недостатками сравнительного подхода являются необходимость указывать поправки, которые напрямую 

влияют на достоверность конечных результатов. 
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Кроме того, использование сравнительного подхода допустимо только в том случае, если имеется доступная 

разносторонняя финансовая информация не только для оцениваемого бизнеса, но и для его аналогичных видов 

деятельности, принудительно выбранных оценщиком в процессе анализа [5]. 

Объективная оценка конечного результата сравнительного подхода основывается на принципе замещения 

или наличии эквивалентного заменителя, в соответствии с которым стоимость оцениваемого предприятия не 

может превышать стоимость другого доступного объекта оценки с аналогичными свойствами. 

Сравнительный подход рекомендуется рассматривать с более широким учетом поправок на особенности 

деятельности оцениваемого бизнеса (предприятия) и рыночной стоимости аналогичных видов предприятий; на 

полные или частичные права собственности, которые доступны для покупки и продажи на момент оценки. В 

зависимости от типа экономических отношений, лежащих в основе расчета стоимости рыночных аналогов, 

различают методы сравнительного подхода: метод закрытых сделок и метод котировок, которые основаны на 

сравнении стоимости аналогичных объектов собственности, зафиксированные в соглашениях [7]. 

Таким образом, оценка стоимости бизнеса (предприятия) представляет собой упорядоченный, 

целенаправленный процесс, выбор методов зависимости, как от сложности процесса оценки, так и от 

экономических характеристик оцениваемого объекта, а также целей и принципов оценки. 
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Социально-экономическое развитие Казахстана основывается на устойчивом  экономическом  росте 

отечественных предприятий и организаций. Но многообразие условий функционирования предприятий, 

расположенных в регионе, связано со многими видами рисков. В этой связи выделяется роль страхования как 

одного из главных факторов обеспечения стабильности экономического развития страны и гарантий роста 

благосостояния населения.  

В страховом секторе Казахстана работает 32 страховые организаций, из них 7 занимаются страхованием 

жизни. Активы страховых (перестраховочных) организаций по состоянию на 1 января 2018 года составили 926 653 

млн. тенге.[1] 

Объём страховых премий за 10 месяцев 2018 года составил 317,7 млрд тг — на 1,9% больше, чем в 

аналогичном  периоде годом ранее. 

Примечательно, что казахстанцы готовы обращаться к страховым компаниям  не только в случае 

обязательного страхования (здесь объём премий составил 90,6 млрд тг, +9,3% год-к-году), но и при желании 

обезопасить себя. Так, премии в сегменте добровольного личного страхования составили 103,9 млрд тг — сразу на 

23,8% больше, чем год назад. 

В минусе добровольное страхование имущества: на 15,1%, до 123,2 млрд тг.[2] 

Следует отметить что рынок страховых услуг в стране и в регионе сформирован, но он также отличается 

рядом проблем: 

 Низкий уровень страховой культуры и гражданской ответственности многих руководителей и это приводит к тому, 

что компании экономят на страховании рисков, что в дальнейшем может привести к существенному ущербу; 

 Низкий уровень доходов населения, что является причиной не развития долгосрочного страхования жизни (данная 

форма страхования распространена в развитых странах); 

 Казахстанские страховые компании существенно проигрывают иностранным  в конкурентоспособности, в 

следствии низкого уровня капитализации;    

 Низкая страховая культура населения, недоверие к деятельности страховых компаний; 

 Установка к страхованию как к расходам, которые можно сберечь в условиях экономического и финансового 

кризиса. 
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Основной задачей стимулирования рынка страховых услуг является комплекс мер по росту благосостояния 

всех слоев населения, содействие развитию бизнеса (среднего и малого). Таким образом стимулируется 

потребительская среда как основа развития страхования в Казахстане.  

В качестве основных мероприятий по повышению эффективности работы регионального рынка страховых 

услуг можно выделить следующие: 

I) Совершенствование нормативно-правовой базы страхового рынка. Следует отметить, что 2 июля 2018 

года принят Закон Республики Казахстан №166-VI «О внесении изменений и дополнений в некоторые 

законодательные акты Республики Казахстан по вопросам страхования и страховой деятельности, рынка ценных 

бумаг» (далее – Закон), который введен в действие 15 июля 2018 года. 

Закон направлен на повышение доступности, качества и снижение стоимости страховых услуг для 

населения и бизнеса, защиту прав потребителей страховых услуг, а также на активизацию фондового рынка. Закон 

предусматривает следующие основные направления: 

1. Внедрение онлайн-страхования, в результате которого население получает возможность заключать 

договоры страхования в электронной форме через интернет-ресурсы страховых компаний без посещения офиса 

или участия агента; 

2. В целях защиты казахстанских туристов законопроект предусматривает переход к обязательному 

страхованию имущественных интересов самого туриста, выезжающего за рубеж. Действующее законодательство 

в сфере обязательного страхования гражданско-правовой ответственности туроператора или турагента не 

позволяет защитить интересы туристов; 

3. С учетом международной практики предлагается введение вмененного страхования. Вмененное 

страхование – это страхование, которое является обязательным для отдельных профессий, но его условия 

определяются договором между страховой компанией и ее клиентом, а не прямо законом; 

4. Предусмотрено расширение полномочий страхового омбудсмана на все классы страхования 

(обязательные и добровольные) с сохранением  права сторон на обращение в суд; 

5. Закон предусматривает дополнительные гарантии Фонда гарантирования страховых выплат в 

некоторых случаях отсутствия выплат по отдельным социально-значимым продуктам страхования жизни 

(страховые выплаты по пенсионным  аннуитетам и аннуитетам работников потерявших трудоспособность); 

6. Законодательные поправки надзорного характера, повышающие прозрачность участников страхового 

рынка.[3] 

II) расширение спроса на страховые услуги среди предприятий и населения страны. Можно выделить 

следующие пути стимулирования спроса на страхование в регионах: 

 Улучшение тарифов страховщиков с учетом особенностей региона; 

 Совершенствование качества страховых услуг; 

 Формирование благоприятног режима налогооблаженя для страхователей; 

 Создание страховой культуры населения; 

В целях повышения добровольного имущественного страхования следует сделать акцент на следующие 

виды страхования: 

 Ипотечное страхование; 

 Страхование от краж и хищений, риска пожара, аварий и технических неисправностей, общественных и 

политических событий; 

 Страхование различных грузов, транспорта, страхование технических рисков, связанных с логистикой, что 

является очень актуальным для нашего региона; 

 Страхование от последствий террористических актов;  

 Страхование агропромышленных субъектов; 

А также следует проводить постоянный мониторинг и контроль региональных рисков для введения новых 

видов страховых услуг, что вследствии должно обеспечить стабильное экономическое развитие региона.   

 

Использованные источники: 

1. http://www.nationalbank.kz/cont/Тек.%20состояние%2001.01.2018%20RUS_1.pdf 

2. https://www.zakon.kz/4949496-strahovoy-rynok-rk-za-yanvar-oktyabr.html 

3. https://allinsurance.kz/articles/market/7886-strakhovoj-rynok-kazakhstana-obzor-izmenenij-v-zakonodatelstve 
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Актюбинский региональный государственный университет им. К. Жубанова 
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Интеграция сливающихся банков намного сложнее, чем заключение сделки. 

Заключить сделку по слиянию двух банков – это лишь часть дела. Настоящая работа начинается именно 

тогда, когда банки подойдут лицом друг к другу для физической интеграции. В этот момент и обнаруживается 

множество проблем, которых можно было избежать еще на этапе планирования сделки.  

Волна текущей и ожидаемой консолидации банков в Казахстане представляет собой благоприятный шаг для 

улучшения общего состояния банковского сектора. Это необходимо для того, чтобы помочь сдержать кризис 

банковского сектора страны в краткосрочной перспективе, а также является показателем зрелости экономики. 

Нынешняя тенденция не нова для Казахстана: еще в конце 1990-х годов было почти 200 кредиторов, однако 

аналитики в целом согласны с тем, что существующее количество банков в Казахстане, которых насчитывается 34, 

остается неустойчивым. 

На развитых финансовых рынках, в первую очередь Великобритании и США, консолидация была 

повторяющейся темой с 1980-х. Исследование Федеральной резервной системы, опубликованное в 2000, показало, 

что с 1980 по 1998 в США произошло около 8000 слияний банков, в которых участвовало 55%  банков, 

существовавших в 1980. Цель этой консолидации заключалась не в предотвращении кризиса, а в стремлении к 

повышению акционерной стоимости, и сегодняшние глобальные банковские гиганты – это почти всецело продукт 

слияний и поглощений. 

С 1980-го по 1998 год в США произошло около 8000 слияний банков, в которых участвовало 55% банков, 

существовавших в 1980 году 

Консолидация банков – хорошая мера, но она не является панацеей и часто не увенчивается успехом. 

Агрессивное поглощение Royal Bank of Scotland (RBS) банка ABN AMRO в 2007 в рамках сделки стоимостью 72 

млрд евро является наглядным примером  неудачного приобретения. Финансовый кризис 2008 обнажил все 

недостатки этого приобретения. В результате правительство Великобритании вложило 45 млрд фунтов 

стерлингов из денег налогоплательщиков (что эквивалентно уплате каждым налогоплательщиком  

Великобритании почти 2000 фунтов), и восемь лет спустя ему принадлежит 73%  все еще убыточного 

финансового института. 

Слияния могут быть подвержены высокому риску и имеют небольшие гарантии успеха. Исследование 

«Делойт» по слияниям и поглощениям  во всех отраслях показало, что менее 20%  сделок слияний и поглощений 

значительно увеличивают капитализацию. Из большинства неудачных сделок 30%  неудач связаны с ошибками, 

допускаемыми во время заключения сделки (например, слишком высокая цена сделки), а 70%  неудач связаны с 

ошибками, допускаемыми после завершения сделки, когда руководство сталкивается с задачей интеграции двух 

организаций. Сам процесс заключения сделки является сложным, но интеграция намного сложнее. 

Могу перечислить: неправильное планирование интеграции; отсутствие руководства программой; 

отсутствие формального и быстрого процесса принятия решений; отсутствие согласованности между 

руководством по поводу обоснования слияния; трата слишком большого количества времени на организационную 

политику; отвлечение от повседневной деятельности; недостаточное внимание к клиентам. 

Компания «Делойт» сопровождала проекты по сотням успешных интеграций во всем мире, и я лично имел 

удовольствие работать над успешной интеграцией Lloyds Banking Group и Halifax Bank of Scotland. 

Чтобы провести успешную интеграцию, необходимо сосредоточиться на семи важнейших областях. 

Первое – это управление интеграцией и корпоративное управление. Необходимо создать специальную 

группу по управлению интеграцией и внедрить эффективные решения и отчетность по программам. 

Второе – операционная модель, которая покажет четкое видение конечного результата. 

Третье – детальный операционный план и планы интеграции, которые позволят разработать подробные 

дорожные карты для каждой функции на весь период интеграции. 

Четвертое – достижение эффекта синергии: четко определить, когда и как должны стать ощутимы выгоды и 

эффективность от сделки, и отслеживать результаты по срокам. 

Пятое – качество обслуживания и поддержки клиентов и рост доходов: поддержать на должном уровне 

степень удовлетворенности клиента качеством обслуживания и увеличение выручки за счет перекрестных продаж. 

Шестое – культура и опыт работы сотрудников. Нужно выявить и решить культурные различия; обеспечить 

постоянное и эффективное взаимодействие и коммуникации. 

И, наконец, седьмое – структура организации и переход рабочей силы. Требуется создать единое 

руководство и удержать ключевых сотрудников. 

Вышеперечисленные шаги не являются особо сложными сами по себе, но для достижения успешной 

интеграции необходимо, чтобы руководство банков четко сфокусировалось на поставленной задаче. Успешная 

консолидация имеет решающее значение для финансовой стабильности экономики в целом, и поэтому провал 

неприемлем  для руководства банков. Со своей стороны, я с большим интересом буду наблюдать за успехами 

руководителей казахстанских банков в осуществлении эффективной интеграции в ближайшие месяцы и годы. 

 

Использованные источники: 

1. Журнал «FORBES Kazakhstan», 2017г. 

2. Источник интернета 

3. Википедия 

Научный руководитель- к.э.н., ст. преподаватель, Демеуова Г. К. 
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КРЕАТИВНОСТЬ В БИЗНЕСЕ 

 

Салбаева А.Б. 

АРГУ им. К. Жубанова 

 

Современный мир не стоит на месте, активно развивается и, следовательно, требует поиска эффективных 

путей развития поставленных целей. Эти изменения влияют абсолютно на все сферы общества, в том числе и на 

такую важную область, как экономику. Осуществление деятельности, в постоянно изменяющихся условиях и 

усиливающейся конкуренции на рынке, требует от представителей сферы бизнеса обладания определенными 

качествами. В настоящее время становится все труднее сделать свой бизнес, который бы не был похожим на 

других. Руководителям различных категорий приходится прикладывать немало усилий, чтобы повысить и развить 

креативность в компании, которая способствовала бы адаптации к динамично меняющимся условиям и 

требованиям  внешней среды. Современный бизнес требует новаторских и нешаблонных подходов для решения 

задач как перед самой компанией в целом, так и перед её сотрудниками. На сегодняшний день в сфере бизнеса 

происходит креативный подъем.  

Что понимается под словом креативность и, какие факторы влияют на данное явление?  

Существует различное множество мнений, относящееся к понятию креативность, синонимами этого слова 

являются такие, как нестандартный, неординарный, творческий, то есть собственно то, что выходит за рамки 

обычного формального опыта. Одни считают, что креативность является врожденной способностью, другие в ней 

видят процесс мышления, а третьи считают, что это вид деятельности.  
Креативность - это процесс создания новых идей и нетрадиционных решений.  

Что же может повлиять на возникновение нестандартного хода решения событий?  

В первую очередь, необходимо принимать во внимание, что главным фактором новых видений является 

мотивация трудовым процессом. Так, создавая новый творческий продукт, во многом зависит от самой личности и 

насколько сильна его внутренняя мотивация. 

Идеи вырабатываются тогда, когда человеку нравится его вид деятельности, когда он получает 

удовольствие от самого процесса и полностью вовлечен в работу, считает её довольно значимой, важной и при 

этом немеханической, видит свою работу креативной. Немаловажной частью является широта кругозора в 

творческом мышлении, расширению которого способствуют чтение книг, посещение всевозможных выставок, 

тренингов, галерей, лекций, театров, встречи с новыми людьми и дальнейшее знакомство, также путешествия. 

Почерпнув для себя новые открытия, человек наращивает потенциал знаний, который в дальнейшем будет 

способствовать креативному решению определенной задачи. Такие составляющие, как профессиональный опыт, 

знания, умения, навыки подталкивают человека к объединению существующих идей и воплощению новых 

комбинаций, которые он способен сделать в широких пределах своей работы. Также стоит отметить, что сам по 

себе такой навык зависит от личного склада и как человек думает, работает. Таким образом, субъект креативной 

экономики будущего должен обладать высоким уровнем образования, владеть достаточным объемом компетенций, 

иметь креативное мышление и проявлять большую потребность в творчестве. Обратимся к наглядным примерам 

использования креативного подхода и оригинального решения проблем. Компания Reebok после того, как 

перенесла производство спортивной обуви на заводы в Таиланде и на Тайване, столкнулось с массовым 

воровством. Усиление охраны, а также ужесточение наказаний за кражи не проявили заметных результатов. Чтобы 

устранить возможность получения дохода от краж, было принято решение рассредоточить и специализировать 

производство. Обувь начали производить в разных странах: кроссовки для левой ноги изготавливались в одной 

стране, а для правой - в другой. После, вопрос воровства был решен.  

Существует известная история о знаменитом американском шоумене XIX века Ф.Т. Барнуме, который в 

1841 г. приобрел здание и коллекции Американского Музея в Нью-Йорке. Музей не пользовался популярностью, и 

с целью завлечь посетителей в музей, шоумен придумал неординарный и эффективный способ привлечения 

посетителей.  

Он предложил, просившему милостыню нищему, поработать за полтора доллара в день и отдал ему пять 

кирпичей. Четыре кирпича нищий должен был расположить на четырех участках вокруг музея, а пятый кирпич 

держать при себе и ходить по круговой от одного места к другому, при этом менять в каждом из них кирпич. 

Каждый час он заходил с кирпичом в музей, предъявляя заранее полученный билет, и поочередно обходил все 

залы, после этого снова обхаживал по кругу с кирпичами. Через некоторое количество времени за ним последовало 

достаточно большое количество любопытных людей. Через какое-то время их количество превышало. Благодаря 

такому необычному подходу музей начал пользоваться необыкновенной популярностью и при этом приносить 

доход. При жизни Барнума в музее побывало около четырех миллионов человек.  

Так, исходя из вышеперечисленных примеров нестандартных процессов, можно убедиться, что в бизнесе 

всегда есть место творчеству и такой «прорыв» является значимым детерминантом  в достижении эффективных 

результатов. Однако стоит отметить факторы препятствующие развитию креативности, так называемые «барьеры» 

творчества. Существует перцептивно-когнитивный барьер, который связан с установками концепций пространства 

восприятия, мышления и деятельности.  
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Мы действуем отталкиваясь от уже сложившихся парадигм структурировавшийся в нашем мышлении в 

некоторый образ. Благодаря наличию такого ряда паттернов мы выполняем большую часть действий и операций 

нашей повседневной жизни. Это хорошо работает в повседневной жизни, но сдерживает при нетипичных 

ситуациях. Что касается социокультурных и ценностных барьеров, то они определяются ценностями, нормами и 

традициями, которым привержены люди. Данные барьеры в большинстве случаев проявляются как некоторые табу 

(в частности как неосознаваемые), которые запрещают тот или иной вид деятельности. К примеру, у некоторых 

культур возникает критичное отношение к нововведениям, кто-то толерантен к риску, чем другие, в некоторых 

культурах больше ценится обоснованные и более рациональные решения, в других же наоборот - приветствуются 

фантазия.  

Еще одним видом сдерживания креативности является организационный барьер. Характерной чертой 

данного барьера является неблагоприятный организационный климат компании, препятствующий генерированию 

творческих идей работниками и осуществлению данных идей на практике. К основным факторам, 

ограничивающие творчество персонала, можно отнести: избыток формальных процедур; недостаточность доверия 

в коллективе; излишняя индивидуализация сотрудников и недостаток коллективной работы над проектами; 

строгая иерархическая структура организации; строгая система оценки результатов и одобрения нестандартных 

идей; довольно критичное отношение к ошибкам и риску, связанных с поиском и проверкой новых идей. 

Изменения твёрдо устоявшихся принципов, использование свободы своих мыслей даёт толчок к формированию 

уникального подхода, к достижению креативных способов решения проблем.  

Таким образом, в настоящее время для достижения высоких экономических результатов и 

конкурентоспособности в стремительно меняющейся среде является ориентация на творческое решение. В 

наступающей постиндустриальной эпохе важнейшим источником конкурентного преимущества фирм является 

осознание креативности как инновационного ресурса развития экономики. Можно утверждать, что креативность 

является специфическим  социально-экономический ресурсом, который создается и видоизменяется в экономике, 

ориентированной на  

знаниях, в инновационный ресурс как составляющей экономического ресурса общественного производства.  

Основная отличительная черта креативности - это умение создавать нестандартны идеи, а также 

изначальное осознание того, для чего нужно отклоняться в мышлении от традиционных методов.  

Не стоит опровергать, что любые технологии, продукты или виды услуг стремительно устаревают. Исходя 

из данной мысли, следует понимание того, что с переменами нужно не бороться, а предвидеть их, быть открытым 

новым знаниям и опыту. 

 

Список источников:  

1. Абдулвагапова А.А. Факторы развития креативности в организации / 

 А.А. Абдулвагапова // Вопросы новой экономики. 2014. - № 3 (31). - С.78-86.  

2. Дубина И.Н.Творческие решения в управлении и бизнесе: учебное пособие / И.Н. Дубина. Барнаул: Изд-во Алт. 

ун-та. 2007 - 373 с.  

3. Спивак В.А. Формирование инновационных и креативных лидеров  

бизнеса // Креативная экономика. 2009. - 7 (31). - С. 130-144. 

 

Научный руководитель - к.э.н., ст. преподаватель Демеуова Г.К 

 

 

ҚАЗАҚСТАН РЕСПУБЛИКАСЫНДА ҚҰҚЫҚТЫҚ МЕМЛЕКЕТ ҚҰРУ ЖОЛЫНДА ЗАҢДЫЛЫҚТЫ 

НЫҒАЙТУДА ШЕТ МЕМЛЕКЕТТЕРІ ТӘЖІРИБЕЛЕРІНІҢ ҮЛГІСІ 

 

Аманжол Ж.М. 

Қ. Жұбанов атындағы Ақтөбе Өңірлік Мемлекеттік университеті 

 

Біздің республикамызда шетелдегідей саяси мәдениетті көтеру мақсаты болуы тиіс. Бұл ретте 

Конституцияда баяндалған қағидалар орындалуы шарт. Яғни: әр азаматтың құқықтары мен бостандықтарын 

мүлтіксіз сақтау, биліктің шын мәнінде тармақталуы, биліктің бірден-бір бастауы халық екендігі сияқты ережелер.  

Егер біз өркениетті елдердің тәжірбиесін, жақсы жақтарын қабылдай отырып, орынды пайдалана білсек, 

реформаны жылдам жүргізуге мүмкіндік болар еді.Батыс елдерінің реформаны жасау ерекшелігі халықпен кеңесе 

отырып жасауы. Мысалы, жергілікті жерде жиындар, жиналыстар, тағы басқа. Ал жалпы бізде билік 

басындағылардың қызметі халық бақылауынан тыс қалып жатқан секілді.Әлемдік тәжірбиелерге сүйенсек, дербес 

орган ретінде конституциялық, төрелік, сонымен қатар мамандандырылған соттар құрылған. Мысалы: Германияда 

Жоғары Сот инстанциялары ретінде: Федералдық Әкімшілік,Федералдық сот палатасы, Федералдық қаржылық, 

Федералдық әлеуметтік, еңбек, соттары құрылған. Ал Түркияда әскери, тәртіптік, әкімшілік, алауыздықты реттеу 

жөніндегі сот жұмыс істейді. Кейбір мұсылман елдерінде- мемлекеттік сотпен қоса шариғат соты жұмыс істейді. 

Бұдан басқа, кейбір елдерде сотқа дейін істі қарайтын органдар бар. Олар: Ресей Федерациясында бітістіруші, 

аралық соттар, Қырғызстанда ақсақалдар соты және Францияда медиаторлар.[1,163 б] 
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Осыған байланысты шет елдердің тәжрибелерін зерделеу теріс болмас еді. Мысалы, АҚШ-та судьялыққа   

тағайындалу кезінде үміткердің  атақ – беделі, бұрынғы жұмыс істеген орындары, судьялық тәжрибесі, жеке 

таныстықтары мен әуестіктері сияқты жағдайлар да ескеріледі [2, 198 б]. Әрине, АҚШ-та сот жүйесі өз алдына 

ерекше және іс жүзінде оның элементтері Қазақстан жағдайларында қалай жұмыс істейтін жай елестеудің өзі 

мүмкін емес. Бірақ баспасөз беттерінде дұрыс көрсетіліп жүргендей, қалай болғанда өзгенің оң, сондай-ақ теріс 

тәжірибелерін зерделеу біз үшін маңызды. 

Герман соттары тәжірибесін талдай отырып, барлық судьяларды қызметке әділет министрі тағайындайтын 

ереже олардың тіпті қаперлеріне де кірмейді. Өйткені, оқу мен кәсіби дайындықтың бүкіл сатысынан, сынақ 

мерзімінен өткен, органның арнайы сайланған судьяларының бәрінен жағымды кепілдеме алған азаматты 

тағайындамау мүмкін емес. 

Еліміздегі заңдылық пен құқықтық тәртіпті қамтамасыз етудегі тағы да маңызды кепілдердің бірі, 

тұрақтылық пен гүлденуді тудыратын, халықтың әл-ауқатын жақсартып, сөйтіп еліміздегі қылмыстылықты 

азайтатын кепілдік – экономикалық болып табылады. Экономикалық реттеуде, әрине, мемлекеттің рөлі ерекше. Ол 

экономиканы дамытудағы ең қолайлы режимдегі стратегиялық бағыттарды туғызып реттейді, бұл 

бағдарламаларды қаржыландырып, өндірісті ынталандыруға қажетті жәрдем ақша бөледі. Мемлекеттің 

экономикаға терең араласуына мысал ретінде дүние жүзіндегі дамыған мемлекеттердің бірі Жапонияны келтіруге 

болады.  Ол үшін күшті мемлекет және дамыған ұлттық сала қажет болды. Бұл модельдің маңызы, ол бір 

жекелеген тұлғаның емес, коллективтің жағдайын жақсартумен ерекшеленді. Жапондық модель бойынша, сауда 

саясаты жүргізіледі, экспортқа кең жол ашылса, импортты шектеуге тырысады. Осы орайда, фирмалар оларға 

мемлекет тарапынан қолдау көрсетілу үшін экспортқа көбірек қатысуы тиіс. Қазақстанда да әлемдік дамыған 

елдердің тәжірибелерін зерделей отырып, өзіне тиімді жолды таңдап алуы тиіс. Себебі, ең басты міндет – 

экономиканы өркендету, халықтың тұрмысын жақсарту арқылы заңдылыққа негізделген, барынша кемелденген 

құқықтық мемлекетті құру. Қазірдің  өзінде  оған әртүрлі шаралар қолдануда.[3,32 б ] 

Шет мемлекеттерден алатын тағы бір тәжірибе орта тапты дамыту болмақ. Орта тап – біздің қоғамымыздың 

қандай күй кешіп отырғандығын айқындауға қабілетті: өйткені, орта тап қоғамды белгілі бір әлеуметтік қабат 

қабат қана емес, саяси-әлеуметтік және басқа да тұрақтылықтарға арқау болып, қоғамды ұйымдастыратын мәйек 

секілді. Қазақстандағы орта тап туралы пікірталас оның қоғамда орнығуына игі ықпал ететін саяси, әлеуметтік 

экономикалық және құқықтық негіз жасау жолдарын іздестіруден гөрі қандай әлеуметтік топтың батыстық 

мағынадағы орта тапқа жататындығын анықтауға көбірек келеді. Сондықтан да әлеуметтік бағдардағы мемлекеттің 

экономикалық дамуына ықпалды фактор болғандықтан, аталған мәселелерді зерттеудің ғылыми және тәжірбиелік 

маңызы зор. 

Шетелдік тәжірибе көрсеткендей, орта таптың елді тұрақтылық пен көркеюге тигізер ықпалы күшті. Бұл 

күште дамыған елдердегі орта тап тұрғылықты халықтың 80 пайызына сәйкес келеді. Енді мәселе, қоғамдағы 

азаматтардың рухани – мәдени деңгейін жоғарылатып, құқықтық мәдениетін дамытып, құқықтық білім беру. 

Себебі құқықтық білім беру мен қоғамды жетілдіру мәселелері өзара байланысты. Заңның өзі осы проблемаларды 

қоғамның қажетіне айналдырды, өйткені мемлекетіміздің дамуының түбегейлі сатысы оның зияткерлік, мәдени 

және ізгілік әлеуметіне  тікелей байланысты. Мұның бәрі өзгерген қоғамдық өмір шындығына сай құқықтық білім 

берудің ерекше маңызын айқындап отыр. Ғылыми негізделген жүйелі азаматтық және құқықтық білім беру 

өркениеті қарым-қатынастың жалғыз әдісі – құқық екенін, әрбір адам оның талаптарын ескеруі қажет екендігін 

және оның алдында бәрі бірдей, тең екендігін түсінуге көмектеседі. Құқық азаматтардың құқықтары мен 

бостандықтарын қорғайды, олардың өмірін реттейді. Қоғамның азаматы болу үшін қарапайым құқықтық 

нормаларды білу маңызды. Ресейде, Америка Құрама Штаттарында, Ұлыбританияда, Грекцияда, Италияда және 

басқа да  көптеген мемлекеттерде жаңа ұғым-азаттық білім беру енгізілген. Ол адамгершілік, саяси және құқықтық 

білім беру деген сөз. Оның мақсаты белсенді, заңды құрметтей білетін Қазақстан азаматын, өз құқығын жақсы 

түсініп, оны талап ете алатын, өмірлік белсенді позиция ұстанатын, мемлекет заңдарын ескеріп, өз міндеттеріне 

жауапкершілікпен қарайтын, бір сөзбен айтқанда жоғары құқықтық, саяси мәдениетке жеткен Отанының 

патриотын тәрбиелеу. Онда бұл проблемалармен институттар, ұжымдар, тәжірибемен тексерілетін балама 

нәтижелер жұмыс істейді.[4, 74б] 

Осыған орай, шет мемлекеттерден көппартиялық жүйені құруды үлгі ете аламыз. Қазіргі таңда, 

көппартиялық жүйе саяси өмірдің тәуір жетілген түрі болып табылады. Ондайларға Австрия, Бельгия, Дания, 

Нидерландиядағы көппартиялықты жатқызуға болады. Көппартиялық деп мемлекеттік билік үшін күрес 

барысында бірнеше саяси партиялардың әртүрлі мүдделері мен пікір аралығын пайдалана отырып басқару түрін 

айтады. Онда бірнеше партия қатысады. Бұл адамзаттың қоғамдық басқаруда ойлап тапқан өркениетті түрі. Онда 

саяси мәселелер жан-жақты қаралады. Кемшіліктерді кешірмейтін оппозициялық партиялардың болуы үкіметті 

тиімді жұмыс істеуге мәжбүр етеді. Бюрократиялық өрістеуіне  тежеу салынады. Биліктің басына кездейсоқ емес 

нағыз дарынды адамдардың келуіне мүмкіндік тудырады. Саяси оқиғаларды шынайы бейнелеу, тарату 

мемлекетінің тұрақтылығын арттырады, қоғамды тиімді басқаруға мүмкіндік береді. Сонымен қатар, азаматтардың 

саяси сауатын көтеруі, өзінің адамгершілігін сезінуі, абройын жоғары ұстау, еркіндікке, әлеуметтік әділеттікке 

ұмтылыс, саяси процеске салауатты, білікті қатынасуға мүмкіндік жасайды. 
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ТУРИЗМ САЛАСЫН ДАМЫТУДА МАРКЕТИНГ МЕХАНИЗМДЕРІН ЖЕТІЛДІРУДІҢ ЖОЛДАРЫ 

 

Айдосова А. 

Қ.Жұбанов атындағы Ақтөбе өңірлік мемлекеттік университеті 

 

Туризм қазіргі әлемде құқығы жағынан жүз жылдықтың экономикалық феномені болып танылды және кез-

келген мемлекет экономикасының дамуына ықпал етеді. Қазіргі әлемдік экономикада туристік сала – аса жанды 

және перспективалы салалардың бірі, кейбір елдерде мемлекет кірісінің алғашқы тарауы болып табылады. 

Қазақстанда ІЖӨ (ішкі жалпы өнімнің) жалпы көлеміндегі туризм үлесі 1,5% құрайды.  

Бүкіләлемдік туристік ұйымның болжамы бойынша Қазақстан Республикасы тұрақты туризмді дамыту үшін 

болашағы бар елдер сапында. Сондықтан да Қазақстанда  туристік сала елдің экономикалық дамуындағы басым 

сала ретінде белгіленді. Еліміздегі туристік саланың басымдылыққа алынуы заманауи технологиялардың 

әзірленуіне негіз болатыны айқын.  

Осы орайда 2017 жылғы 30 маусымдағы Қазақстан Республикасының туристік саласын дамытудың 2023 

жылға дейінгі бекітілген тұжырымдамасын атап өтуге болады. Аталмыш концепцияның мазмұнында жалпы 

инфрақұрылым  мен адами ресурстарға инвестициялау, маркетинг, ұлттық туризм бредингі және өзге де ілеспе 

қызмет түрлері жүйесін айқындау және енгізу, сондай-ақ жылдам нәтижелер алуға бағытталған шараларды 

қабылдау қажеттілігі анық көрсетілген. Белгіленген іс-шараларды жүзеге асыруға 2020 жылы 9 785,3 млн. доллар 

көлемінде инвестиция жұмсау көзделсе, оның ішінде мемлекеттік бюджеттен 4 367,7 млн. доллар бөлінетіні 

қарастырылған. Бағдарламалар негізінде бөлінген қаражаттардың тиімді жұмсалуына түрткі болатын 

технологияларды, оның ішінде маркетинг тетіктерін жандандыру маңыздылығы арта түседі.    

Сарапшылардың пікірінше жылдан жылға Қазақстандағы туристік әлеует өсіп келеді. ҚР-ның ұлттық 

экономика министрлігі Статистика агенттігінің мәліметтеріне сүйенсек, 2018 жылдың қаңтар-қыркүйек 

айларындағы көрсеткіш бойынша шығу (8233,6 мың адам), келу (6808,0 мың адам) және ішкі(4623,3 мың адам) 

туристердің көлемі, өткен жылғы осы мерзімдегі көрсеткішпен салыстырғанда 4%, 16,6%, 5,8%-ті құраған[1]. 

Туристерге көрсетілген қызметтер 78938,8 млн. теңгені құрады. Ұсынылған қызметтердің көлемі өткен 

жылмен салыстырғанда төмендеген. Туристерді орналастыру орындарының толыққанды қамтылмағандығы 

байқалады.  

Дегенмен де курорттық аймақтарға туристердің келуі жоғарылаған. Алайда, бұл туристер елміздің 

туристік орындардың туристермен қамтылуын толықтыра алмай отыр.  

Жоғары да атап өткеніміздей, Туристік концепцияның шеңберінде ұлттық деңгейде жүзеге асырылатын 

ірі жобалардың тізімі бекітілді: Ақмола облысындағы Бурабай курорттық зонасы, Алматы қаласындағы 

таушаңғы зонасы, Маңғыстау облысындағы Кендірлі демалыс орны, Шығыс Қазақстан облысындағы туризмді 

дамыту кластерінің жоспары. Сонымен қатар ұлттық туристік өнімдерді жылжытуда және оны реттеуде 

шетелдік тәжірибелер мен салалардың қажеттілігі ескерілетін концептуальды модель әзірленген.    

Елімізге келетін туристердің көлемін арттыруда туристік аймақтар мен нысандардың тартымдылығын 

жоғарылатуда туристік инфрақұрылымды дамытудың іс-шаралары әзірленген. Алайда, дайындалған 

әзірлемелердің ауқымына қарамастан сырттан келетін туристердің үлесі төмен болуда. Шетелдік туристерді 

қызықтыратын туристік нысандардың көп болғанымен, олардың инфрақұрылымын (жол қатынасы, сервис, 

тамақтану, баға саясаты, демалу орындары) дұрыстауға бағытталған шаралардың тиісті деңгейде іске 

асырылмауы, туристердің көптеп келуіне кедергі болуда.  

Қазақстандағы туризм нарығының ерекше құндылықтары бола тура, елімізде әзірленген модельдің, 

концепцияның болғанымен, бұл игіліктер туристердің келу легін ұлғайтуға қауқары жетпей жатыр. Оған әсер 

ететін бірнеше факторларды атап өтуге болады: 

 әлемдік нарықтағы дағдарыстардың орын алуы, туристердің сапар шегуіне қаражаттарын шектеуде; 

 еліміздегі туристік инфрақұрылымдардың толыққанды жасақталмауы;  

  туризм саласына маркетинг жүйесінің толыққанды деңгейде енгізілмеуі, оның ішінде туризм 

саласындағы маркетолог мамандардың жеткіліксіздігі, нәтижесінде туризм нарығына толыққанды түрде 

маркетингтік зерттеулер жүргізудің қолға алынбауы ықпал етуде.  

Біздің пікірімізше, соңғы фактор маркетингті, маркетингтік зерттеулерді белсенді қолдануға көшу керек.  

Неміс маманы В.Ригер берген анықтамасында, туристік маркетинг -  бесекелестермен салыстырғанда, ең 

тиімді жолмен кәсіпорынның мақсаттарына жетуге және туристердің қажеттілігін қанағаттандыруға бағытталған  
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рынокқа бейімделген басқару үрдісі... Маркетинг жергілікті, аймақтық және ұлттық деңгейдегі туристік ұйымдар, 

бірлестіктер іс әрекетінде ғана емес, сонымен қатар жеке туристік кәсіпорын деңгейінде де қолданылады[2]. 

Туризм саласындағы маркетинг технологияларын тереңнен енгізу үшін келесідей іс-шараларды жүйелі 

қолдану маңызды: 

1. Маркетингтік зерттеулерді жүргізу. Туристік нарыққа кешенді зерттеу жүргізе отырып, сыртқы және ішкі 

туризмнің дамуындағы мәселелерді айқындап, оларды шешудің тиімді басымдылықтарын анықтау қажет. Сайып 

келгенде, туризм нарығын дамытудың «4P» маркетинг стратегиясын жетілдіру керек; 

2. «4P» маркетинг стратегиясының біріншісі туристік тауар саясатын дамыту.  Туризм индустриясында 

туристік өніммен оны өңдеудің жүйелік бағдарламалары бар ірі корпорациялар айналысады. Компаниялардың 

бағдарламаларына сүйене отырып, қазақстаннның әрбір аймақтағы туристік нысандарының ерекшеліктерін ескере 

отырып, туристік өнімді әзірлеген жөн. Ең бастысы отандық туристік брендттердің қалыптасуына атсалысу қажет.  

 Брендтің көмегімен туристік нарықта көптеген мүмкіндіктерге жетуге болады: 

 нақты рыноктағы жоспарланған туристік өнімдерін сату көлемін сақтап тұру және тұтынушы 

санасындағы туристік өнімнің бейнесінің ұзақ мерзімді бағдарламасын құру және бекітуді жүзеге асыру; 

 туристік өнімнің түрлерін көбейту нәтижесінде пайданы көбейтуді қамтамасыз етеді және ұжымдық 

бейненің көмегімен олардың жалпы және ерекше сапасын білу мүмкіндігі;  

 туристік өнімнің бағытталған елдің немесе қаланың мәдениетін, талғамын мен ұсынылатын аумақтың 

ерекшеліктерін ескере отырып, жарнама науқандары мен құралдары арқылы көрсету керек[3]. 

  Туристік өнім халықаралық стандарттарға сай әзірленіп, шетелдік туристердің қызығушылығын арттыруға 

серпін болады.  

3  «4P» маркетинг  стратегиясының келесі элементі – баға. Баға кәсіпорынның маркетингтік әрекетінің 

басты құралы болып табылады. Соңдықтан бағаны жасаудың дұрыс стратегиясын құру рынокта бәсекелік күрестің 

күшті қаруы болып табылады. Баға саясаты шығындарға, сұранысқа, бәсекелестерге негізделген және рыноктық 

жағдайларды ескеретін баға жасаудың түрлі әдістерін қамтиды. 

Баға құру стратегиясы туристік кәсіпорынның перспективті мақсаттары мен оның жалпы даму 

бағыттарымен ұштас болуы керек.  

4. Туристік өнімдерді жылжыту стратегиясы.  Жылжыту немесе маркетингтік коммуникациялар жүйесі – 

бұл турөнімнің сатылу көлемін ұлғайту және сұранысты қалыптастыру үшін бағытталған шаралар кешені. Сату 

көлемін ұлғайту және пайда табу үшін сапалы тауарлар мен қызметтерді иелену жеткіліксіз, ол үшін осы 

тауарлардан алатын пайдасын тұтынушылардың санасына жеткізе білу керек.  

5. Туристік өнімдерді жылжытудың орнын айқындау. Әлемдік нарыққа отандық туристік нарықтардың 

танымал болуын қамтамасыз етуде интернет жүйесінде туристік өнімдерді тиімді орналастырған жөн.  

Талдауларды қорытындылай келе, маркетингтік «4P» стратегияларын туризм нарығына ұтымды қолдану 

үшін: 

- отандық жоғарғы оқу орындарында маркетингтің туризм саласында тетіктерін қолданудың заманауи әдіс-

тәсілдерін үйрететін оқу-әдістемелік негіздемелерін жетілдірген жөн; 

- жергілікті жерлердегі білім алушылардың практикалық дағдыларын жетілдіру. 
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INFERENCES OF USING OF THE  MARKETING TECHNOLOGIES IN THE IMPROVEMENT OF 

EFFICIENCY IN VACATION SPOTS' AND ENTERTAINMENTS' SERVICES 

 

Kiyalov Auskhan 

Aktobe Regional State University named after K.Zhubanov 

 

Changes in the national economy development process require the use of business management marketing concept 

in the development of producers' freedom and market environment. After all, each industry can determine its viability in 

the market only if it uses marketing tools. Particularly, the role of marketing in the service sector is high. It is crucial to use 

marketing technology to enhance the functioning of the entertainment complexes within the service area. At the same time, 

considering the ways of development of marketing mechanisms in the entertainment complex substantiated scientific 

work.The Kazakhstan entertainment industry is developing from year to year. If we go back to ten years, there were at least 

two or three cinemas in the trading area. Now their numbers are much higher, and even up to 8-10. Supermarkets with a 

total area of 2,000 sqm were built earlier. Their territory has also grown up to 6-10 thousand square meters. This trend is 

evident in any segment of our economy.Now, the infrastructure of closed parks has also changed. Just a few years ago, 
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most of the territory was owned by network automatic video games, small railroad gangway structures. And now closed 

gardens have set up large game structures and offer several types of games. 

Specialists in Kazakhstan  are actively involved in the development of the industry of children's playgrounds in the 

country. Meanwhile, many measures are being taken to address the issue of intensifying the work of entertainment centers, 

which are located in the park area. This is because such places have the opportunity to accommodate small guests and their 

parents in any season of the year.The share of children among the population of Kazakhstan is growing. In 2017, this figure 

increased by 3.2% [1]. Hence, there are grounds for the development of recreational facilities.In Kazakhstan, the institution 

of the family is well-preserved. Values such as family, children, marriage, have a great role in the Kazakh society. That is 

why all projects in Kazakhstan are aimed at family life. The project format is pre-made, that is, everywhere: the themes are 

known, big, innovative and safe.The share of Aktobe region in the production of the Republic of Kazakhstan is low - 1.9%. 

The main reason is that there are not enough shopping malls like the "Keruen City", where entertainment complexes are 

located in the Aktobe region. Even if such centers are opened, there is no entertainment complexes.The value of 

entertaining services in the Republic of Kazakhstan in 2017 will reach 15 billion tenge. In Kazakhstan, the entertainment 

complex has been developing from year to year, but has not yet reached its peak in comparison with foreign countries. The 

main reason is that the game structures in Kazakhstan are especially imported from abroad,  and our domestic enterprises   

are still unable to develop themselves.On the one hand, investors in  Kazakhstan are not daring to invest large amounts in 

this field  because locals can not afford to go to some entertainment complexes. The market segment, like in Russia and 

Ukraine, is not very wide. Nevertheless, the number of entertaining complexes is still higher than in previous years what 

satisfies the market. Annually the volume of services of entertainment centers is growing.Many factors affect the import of 

structured systems in the entertainment complexes, as well as the fact that it is still not domestic. 

- lack of specialists, there are no educational institutions in the country to teach innovative technologies; 

- lack of raw materials, absence of the necessary materials for the production of new technologies in Kazakhstan. 

- lack of incentives for entrepreneurs to attract domestic and foreign investments; 

- Failure to implement a targeted industrialization policy in the gaming industry in Kazakhstan, and failure to 

implement measures aimed at protecting entrepreneurs in the  domestic market. 

Studying the marketing policy of the entertainment industry in the Republic of Kazakhstan and the Aktobe region, 

we draw the following conclusions: 

1) To support the entertainment industry at the national level, we need to: 

- It is necessary for the Government to optimize state regulation, including customs duties, tariffs, and pricing policy 

aimed at developing the entertainment industry. For example, all necessary materials for the entertainment complex will be 

imported from the outside, and the cost of the structural systems will be lowered if the import duty is deducted. 

2) Innovations in the service delivery system: 

- making  changes timely in the service system; 

- Creation of rational innovation infrastructure; 

- formation of innovation, innovative project, innovative potential as organizational component (element). 

- Implementation of incentive measures among employees to improve service quality; 

- Demand from qualified staffs. 

3) How to improve marketing activity:  

- encourage staff and management of the company to prepare marketing and marketing activities and enhance the 

overall efficiency of the enterprise; 

- Technological development of enterprises for maximum satisfaction of the needs of the population with the 

qualitative activity and rational use of raw material resources; 

- improvement of quality and assortment of services; 

- Reducing costs, adjusting the market price to consumers' demand, used as an additional source of revenue; 

- use channels at different levels of service provision to focus on a sufficient number of clients; 

-mobilization of different groups of population on the basis of marketing researches through the means of marketing 

tools. 

The main tasks of this direction of the marketing department are: 

4) We appreciate the marketing policy of the entertainment complexes, we propose to expand the marketing 

department for the development policy of the enterprise, and in the case of qualitative performance of the department it is 

necessary to perform the following tasks: 

- systematic study of the entertainment industry, demand and consumption; 

- market research (competitive pricing and pricing features of competitors, consumer (qualitative, attractive) 

advantages and organization of pricing policy) [2]; 

- analysis of structural assortments in the entertainment complex and making recommendations for its improvement; 

- provision of quality services in the entertainment complex and in this connection prediction of general production 

development. 

The second line of marketing activities of the enterprise should be based on the study of consumer tastes and 

assessment of opportunities for new services to the market. 
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In the world practice, the socio-economic programs of economically developed countries are mandatory for 

measures to support small and medium-sized businesses. In these countries, the share of small and medium business in 

gross domestic product (GDP) ranges from 40 to 90%. 

In Kazakhstan, the share of small and medium-sized businesses in GDP is 27% [1]. 

Entrepreneurship and business in the Republic of Kazakhstan are among the most dynamic in the economy. In the 

small and medium-sized business sector, 2.6 million people or 31% of the employed population are employed. Today, it is 

characterized by industry imbalance, based on raw material orientation of the country's economy and priorities in the 

service sector. 

In 2018, the number of operating entities across the country amounted to 1,145,994 units. The majority of those 

engaged in entrepreneurship were registered in Almaty, their number - 169,985 units. South Kazakhstan region occupied 

the following place - 177 411 units, Almaty region - 109 877 units. The number of business objects registered in Astana is 

97 251 units. The number of objects of entrepreneurship in Aktobe region is 50 209 units. It is worth noting that the number 

of entrepreneurs in the Aktobe region increased by 5% compared with the previous year [2]. 

As of January 1, 2018, the number of operating entities increased by 3.6% as compared to the corresponding period 

of the previous year. 

The majority of objects of entrepreneurship are concentrated in Almaty city, Almaty region, South Kazakhstan 

region. North-Kazakhstan, West-Kazakhstan, Kyzylorda regions have the lowest rates of registration: 27587 units and 37 

111 respectively; It is 37 450 units. 

Share of individual entrepreneurs among business entities is high - 64%, share of legal entities in small business - 

17%, share of peasant or farms - 18%, share of legal entities in medium-scale business - 1%. 

In general, the proportion of businesses in all regions remains at the same level. The overwhelming share of 

individual entrepreneurship shows that the effectiveness of business is small and private. At the same time, regulatory and 

documentary conditions and directions of individual entrepreneurship in small and medium-sized businesses are set in the 

country. State grants and strategic business development programs have contributed to the growth of individual 

entrepreneurship. 

As a result, a legal and economic climate will be created to expand SMEs' (small and medium-sized 

entrepreneurship) capacity to develop and improve their productivity, and in the long run, small businesses will contribute 

to the country's GDP growth to the level of developed countries. 

According to statistical data, the development of entrepreneurship in the Republic of Kazakhstan has become a very 

dynamic phenomenon. 

In recent years, there has been a steady increase in the number of people employed in the business sector. In 2017, 

the number of employed in business entities was 2832 thousand people. 

The increase in revenues from business entities, as well as the successful implementation of strategic programs in 

the country can be proved. 

The development of small and medium-sized businesses is always one of the key issues for the country's supreme 

power. Individual entrepreneurship support measures Our state are unprecedented among all the countries of the 

Commonwealth of Independent States for the measurement of the individual entrepreneurship support. 

In order to improve the quality of small and medium business in the country, such programs as "Business Road 

Map-2020", "Employment 2020", "Damu zones-2" and "Business Advisor" are implemented in the country. 

From this we see that the government is focused on entrepreneurship. Effective use of programs and funds for 

entrepreneurship development requires the introduction of modern technologies. The importance of marketing technologies 

is crucial for the dynamic development and systematic, competitive development of small and medium-sized businesses. 

Considering entrepreneurial activity from a marketing point of view, it is necessary to first determine its role and 

place in the system of commercial activities. In general, marketing can be defined as a marketing concept that manages 

production and sales. Main functions of marketing: research of demand, creation of commodity assortment, price 

regulation, promotion of sales. Marketing allows you to: 

1. Determine the consumer preferences of consumers; 

2. Determine the acceptable level of prices for goods sold; 

3. Identify market capacity, capability of the interested goods; 

4. To choose the effective location of the trading company; 

5. Organization of efficient product realization; 

6. To create favorable conditions for the sale of goods; 
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7. Searching for different options for product sales; calculate what kind of product, commercialization, storage and 

transportation of a specific consumer, and how much each vehicle will bring to success at the same time.The key marketing 

solutions that small and medium-sized businesses need to take are: target market commodity assortment and service 

complex, product marketing and pricing strategies, location of the merchant enterprise, competition conditions and etc. 

In conclusion, marketing is very active in the system of entrepreneurial activity. Therefore, we need to learn the best 

marketing practices. The most important element is a comprehensive market research that needs analysis in the future. 

Regional development of small business and entrepreneurship will be primarily aimed at raising the production sector, 

development of small business and infrastructure for business support, creation of new jobs, cooperation of local executive 

bodies in the business environment and higher level. Small business and business development in the regions not only 

provide employment for the population, but also contribute to solving their social, spiritual and economic problems. 

Training, professional development and retraining of marketers in the development of small business and business - along 

with reducing the level of business risk, will help to work with high performance in line with market requirements. As a 

result of market research conducted by business entities, we suggest ways to solve: 

- Improvement of the marketing center of the district level located at the nearest location to production facilities to 

improve the interaction between business entities and information and consulting centers; 

- It is necessary to develop an organizational structure of marketing through creation of a single flexible marketing 

complex that is oriented to the needs of consumers and innovations in the field of marketing and changes in the market, and 

also expansion of marketing services and tasks of a number of joint enterprises and joint structures in the region and region; 

- accelerated development of science-intensive and industrious industries (light industry, food industry), based on 

the processing of the products of the enterprises and improvement of the widespread use of marketing management in these 

areas; 

- ensuring sustainable development of business complex on the basis of stimulation of attraction of investments into 

small and medium business. 

Finally, it is obvious that the solution of the problem of introduction of the marketing system in entrepreneurship 

will be optimally found by joint management of the enterprise management and consultants. 
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Международная трудовая миграция стала достаточно значительным  явлением в современном  мире. 

Перемещение рабочей силы в настоящее время затрагивает интересы не только отдельных стран, но и целых 

регионов. По различным оценкам в настоящее время более 200 млн. человек находятся вне стран своего 

происхождения. 

В настоящее время казахстанские граждане все больше стремятся к получению доходов вне пределов 

территории Республики Казахстан. Труд граждан за границей может определяться как нормами казахстанского 

права, так и нормами права страны, в которой осуществляется трудовая деятельность. 

Трудовое законодательство любой страны носит сложный характер и является комплексным образованием, 

состоящим из норм частного и публичного характера. Вмешательство государства в данную сферу 

правоотношений обусловлено необходимостью определенной социальной политики, обеспечивающей баланс 

интересов работников и работодателей. К предмету международного частного права относится та часть трудовых 

отношений, которая имеет частноправовой характер (например, условия выплаты и определение размера 

заработной платы, регламентация порядка и условий возмещения ущерба, причиненного работнику трудовым 

увечьем и т.д.). 

Правовое регулирование трудовых отношений с иностранным  элементом осуществляется посредством 

международных договоров, подавляющую часть которых составляют Конвенции и рекомендации Международной 

организации труда (МОТ). В этих международных соглашениях тесно переплелись нормы частноправового и 

публично – правового характера, что отражает специфику самих трудовых отношений. 

Нормы международного частного трудового права содержатся также в двусторонних соглашений, 

заключенных между Казахстаном и иностранными государствами по вопросам приема и направления граждан на 

работу в организации, предприятия и объединения договаривающихся государств (такие соглашения действуют 

между Россией и Болгарией, Польшей, Китаем, Украиной и другими странами). 

http://www.group-global/
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Как правило, основной комплекс вопросов в этой сфере регулируется трудовым законодательством того 

государства, на территории которого заключен трудовой контракт и протекает основная трудовая деятельность. 

В Республике Казахстан основным нормативным  актом в сфере регулирования трудовых отношений 

является Трудовой кодекс РК.  

Целью трудового законодательства Республики Казахстан является правовое регулирование трудовых 

отношений и иных отношений, непосредственно связанных с трудовыми, направленное на защиту прав и 

интересов сторон трудовых отношений, установление минимальных гарантий прав и свобод в сфере труда. 

Задачами трудового законодательства Республики Казахстан являются создание необходимых правовых 

условий, направленных на достижение баланса интересов сторон трудовых отношений, экономического роста, 

повышение эффективности производства и благосостояния людей [1, с.89]. 

Эксперты считают, что в центре проблемы защиты прав и интересов казахстанских соотечественников, в 

том числе и граждан Казахстанских, живущих за рубежом, находится право на образование, право на изучение 

родного языка и получение образования на родном – казахском языке. 

 Во многих бывших советских республиках нарушаются международные акты в части языковых и 

образовательных прав граждан. Например, Гаагская рекомендация ОБСЕ (1996 г.), в которой прямо записано: 

«Право лиц, принадлежащих к национальным  меньшинствам, на сохранение своей самобытности может быть 

полностью реализовано только в том случае если они получают должное знание родного языка во время 

образовательного процесса». 

По результатам опроса выявились гендерные различия в сферах занятости трудовых эмигрантов. В 

челночном бизнесе заняты в равных долях и мужчины, и женщины – 51,1% и 49,9% соответственно. 

Строительство и ремонт – сфера преимущественно мужского труда, лишь 2,6% строителей – мигрантов – 

женщины. В сфере услуг и в производственной сфере преобладают мужчины – 65,5% и 88%, соответственно. 

Среди квалифицированных специалистов также доминируют мужчины – 67,1%. Основную часть опрошенных 

мигрантов в городах (83%) составляет население в возрастных категориях от 21 до 50 лет [2, с.134]. 

Трудовая эмиграция казахстанских граждан за рубеж, это сложное явление, которое требует к себе 

пристального внимания Казахстанских властей не только с целью улучшения условий труда и совершенствования 

практики легального найма казахстанских работников, но, прежде всего, с целью создания условий внутри страны, 

для сокращения эмиграции казахстанских граждан за рубеж. 

К деятельности по трудоустройству за границей относится оказание гражданам Республики Казахстан услуг 

по содействию в поиске оплачиваемой работы у иностранного работодателя за пределами Республики Казахстан, 

получении разрешения на работу в иностранном  государстве, заключении трудового договора с иностранным  

работодателем. 

Лицензия на осуществление деятельности по трудоустройству за границей (далее - лицензия) выдается на 5 

лет. 

В данном положении прописаны определенные лицензионные требования, предъявляемые к организациям. 

Грубыми нарушениями лицензионных требований и условий являются: 

- оказание услуг гражданину по трудоустройству без заключения лицензиатом договора с иностранным  

работодателем; 

- отсутствие или нарушение в договоре, заключенном между лицензиатом и гражданином, существенных условий. 

Для получения лицензии соискатель лицензии направляет в лицензирующий орган заявление о 

предоставлении лицензии. По итогам рассмотрения заявления лицензия либо выдается, либо нет. 

При рассмотрении заявления о предоставлении лицензии лицензирующий орган проводит проверку 

полноты и достоверности сведений о соискателе лицензии, а также проверку возможности выполнения 

соискателем лицензии лицензионных требований и условий [[3, с.256]. 

Проверка полноты и достоверности указанных сведений проводится путем их сопоставления со сведениями, 

содержащимися в Едином государственном  реестре юридических лиц, которые предоставляются лицензирующему 

органу налоговой службой в порядке, предусмотренном  Правительством Республики Казахстан. 

Стратегия действий казахстанского правительства в сфере регулирования международной трудовой 

миграции из страны должна заключаться в следующих направлениях: создавать социально-экономические условия 

для сокращения выезда за границу путем повышения оплаты труда внутри страны, совершенствовать нормативно-

законодательную базу и механизмы защиты казахстанских трудовых мигрантов на основе соглашений со странами 

приема; привлекать казахов, работавших за рубежом на родину и использовать их навыки в казахстанской 

экономике.  

Итак, хотя Казахстан является экспортером рабочей силы, проблемам последней не уделяется должное 

внимание на государственном  уровне. Действия государства в соответствующей сфере должны быть направлены, 

прежде всего, на создание условий для сокращения выезда работников за границу, защита прав граждан, 

работающих за рубежом, обеспечение благоприятных возможностей их трудоустройства в зарубежных странах и 

поощрения возвращения мигрантов на родину путем максимального использования результатов трудовой 

миграции в интересах развития. 
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Қ.Жұбанов атындағы Ақтөбе өңірлік мемлекеттік университеті 

 

 «Центр Кредит» Акционерлік қоғамы 1988 жылғы 19 қыркүйекте құрылған, активтерінің көлемі бойынша 

Қазақстандағы төртінші банк және Қазақстанның алғашқы коммерциялық банктерінің бірі болып табылады. Біздің 

мақсатымыз – шағын және орта бизнесті дамыту, сондай-ақ Қазақстан және ТМД елдеріндегі орта топтың 

қалыптасуына жан-жақты ықпал ету.Бүгінгі таңда ЦентрКредит Банкі қаржылық қызметтің толық спектрін 

ұсынады, қаржылық инжинирингті белсенді зерттеп, оны кеңінен насихаттайды. Біздің банкте ірі коммерциялық 

компанияларға, сондай-ақ қарапайым азаматтарға тиісті дәрежеде қызмет көрсету үшін барлық жағдайлар жасалып 

отыр.  

 Банктің Қазақстан бойынша кең тараған филиалдық желісі 20 филиалдан, 180 бөлімшеден, 541 

банкоматтан және 1 350 pos-терминалдан құралып, клиенттердің барлық қажетті қызмет пен өнімдерге еркін қол 

жеткізуін қамтамасыз етеді. Үш жергілікті еншілес компаниясы: брокерлік-дилерлік қызмет және активтерді 

басқару саласында – «BCC Invest» АҚ, зейнетақы қызметі саласында – «Капитал» ЖЗҚ» АҚ  өкілдіктері 

бар.Банктің ұжымы көп ұлтты және 4500-ге жуық адамды қамтиды. Бүгін біз өз жұмысымызда адалдық, кәсібилік, 

шапшаңдық және қайырымдылық сияқты құндылықтарды жоғары бағалаймыз. 

 Банк ЦентрКредит» Акционерлік қоғамы 1988 жылғы 19 қыркүйекте құрылған, активтерінің көлемі 

бойынша Қазақстандағы төртінші банк және Қазақстанның алғашқы коммерциялық банктерінің бірі болып 

табылады. Біздің мақсатымыз – шағын және орта бизнесті дамыту, сондай-ақ Қазақстан және ТМД елдеріндегі 

орта топтың қалыптасуына жан-жақты ықпал ету.Бүгінгі таңда ЦентрКредит Банкі қаржылық қызметтің толық 

спектрін ұсынады, қаржылық инжинирингті белсенді зерттеп, оны кеңінен насихаттайды. Біздің банкте ірі 

коммерциялық компанияларға, сондай-ақ қарапайым азаматтарға тиісті дәрежеде қызмет көрсету үшін барлық 

жағдайлар жасалып отыр. Банктің Қазақстан бойынша кең тараған филиалдық желісі 20 филиалдан, 180 

бөлімшеден, 541 банкоматтан және 1 350 pos-терминалдан құралып, клиенттердің барлық қажетті қызмет пен 

өнімдерге еркін қол жеткізуін қамтамасыз етеді. Үш жергілікті еншілес компаниясы: брокерлік-дилерлік қызмет 

және активтерді басқару саласында – «BCC Invest» АҚ, зейнетақы қызметі саласында – «Капитал» ЖЗҚ» АҚ  

өкілдіктері бар.Банктің ұжымы көп ұлтты және 4500-ге жуық адамды қамтиды. Бүгін біз өз жұмысымызда 

адалдық, кәсібилік, шапшаңдық және қайырымдылық сияқты құндылықтарды жоғары бағалаймыз. 

Банктің республикамыз бойынша кеңінен тараған ауқымды филиалдық желісі бар, 100-ден астам 

филиалдары мен бөлімшелері арқылы заңды тұлғаларға және жеке адамдарға қызмет көрсетеді.Банктің 

корреспонденттік желісіне 40 шақты шетелдік банк кіреді, бұл Сізге өз әріптестеріңізбен дүние жүзі бойынша есеп 

айырысуға жағдай жасайды.Сондай-ақ сенбі күндері де жеке адамдарға қызмет көрсетіліп, заңды тұлғалардың 

түсімдері қабылданады. 

АҚ «Центр Кредит Банкінің» бас маманының персоналды басқару ерекшеліктеріне тоқталсақ. 

Бас маман- АҚ «Центр Кредит Банкі» облыстық филиалдарының персоналмен  жұмыстың бас маманы, 

тапсырмалар беріп қызмет бақылаушы, филиал директорына тікелей әкімшілік бағынышты  жұмысшы болып 

табылады.  

Бас маман  айналысатын жұмыс қызметіне, Қазақстан  Республикасы  заңдарына  және Банктің  ішкі  

құжаттарына  сәйкес, филиал директорымен жұмысқа алынып, жұмыстан босатылады.  

Бас маман жұмысы Қазақстан Республикасы Заңдарымен, соның ішінде «Қазақстан Республикасының еңбек 

туралы» Қазақстан Республикасы Заңымен, филиал ережелерімен, АҚ «Центр Кредит Банкі» персоналымен  

жұмыс жасаудың басқару туралы қағидаларымен, Банк бойынша бұйрықтар мен жарлықтармен, Банк және 

филиалдың басқадай ішкі  құжаттарымен реттеледі. 

Персоналмен  жұмысқа қатысты қызметтері бойынша бас маман:  

1.Жеке еңбек келісімшарттарын қабылдау, бұзу (тоқтату), Банкпен  филиал директоры түрінде 

келісімшартқа отырған филиал жұмысшыларын ауыстыру, марапаттау және  оларға тәртіп шараларын арту 

жұмыстары бойынша бұйрықтар жобасын дайындайды; 

2. Филиал  персоналын тіркеу бойынша Банк бекіткен есеп беруді ұйымдастырады, оны өз уақытында және 

бекітілген тәртіп бойынша персоналмен  жұмыс бойынша Бөлімшеге ұсынады; 

https://online.zakon.kz/document/?doc_id=34389133
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3.Жұмысшыларға  демалыстың барлық түрлерін берілу тәртібінің орындалуын бақылайды, олардың есебін 

жүргізеді, сәйкесінше бұйрықтар жобасын дайындайды; 

4.Филиал жұмысшыларына  жалақы мен басқада төлемдер жазу үшін бекітілген тәртіппен  және өз 

уақытында кадрлық  құжаттарды жіберіп отыру; 

5.Персонал жинауды  жүзеге асырады, ваканция жарнамалары мен  персоналды жинақтау бойынша қызмет 

көрсетуді ұсынатын ұйымдармен  өзара  қарым-қатынас ұстайды; 

6.Оқыту қызметін көрсететін  ұйымдармен  қатынаста  болады, филиал  директоры  мен персоналмен  

жұмыс бөлімшесіне  филиал жұмысшыларының  біліктілігін арттыру туралы ұсыныс жасайды, филиал  

жұмысшыларын оқытуды  жоспарлау  мен жүргізуге байланысты  шараларды жүзеге  асырады; 

7. Филиал  директорына  қол қоюға  берілетін құжаттардың  дұрыс толтыруын  қадағалайды, өз уақытында 

директорға  құжаттарды қол қойғызуға беріп отырады; 

8.Филиал директорының  тағы да басқаүкімдерімен тапсырмаларын  орындайды. 

Бас маманның  мынадай құқықтары бар: 

1.Персоналмен  жұмыс істеуде қызметін жүзеге асыруға  байланысты мәселелерін директордың, 

персоналмен жұмыс істеу  Бөлімше алдында қозғай алады; 

2.АҚ «Центр Кредит Банкі» нұсқауында қарастырған лауазымдық міндеттемелерді  орындауға қажет 

ақпарат  алуға құқығы бар. 

Жауапкершілік: 

1.Жүктелген  міндеттеменің дұрыс әрі өз уақытында  орындалуына, даярланатын және ұсынылатын 

материалдардың толықтығымен  сапасына Бас маман  персоналды жауапты болады;  

2. Келісімшарт талаптарын, берілген  нұсқауды, басқадай ішкі  Банк құжаттарын бұзған жағдайда филиал 

директоры  шешімімен, сонымен қатар персоналмен  жұмыс Бөлімшесінің жетекшісінің  ұсынысымен Бас маманға 

ҚР-ң «Қазақстан  Республикасындағы еңбек туралы» заңына және ішкі Банк  құжаттарына  сәйкес тәртіптік ықпал 

ету  шаралары жүргізілуі  мүмкін; 

Бас маманға  қойылатын талаптар: -Қазақстан Республикасының  еңбек заңдарын; -кадрлық есеп; -іс жүргізу 

негіздерін білуі қажет. 

Персоналдарды басқаруды дамыту  әрбір кәсіпорын және  әрбір мемлекет үшін маңызды.Осы  маңызды 

процесті дамыту, біздің, яғни кадрлық менежерлердің қолында. 

Жоғарыда  жазылған  материалды зерттеуде, мен мынадай қорытындыға келдім-персонал  менеджерінің 

жұмысы психология, әлеуметтану, құқық, этика, экономика сияқты көптеген ғылымдармен байланысты. 

Қазіргі әлемде нарық үстемдік  құрған заманда мақсатына жетуді тиімді ұйымдастыруды көздеген  

кәсіпорын үшін персоналды, яғни адамдарды басқарудың  маңызы зор екені  белгілі. Персоналды басқаруды  

тиімді жүргізе отырып, кәсіпорын  өз болашағын  анықтайды.  

Егер де  кәсіпорын өз персоналын басқаруды  дұрыс ұйымдастыра білмесе, онда кәсіпорын жұмысы кері 

кете бастайды. Әрине, пайда да көбеймейді.Ал біздің, яғни менеджерлердің, басты мақсатымыз пайда табу емес 

пе? Сондықтан да кәсіпорын  үшін  қоғамдық – әлеуметтік  проблемаларды шешу үшін кәсіпорын жұмысының  

осы бағытын дұрыс жолға  қою қажет. Персоналды басқарушы өз қызмет  аясында персоналдың  интелектуалды  

және  табиғи қабілеттерін  максималды  пайдалана отырып, басқаруда, олардың түрлі қызығушылықтарына ықпал 

жасау үшін  персоналдарды басқарудағы  түрлі әдістер мен тәсілдерге сүйенеді. 

 

Пайдаланылған әдебиеттер 

1. «Банк ЦентрКредит» АҚ-ң жұмыс істеу инструкциясы; 

2. «Егемен Қазақстан»  газеті, 21 сәуір 2010 жыл; 

3. Оқулық; Банк ісі.  С.Б.Мақыш. Алматы 2011 жыл. 
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БІЛІМ БЕРУ МАЗМҰНЫНДАҒЫ МЕНЕДЖМЕНТТІҢ РОЛІ 

 

Атаниязов.Н.К. 

Қ.Жұбанов атындағы Ақтөбе өңірлік мемлекеттік университеті 

 

Еңбек нарығындағы қатаң бәсекелестік білім беру менеджменті жүйесінің ұтқырлығы мен серпінділігін 

талап етеді. 

Білім беруді басқаруға қалың жұртшылық – педагогтер де, халықтың әртүрлі топтары да тартылады. Білім 

беруді басқарудың түрлі деңгейіне қоғамның қатысуы  қамқоршылық кеңестер түрінде жүзеге асырылады. Беруді 

дамытуда қамқоршылық кеңестердің пәрменді қоғамдық қатысу тетігі  әзірленетін болады. 

Білім жүйесінің корпоративтілігін, айқындылығын қамтамасыз ету үшін оқу орындарында қамқоршылық 

кеңестер, жұмыс берушілердің қатысуымен кадрларды даярлайтын салалық және өңірлік кеңестер жұмыс істейтін 

болады. Білім беру мен денсаулық салаларындағы мемлекеттік кәсіпорындар мәселелері жөнінде Қазақстан 

Республикасының кейбір заңнамалық актілеріне өзгерістер мен толықтырулар енгізілгеннен кейін шаруашылық 



163 
 

жүргізу құқығындағы мемлекеттік кәсіпорын мәртебесі бар ЖОО – ларда корпоративтік басқару принциптері 

енгізілетін болады: басқарудағы алқалылық, қызмет көрсетудегі дербестік, қызмет нәтижесі бойынша есеп 

берушілік, қызметтің айқындығы, жауапкершілік. Корпоративтік басқару принциптері басқарушылық қызметтің 

үш негізгі аспектісін көздейді: стратегияны қабылдау, бюджетті бекіту, кадр саясаты. Оң нәтиже болған жағдайда, 

корпоративтік басқару принциптері 2020 жылға қарай азаматтық ЖОО-лардың барлығына енгізілетін болады. 

Тәрбие жұмысы саласында ЖОО-да тәрбие жұмысын жоспарлау, мониторингтеу, нәтижелерді бағалау және 

бақылау жүйелерін жетілдіру, сонымен қатар басқару жүйесін күшейту бойынша шаралар қабылданатын болады. 

Мектепке дейінгі тәрбие мен оқыту,  орта білім жүйесінің басшы қызметкерлерінің білім берудегі менеджмент 

мәселелері бойынша біліктілігін арттыру жүзеге асырылатын болады. 

Менеджменттің заманауи технологияларын енгізу үшін оқу орындарының басшы қызметкерлерінің 

біліктілігін арттыру және қайта даярлау тұрақты түрде іске асырылатын болады. Білім берудегі менеджмент 

бойынша қайта даярлаудан өткен адамдар білім беру ұйымдарының басшылары болып танылады. 

Педагогикалық менеджмент – оқу-тәрбие, оқу – таным үрдісінің және білім берудің бүкіл жүйесінің 

тиімділігін арттыруға бағытталған, оларды басқарудың принциптері, әдістері, ұйымдастыру нысандары мен 

технологиялық тәсілдерінің кешені. Педагогикалық менеджменттің бірден бір негізі мектепшілік басқару болып 

табылады.   

Мектепішілік басқару ең алдымен басшылардың, мұғалімдер, оқушылар мен ата-аналардың бастамашылығы 

мен өздігінен жұмыс жасай алуын дамытуға бағытталады. Бұл жағдай тек қана шешім қабылдау мен талқылаудың 

бүкпесіз, ашық жүргізгенде ғана мүмкін. Мектеп басшыларын сайлау, педагогикалық кадрларды байқау және 

контракт негізінде қабылдаудың жүйесі – мектептегі демократияның бастауы. Сол сияқты мектепті басқарудағы 

жариялылық ақпараттың ашықтығы және түсініктілігіне негізделелді.  

Педагогикалық процесті басқару жүйесінің табиғатын түсіну, басқаруға қолайлы алғышарт жасайды. 

Мектептегі басқаруды жүйелілік ыңғайының бірінші белгісі — мектепті жүйе ретінде танып, оның негізгі 

белгілерінен құралатын осы жүйенің тұтастығын көре білу. Екінші белгі мектептің құрылымы болып табылады. 

Жүйенің құрылымы қалай болса мектептің байланыстары мен қатынастарының дамуы соған тікелей байланысты 

болмақ. Жүйенің үшінші компоненті оның өзіндік ерекшеліктері мен сипаттарынан туындайды. Дегенмен олардың 

өзара әрекеттесуі арқылы жүйенің жаңа сапасы қалыптасады. Компоненттердің тұрақты түрде өзара жақындауға 

ұмтылуы жүйенің тұтастығын айқындайды. Мектепті басқаруда жүйенің төртінші ерекшелігі – оның қоршаған 

ортамен тығыз және өзгеше байланыстылығын естен шығармаған жөн. Мектеп пен қоршаған ортаның әрекеттесуі 

екі формада көрінеді. Бірінші жағдайда мектеп өз әрекетін сыртқы ортаға бейімдесе, екінші жағдайда мектеп өз 

мақсаттарына жету үшін ортаны өзіне бағындырады. 

Ұйымдағы менеджмент кешенінің құрамы келесі компоненттерден тұрады: стратегиялық менеджмент, 

кадрлық менеджмент, технологиялық процестер мен операцияларды басқару, қаржылық менеджмент, 

материалдық-техникалық жабдықты басқару, өнімді өткізуді басқару, жылжымайтын мүлікті басқару, 

инновациялық менеджмент (дамуды басқару), өнім сапасын немесе қызмет көрсетуді басқару. 

Стратегиялық менеджмент-басты стратегиялық шарттарды құру. Мақсаткерлікті таңдау, оқиғалық анализ, 

стратегиялық маркетинг, қызметті стратегиялық жоспарлау, ұйымдық құрылымдарды құру және түзету, 

стратегияларды жүзеге асыруды басқару стратегиялық менеджметке жатады. 

Кадрлық менеджмент – менеджменттің маңызды құрамы. Ұйымның барлық мақсаттары адамда рарқылы 

жүзеге асады. 

Технологиялық процестерді басқаруда машина, аппаратура, механизмдер, сондай-ақ компьютерлер және 

басқа арнайы құрылғылардың көмегімен адамдар арқылы жүзеге асады. 

Қаржыны басқаруда кәсіпорынның өндірісті-шаруашылық қызметі қаржыны таратуды тиімді реттейді. 

Материалдық – техникалық жабдықты басқару шикізатты, материалдарды, құрал – саймандарды қажетті 

өнімдер мен жабдықтауды қамтамасыз етеді. 

Өткізуді басқару сыртқы ортаның мониторингісін қосатын маркетингтік қызмет арқылы жүзеге асады. 

Жалпы басқару – шешім  қабылдауға бағытталған, белгіленген  мақсатқа сәйкес басқару нысанын  

ұйымдастыру, қадағалау, реттеу, алынған  шынайы ақпарат негізінде талдау жасап, нәтижесінің қорытындысын 

шығару әрекеті деп түсіндіруге болады. Басқару нысаны биологиялық, техникалық, әлеуметтік жүйелер болуы 

мүмкін. Әлеуметтік жүйенің бірі ауыл, аудан, облыс, мемлекет көлемін қамтитын білім беру жүйесі деп білеміз. 

Бұл жерде білім жүйесі ретінде ҚР Білім және ғылым министрлігі, облыстық білім департаменттері, аудандық 

білім бөлімдерін атаймыз. Басқару ұғымын  түсіну үшін оның біртұтастығына, мемлекеттік басқарудың негізгі 

белгілеріне,қоғамдық басқарудың негізгі белгісіне және педагогикалық жүйені басқарудың жалпы қағидаларына 

жете мән берген жөн. 

Жеке билік пен басқарудың біртұтастығы – педагогикалық жүйені басқаруда субъективтілікке, билеп-

төстеушілікке жол бермеуге бағытталады. Басқару қызметінде әріптестердің  тәжірибесі мен біліміне сүйеніп, 

оларды талдамалар жасау мен шешім қабылдауға қатыстыру, әр түрлі көзқарастарды салыстыра отырып оңтайлы 

шешім қабылдаудың маңызы зор. Оның үстіне алқалық шешім ұжымның әрбір мүшесінің тапсырылған міндетке 

жеке жауапкершілігін жоққа шығармайды. Басқарудағы жеке билік тәртіпті қамтамасыз етіп, педагогикалық 

процеске қатысушылардың өкілеттілігін айыптауды және оны қатаң сақтауды қамтамасыз етеді. Егер алқалы билік 

қабылданған шешімді іске асыру кезеңінде белгілі бір шешім қабылдаса, бұл өте маңызды. 
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Педагогикалық жүйе басшысының жеке билігін билеп төстеуді, беделді  алға салу емес, ол терең 

педагогикалық бітім мен тұлғаның және әлеуметтік психологияны жете меңгеру, оқушы, мұғалім, ата-ананың 

дербес-психологиялық ерекшеліктерін жіті есепке алуға негізделеді. Басқарудағы жеке мен алқалы билік 

біртұтастығының көрінісі. Жеке билік шешімді орындауда жеделдігімен ерекшеленсе, алқалы билік біршама 

«бәсеңдігімен» ерекшеленеді. Сондықтан да тактикалық әрекеттерді айқындағанда жеке билікке, ал стратегияны 

талдап жасағанда алқалы билікке арқа сүйенген дұрыс болмақ. Бұл принцип оқу – тәрбие процесін басқаруда 

қоғамдық негізде жұмыс істейтін түрлі комиссиялар мен кеңестердің қызметінен көрініс табады. Әсіресе ұжымдық 

ізденіс пен қабылданған шешімге жеке жауапкершілік қажет болатын съезд, слет, конференциялардың жұмысы 

осы қағиданы қатаң басшылыққа алады. Білім беруді басқарудың мемлекеттік-қоғамдық сипаты орталықта және 

жергілікті жерлерде бұл қағиданың күнделікті практикада орнығуына қолайлы жағдай туғызады. 

Қазіргі заманауи білім жүйесінің басты ерекшеліктерінің бірі – мемлекеттік басқарудан мемлекеттік – 

қоғамдық басқаруға өту. Білім беруді мемлекеттік – қоғамдық басқарудың негізгі идеясы: білім проблемаларын 

шешуде мемлекет пен жұртшылықтың күш – қуатын біріктіру, мұғалімдер, оқушылар мен ата – аналарға оқу 

процесінің мазмұны мен түрін ұйымдастыру әдістерін және білім беру мекемелерін таңдауға барынша кең құқық 

пен еркіндік беру. 

Білім беру жүйесінің мемлекеттік сипаты елде «Білім туралы» заң негізінде бірыңғай мемлекеттік саясат 

жүргізілуімен ерекшеленеді. Заң аясында Қазақстан Республикасының білім саласына басымдық берілген, яғни 

еліміздің әлеуметтік-экономикалық, саяси, халықаралық салаларындағы жетістіктері білім саласындағы 

жетістіктерімен байланыстырылады. Білім саласының басымдылығы білім жүйесінің материалдық, қаржылық 

мәселелерін бірінші кезекте шешуді талап етеді.  

Сонымен бірге білім  беруді басқарудың мемлекеттік сипаты «Білім туралы» заңда белгіленген мемлекеттік 

саясат принциптерін мынадай бағыттарымен де айқындайды: 

- білім берудің гуманистік сипаты, жалпы адамзаттық құндылықтардың, адам өмірі мен денсаулығын, жеке 

тұлға бостандығының басымдылығы. Азаматтық пен Отанға деген сүйіспеншілікке тәрбиелеу; 

- республикадағы мәдени және білім беру кеңістігінің біртұтастығы, аз ұлттардың білім беру жүйесінің 

қорғалуы; 

- білімнің жалпыға бірдейлігі, білім беру жүйесінің дайындығы, даму деңгейі мен ерекшеліктеріне 

бейімделгіштігі; 

- білім жүйесінің еркіндігі мен көптүрлілігі; 

- білім беруді басқарудың демократиялық, мемлекеттік қоғамдық сипаты. 
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АЙМАҚТЫҢ ӘЛЕУМЕТТІК-ЭКОНОМИКАЛЫҚ ДАМУЫНЫҢ ТЕОРИЯЛЫҚ АСПЕКТІЛЕРІ 

 

Жолдыбаева А.Ж. 

Қ.Жұбанов атындағы Ақтөбе өңірлік мемлекеттік университеті 

 

Қолданыстағы әлеуметтік қорғау жүйесінің жағдайы мен мәселелеріне талдау және оны жаңғыртудағы 

негізгі бағыттарды айқындау  бүгінгі күнгі өзекті мәселелердің бірі болып отыр. 

Көптеген елдердің әлеуметтік саясаты азаматтардың экономикалық әлеуетін ынталандыруға, әлеуметтік 

тәуелділікті болдырмауға, өмір сүру сапасын өз бетінше жақсартуға жағдай жасауға бағытталған, бұл мемлекет 

тарапынан халықты әлеуметтік қолдауда азаматтардың қажеттілігін төмендетеді және елдің экономикалық 

әлеуетін арттыруға мүмкіндік береді. Сондықтан көптеген елдер азаматтардың еңбек ету құқығын 

декларациялайды және қорғайды, жеке кәсіпкерлікті (кіші және орта бизнес) қолдайды, сонысымен кедейшілік пен 

жұмыссыздық деңгейін қысқартуға ұмтылады.  

Қазақстанның әлеуметтік саясатын одан әрі реформалау  мемлекеттің, жұмыс берушінің және 

азаматтардың мүдделері ескерілетін теңдестірілген балансқа жету негізінде аса жоғары жауапкершілікпен жүйелі 

түрде жүргізілуі қажет.  Қазақстанның әлеуметтік саясатының негізгі басымдығы, еңбекке ынталандыру, өнімді 

еңбекпен қамтуға көмектесу және әлеуметтік қамсыздандыру мен халықты әлеуметтік қорғаудың адекватты 

деңгейін қамтамасыз ету негізінде  халықтың өмір сүру сапасын жақсарту болып табылады.  

Қазақстандағы әлеуметтік қорғау жүйесін дамытудың басты  бағыттары халықаларық тәжірибе мен қазіргі 

жағдайды талдауға негізделіп жасалуда. Тәуелсіздік алған жылдар ішінде Қазақстанда серпінді экономикалық 

өсуге негізделген әлеуметтік дамудың тиімді жеке моделі қалыптасты. Әлеуметтік қорғау жүйесі ұдайы 

жетілдіріліп, жұмыспен қамту ынталандырылып келді және әлі де жалғасуда. Тұрақты экономикалық өсу 
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қамтамасыз етіліп және қазақстандықтардың әл-ауқаты артуда. Алайда, әлеуметтік қорғау жүйесінде жүргізіліп 

жатырған реформаларға қарамастан бірқатар мәселелер де орын алуда.  

Ең алдымен халықтың жағда йын, өмір сапасын жақсартуда басты мәселе кедейшілік болып табылады. 

Тәуелсіздік алған жылдардан бері қарай кедейшілікті азайту, халықтың өмір сапасын жақсарту мақсатында 

жұмыспен қамту, аз қамтылған азаматтарды қолдау, қарттар мен мүгедектерді, ана мен баланы әлеуметтік 

қамсыздандыру секілді жұмыстар жылдан жылға жалғасын тауып, жүргізіліп келеді. Республика бойынша табысы 

күнкөрістің деңгейінен төмен халықтың үлесі 46,7%-дан  2,8%-ға дейін азайды. Бірақ та, кедейлікке бірінші 

кезекте, көп балалы отбасылар мен ауыл тұрғындары ұшырап отыр. Кедейлер санатында еңбек етуге қабілетті 

азаматтар да бар, бұған табысының өзін-өзі қамтуға жеткіліксіз болуы ғана емес, еңбек етуге ынталандырудың 

(жұмыспен қамтуға жәрдемдесудің белсенді шаралары) жеткіліксіздігі де себеп болуда.  Осыған қарамастан елде 

әлі де болса әлеуметтік көмекке мұқтаж азаматтар бар.  

Қазақстан БҰҰ-ның кедейлік деңгейін екі есе азайту 2015 жылға дейінгі Мыңжылдық даму мақсаттарына 

қол жеткізді.  2012 жылы Адами дамудың индексі рейтингінде (186 ел мен аумақтан) Қазақстан адами даму деңгейі 

жоғары елдер тобына сәйкес келетін 69-орынға ие болды. Сонымен бірге, қазіргі әлемде барлық мемлекеттер 

бірқатар жаһандық трендтермен бетпе-бет келіп отыр, оларды өзінің әлеуметтік бағытын айқындаған кезде ескеру 

қажет.  

Демографиялық сын-қатерлер кешенінде халықтың қартаю үрдісі байқалуда. БҰҰ деректері бойынша 60 

жастағы және одан үлкен адамдар саны 2050 жылға қарай 2 еседен артық болады және бүкіл әлем халқының  22 %-

ын құрайды. Бұл халықты жұмыспен қамту және еңбек нарығы құрылымындағы сапалы өзгерiстерге ғана емес, 

жұмыс iстейтiн адам жүктемесінiң ұлғаюына, сонымен қатар экономикалық өсудiң бәсеңдеуiне де алып келуі 

мүмкiн. 

Елімізде зейнетақы жүйесінде жүргізіліп жатқан реформаларға қарамастан келесідей мәселелер орын алуда: 

- халықтың жинақтаушы зейнетақы жүйесінің (ЖЗЖ) көрсетілетін   қызметтерімен қамтылуын тарылтатын 

бейресми еңбек  қатынастарының және экономикадағы көлеңкелі сектордың орын  алуына; 

- қызметкерлердің жекелеген, әсіресе ауыл шаруашылығы секторында өзін-өзі жұмыспен қамтыған 

санаттарының еңбекақысы деңгейінің төмендігіне; 

- зейнетақы активтерінің есебінен инвестицияларды тиімді жүзеге асыру үшін отандық қор нарығы 

өтімділігінің жеткіліксіздігіне; 

- соңғы 20 жылда жалақының нақты өсу қарқыны мен еңбек  өнімділігінің өсу қарқынының арасындағы 

айырмаға; 

- инфляцияның салыстырмалы жоғары деңгейінің сақталуына  байланысты. 

Табыс деңгейі төмен елдерде халықтың өсуi үрдiсі және табысы жоғары елдерде халық саны өсуiнің 

бәсеңдеуі байқалады, бұл жалпы әлеуметтiк жағынан осал халық санының ұлғаюына алып келеді. Бұл аз дамыған 

елдерден неғұрлым дамыған елдерге қоныс аудару ағындарына ықпал ететiн факторлардың бiрi болуы мүмкін. 

Индустриялық-инновациялық даму аясында заманның технологиялық сын-қауіптеріне үлкен мән берiледi. 

Әлеуметтiк-экономикалық дамуда инновациялардың рөлiн күшейту дәстүрлi өнеркәсiп салаларындағы жұмыстан 

көрсетілетін қызметтер саласы мен ғылымды көп қажет ететiн салалардағы жұмысқа ауысуға, және осының 

салдары ретінде, орташа біліктілікті талап ететiн жұмыс орындары санының қысқаруына ықпал етеді. 

Соңғы әлемдік экономикалық дағдарыс көптеген дамыған елдерді мемлекеттің әлеуметтік саясатты іске 

асырудағы рөлін қайта ойластыруға бағыттады. Бүгінде Еуропа мен Азияның бірқатар елдері өздерінің «әлеуметтік 

даму модельдерін» жетілдіру жолдарын іздестіруде.  Тұтыну моделіне негізделген экономикалық жүйе қаржы 

дағдарысынан кейін шайқалды. Әлеуметтік берекелі қоғам құрған мемлекеттерде қазіргі уақытта әлеуметтік 

дағдарыс өсуде: әлеуметтік төлемдер азаюда, зейнеткерлік жас ұлғайтылып, жұмыссыздық өсіп келеді. Елдiң 

үдемелі индустриялық-инновациялық дамуы жағдайында және жаhандық даму үрдiстерiн ескере отырып, 

Қазақстанның әлеуметтiк моделі де жаңғыртуды талап етедi. 
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Қоғам өмірінің даму тарихынан біз нарықтық экономиканың басқа экономикалық жүйелерге қарағанда 

халыққа көбірек тауарлар мен қызмет көрсету түрлерін ұсына алатын әлеуетін байқаймыз. Бұл нарықтық 
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экономика шарттары бойынша адамдардың кәсіп таңдау еркіндігіне және оны дамыту мүмкіндігін беретін жүйе 

болуымен түсіндіріледі. Сонымен қатар, жалпы өндірістің дамуына әкелетін шаруашылық қызметтегі тәуекел мен 

жауапкершілік  деңгейінің артуы дәлел бола алады. 

Экономикалық өсім барлық мемлекеттердің экономикалық дамуының ең басты мәселесі болып саналады.  

Экономикалық өсім деп экономикалық өмірдің қозғалысын, экономика элементтерінің дамуындағы 

тенденциялар (өндіріс көлемі, өнімдер бағасының деңгейі, жұмыссыздық деңгейі және т.б.) айтамыз. Өсім – 

экономикалық дамудың бір құрамы. Оған экономикадағы өсім мен құлдырау кезеңдері, сандық және сапалық 

өзгерістерді бойына сіңірген құбылыс ретінде қарауымыз қажет. Құлдырау – экономиканың барлық экономикалық 

дамуы мен оның жеке секторларының теріс өсіңкілігі кезінде көрінеді.  

Тұрақты экономикалық өсім – экономикалық саясаттың басты мақсаттарының бірі. Экономикалық өсім 

жергілікті халықтың тұрмыс деңгейін арттыру үшін қажет. Ұлттық экономиканың өсімін өлшеу үшін жиынтық 

өнім, яғни, кіріс көрсеткішін пайдалануға болады: ұлттық жалпы өнім, сонымен қатар, ішкі жалпы өнім немесе 

ұлттық кіріс. Экономикалық өсім көбіне экономикадағы белгілі бір кезеңде жасалған тауарлар мен қызмет көрсету 

түрлерінің жалпы санын көрсететін ішкі жалпы өніммен өлшенеді. 

Экономикалық өсімнің басты мақсаты мемлекет халқының тұрмыс жағдайын жақсарту болып 

табылатындықтан, ішкі жалпы өнімін ұлғайту, яғни, халықтың тұтынушылық құрылымына сәйкес өндірілетін 

тауарлар мен қызмет көрсету түрлерін кеңейту арқылы оларды максималды түрде қанағаттандыруынан 

экономикалық өсім көрсеткішін байқауымызға болады. 

Негізгі әлеуметтік-экономикалық көрсеткіштер 

Халық (2018 жылғы 1 қыркүйекте, мың адам) 18 311,7 

Жұмыссыздық деңгейі (2018 жылғы қыркүйек, %, бағалау) 4,9 

Орташа айлық жалақы бағалау бойынша* (2018 жылғы қыркүйек, теңге) 160 555 

Медианалық жалақы* (2018 жылғы сәуір, теңге) 106 253 

Модальдік жалақы* (2018 жылғы сәуір, теңге) 80 021 

Инфляция (2018 жылғы қыркүйек 2018 жылғы тамызға, %) 0,4 

Инфляция (2018 жылғы қыркүйек 2017 жылғы желтоқсанға, %) 3,3 

ЖІӨ (2018 жылы қаңтар-маусым, %) 104,2 

Қысқа мерзімді экономикалық индикатор (2018 жылғы қаңтар-қыркүйек 2017 жылғы 

қаңтар-қыркүйекке, %) 
104,8 

 

  

Экономикалық салалардың өсу қарқыны (Нақты көлем индексі, %-бен) 

Өнеркәсіп   (2018 жылғы қаңтар-қыркүйек 2017 жылғы қаңтар-қыркүйекке, %) 104,8 

Ауыл, орман және балық шаруашылығы  (2018 жылғы қаңтар-қыркүйек 2017 жылғы қаңтар-

қыркүйекке, %) 
102,0 

Құрылыс   (2018 жылғы қаңтар-қыркүйек 2017 жылғы қаңтар-қыркүйекке, %) 104,4 

Сауда   (2018 жылғы қаңтар-қыркүйек 2017 жылғы қаңтар-қыркүйекке, %) 106,7 

Көлік    (2018 жылғы қаңтар-қыркүйек 2017 жылғы қаңтар-қыркүйекке, %) 104,6 

Байланыс  (2018 жылғы қаңтар-қыркүйек 2017 жылғы қаңтар-қыркүйекке, %) 103,9 

Дегенмен, экономикалық өсім тек бір тұтас өндіріс пен кірісті ұлғайту ғана емес, қоғам мен экономика 

дамуының жаңа сапалық деңгейіне шығуын білдіретін барша экономиканың сапалық көрсеткіштерін жақсарту 1. 

Экономикалық кезең 4 сатыдан тұрады: кризис, депрессия, жандану және өсу. Экономикалық кеңнің басты 

сатысы – кризис. Онда кезеңнің негізгі белгісі көрінеді. Кризистен дамудың бір кезеңі бітіп, жаңа кезеңі басталады. 

Кризиссіз экономикалық кезеңдер болмас еді және соның арқасында экономика кезеңдік сипатқа ие 2.  

Бүгінгі таңда экономикалық өсім проблемасы әртүрлі ұлттар, халық және билік өкілдері арасындағы 

экономикалық дискуссиялар мен талдаулардың өзекті мәселесі болып табылады. Өндіріс мөлшерінің ұлғаюы осы 
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мәселені әрбір шаруашылық жүйелер үшін белгілі бір деңгейде шешуге мүмкіндік береді. Негізгі мәселе адам 

тұтынушылығының шексіздігі мен қордың шектеулігінде болып отыр. 

Қазақстан тәуелсіздік алғаннан бастап нарықтық экономиканы құру бағытын қолға алды. Бұл қиын-қыстау 

кезеңде көптеген қоғамдық қиындықтар кездесті. 1990 жылдары ТМД елдеріндегідей Қазақстанның да 

экономикалық даму деңгейі төмен болды. Сол себепті Қазақстанда нарықтық реформаларды ұйымдастыру 

жылдамдатылған қарқынмен жүргізілді. Экономикалық реформаларды ұйымдастыру бүгінгі күнде өз жалғасын 

табуда. Қазақстанның экономикалық саясаты ақырындап жекеменшік әрі экономикалық тұрғыда тиімді салаларды 

қолдауға баса назар аударуға көше бастады. ҚР үкіметінің қабылдаған бағдарламада отандық тауар өндірушілерге 

максималды демеу көрсету, қазақстандық тауарлардың өтімділігін ішкі және сыртқы нарыққа шығаруға көмектесу 

қарастырылған.   

Қазіргі уақытта республикамызда қоғамдық-экономикалық процесстерді реттеудің бірегей жүйесі құрылды. 

Ол жүйе бірегей даму стратегиясы аясындағы қысқа, орташа және ұзақ мерзімді мақсаттардың үйлесімділігін 

реттеумен айналысады. Мемлекеттік басқару тиімділігінің артуымен макроэкономикалық динамика өсімі 

тұрақталып, оң нәтижелерге қол жеткізіп отыр.  

«Экономикалық өсім экономикалық қызмет сегменттерінің барлығында дерлік теңдестірілген, синхронды 

болды. Оны жеделдеткіш күші болған сауда секторларындағы өндірістің кеңейтілуі, инвестиция белсенділігін 

арттыруы және ішкі сұраныстың біртіндеп қалпына келтіруі болып табылады. Сонымен қатар, сырткы орта да ішкі 

экономикалық белсенділіктің артуына тиімді әсер етті. Позитивті сыртқы жағдайлар факторына мұнайға, 

металлдарға деген жоғары баға жағдаяттарын, сонымен бірге, Еуразиялық Одақ пен Қытай секілді негізгі сауда  

серіктестердің экономикалық жағдайларының жақсаруын жатқызуымызға болады», - деп ҚР президенті Н.Ә. 

Назарбаев экономикамыздың жағдайын түсіндірген болатын.  

Экономика министрі Тимур Сүлейменовтың дерегі бойынша, сыртқы сауданың алға жылжуы байқалады. 

2017 жылдың желтоқсанына дейінгі 11 айдың қорытындысы бойынша Ресейге экспорт көрсеткіші 33, ЕЭО-ға - 

31 және Қытайға 34,9-ға өскен. Бұған қалпына келтіру жұмыстарын қосу мен инфляция қарқынының 2016 

жылмен салыстырғанда төмен болуы зор әсер етті. Инфляция 1,4 пайыздық көрсеткішке түсіп, 2017 жылы 7,1-ға 

ие болды. Жұмыссыздық жыл қорытындысы бойынша 5-ды құрады 3.  

Бұл көрсеткіштер бойынша да біз индустриалды дамушы елдерді айтпағанда ТМД елдерінің бірқатарынан 

кенже қалып келеміз.  

Қазіргі заманғы нарықтық экономикалардың көпшілігінде шағын және орта кәсіпорындар даму, бәсекеге 

қабілеттілік және инновациялық процесстердің басты қозғалтқыш күші болып табылады. Соған сәйкес, шағын 

бизнестің дамуына кедергі келтіретін тосқауылдарды, атап айтқанда, тіркелу және лицензиялық тәртіп, түрлі 

әкімшілік рұқсатнамалар, мәмілелер мен тыйымдар деген сияқты кедергілерді алып тастау немесе жеңілдету 

жұмыстарын жүргізу керек.  

Қазақстан мен ТМД елдерінің көпшілігінің радикалды салық реформасына қарамастан, салық жүйесін 

тазартуды әрі қарай жалғастыру қажет. Және де салық әкімшілігі саласында өгертулер енгізу керек. Салық жүйесі 

көп жағдайда капиталдан түсетін кірістен пайда табу, бизнеске саяси қысым көрсету үшін қолданылады.  

Бұл ұсыныс кедендік жүйе мен кедендік әкімшілікке де, сонымен қатар, кәсіпорындарды көптеген 

тексерістер жүргізіп, айыппұлдар салатын түрлі әкімшілік полициялар мен инспекцияларға қатысты. 

Тұрақты экономикалық өсімге кедергі болатын тағы бір мәселе – жемқорлық мәселесі. Жемқорлықпен күрес 

қазіргі жағдайда мемлекеттегі экономикалық өсімді жеделдететін қажетті және күшті фактор болып есептелетіні 

сөзсіз.  

Қазақстанның қазіргі уақыттағы бас ауыртатын мәселесі ол қарыздарға тәуелділік. Қарыздардың көп болуы 

салдарынан бәсекеге қабілеттілікті дамыту мен алдыңғы қатардағы өнеркәсіптік державаға айналуы қиын.  

Инфляция туралы да ұмытпауымыз шарт. Инфляция валютаның құнсыздануына ғана емес, еңбек етуге 

ынтаның төмендеуіне әсер етеді. Және де барлық макроэкономикалық реттеу жүйесіне әсерін тигізеді.  

Қазақстан Ұлттық банкінің төрағасы Данияр Акишевтің айтуынша,  инфляция 2018жылдың бірінші 

жартысында 2,6 құрады. Сонымен қатар, 2017 жылдың соңындағы жылдық инфляция 7,1 болғанымен 

салыстырғанда 5,9-ға баяулады 4.   

Сонымен, жоғарыда аталған мәселелерден мынадай тұжырымдар жасауымызға болады: 

Экономикалық өсім адам басына шаққандағы ішкі ұлттық өнімнің өсімімен өлшенеді. Ол ішкі және 

халықаралық әлеуметтік-экономикалық мәселелерді шешу үшін пайдаланылатын өндірістің өсуін қамтамасыз 

етеді. 

Экономикалық өсім табиғи ресурстар, еңбек ресурсы, капитал мен технологиялар сияқты факторлармен 

анықталады. 

Экстенсивті экономикалық өсім кезінде жұмыссыздық көлемі азайып, өсім жылдамдатылады.  

Қарқынды даму барысында экономикалық өсім жаңа технологиялар мен жоғары білікті мамандарды 

жұмысқа жұмылдыру арқылы дамиды. 

Мемлекет экономикалық өсімге дұрыс салықтық және инвестициялық саясатты жүзеге асыру арқылы оң 

әсерін тигізе алады.  

 Осы мәселелерден біз экономиканы экстенсивті дамыту баяғыда өз нәтижесін беруді доғарғанын 

байқаймыз. Сондықтан да, экономикалық өсім түрін өзгертіп, халық шаруашылығын интенсивті даму жолына 

көшіру керек. Дегенмен, экономикалық дамуда экологиялық мәселе сияқты негативті факторлар туралы 
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ұмытпағанымыз жөн. Оң нәтижелердің көп болуы үшін әртүрлі бағыттағы ғалымдардың еңбектерін пайдалану аса 

маңызды.    
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ТОПЛИВНО-ЭНЕРГЕТИЧЕСКИЙ КОМПЛЕКС (ТЭК) КАЗАХСТАНА 
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Актюбинский региональный государственный университет им.К.Жубанова  

 

Сегодня Казахстан входит в группу государств, обладающих огромным запасом углеводородов, которые 

оказывают существенное влияние  формирование и состояние мирового энергетического рынка. На территории 

республики открыто 208 месторождений углеводородов из них половина нефтяные, треть - нефтегазовые, 

остальные - газовые и газо-конденсатные. Из этого числа в настоящее время промышленно разрабатывается более 

70 месторождений. Суммарные прогнозные запасы углеводородов сырья в Казахстане с учетом потенциала 

Каспийского шельфа составляли 13 млрд т. нефти и конденсата и 7,1 трлн. кубометров природного газа 

Казахстан может полностью обеспечить себя топливно-энергетическими ресурсами за счет собственных 

природных ресурсов и осуществлять вывоз топлива и передачу электроэнергии за пределы республики, так, объем 

собственной добычи топливно-энергетических ресурсов превышает их расход на 15,6%. По углю объем вывоза его 

за пределы рecпублики составляет 42% от его добычи, что в 1,5 раза превышает его потребление. Добыча нефти в 

2 раза превышает ее потребление. Республика располагает  такими топливно-энергетическими ресурсами, как 

уголь, нефть, гидроресурсы, горючие сланцы, гидротермальные воды. Добыча топлив характеризуется весьма 

благоприятными технико-экономическими условиями, показателями. Общеизвестна высокая экономичность 

добычи угля в Экибастузском  бассейне, уникальны горно-геологические и экономические показатели богатейших 

нефтяных и газовых месторождений Казахстана. 

Развитие ТЭК является основой решения всех народнохозяйственных задач, поэтому и в энергетической 

программе Казахстана должны быть предусмотрены следующие организационно-экономические меры: 

- укрепление материально-технической базы ТЭК и связанных с ним отраслей на основе увеличения 

выделения материальных и финансовых ресурсов для их развития; 

- совершенствование размещения производительных сил республик в направлении приближения 

топливопотребителей к основным топливно-энергетическим  базам Казахстана; 

- разработка рыночных механизмов регулирования производства отраслях ТЭК; 

- разработка различных способов транспортировки энергетических ресурсов из районов Северо-Западного, 

Юго-Западного и Северо-Восточного Казахстана где будет обеспечен основной прирост объема добычи нефти, 

газа, угля и т.д. 

Региональная добыча нефти и газа сконцентрирована в пяти областях. Превалирующая доля добычи 

приходится на Атыраускую область – 48,5%. Причем по сравнению с соответствующим периодом прошлого года 

ее удельный вес увеличился на 6,4%, в то время как доли большинства остальных областей сократились 

(Диаграмма 4). Примечательно, что наибольший рост промышленного производства по итогам 8 месяцев текущего 

года пришелся именно на Атыраускую область - 123,9%, что связано с наращиванием добычи на месторождении 

Кашаган.  

Диаграмма 1 

 

https://kapital.kz/economic/65983/rost-ekonomiki-kazahstana-v-2017-godu-sostavil-4.html
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Региональная структура добычи природного газа представлена семью областями. Если в прошлом году с 

большим отрывом лидирующую позицию занимала Западно-Казахстанская область, то в текущем году ее доля 

несколько сократилась, как и остальных областей кроме Атырауской, доля которой выросла на 5,3% (Диаграмма 

2).  

    Диаграмма 2 

 
Прогноз развития нефтегазового сектора на 2018 год  

После нескольких лет стагнации нефтедобычи в Казахстане, связанной с постепенным  истощением 

некрупных месторождений, ограниченными возможностями транспортной инфраструктуры, в первой половине 

2017 года произошел «прорыв» в отрасли, благодаря запуску добычи на месторождении Кашаган. Начало 

нефтедобычи откладывалось три года, в связи с проведением длительных ремонтно-восстановительных работ из-за 

утечки газа в надземном газопроводе и мероприятий по возобновлению добычи. Эксплуатационный цикл Этап 1 

стартовал в октябре 2016. По данным на июнь 2017 объем производства составляет 180 тыс. барр/сутки, к концу 

года этот показатель должен достигнуть 370 тыс. барр./сутки. Первый миллион нефти был добыт в январе 

текущего года, второй – в марте.  Всего ожидается, что в 2017 году добычи нефти на Кашагане составит 8,9 млн. 

тонн, газа – 5,6 млрд. куб. м. В следующем году планируется нарастить добычу до 13 млн. тонн нефти и 9 млрд. 

куб. м газа в год. Предполагается, что на пике эксплуатации месторождения добыча нефти достигнет 1,5 млн. 

барр./сутки.  

В  расширение  добычи  на  Карачаганакском месторождении планируется инвестиции на 

уровне 4,5 млрд. долл., хотя изначальные планы предполагали 9 млрд. долл. Сокращение планируемых инвестиций 

связано с неблагоприятной конъюнктурой цен, долгосрочными прогнозами, а также существующими в настоящее 

время разногласиями между участниками Карачаганакского консорциума по механизму раздела продукции в 

рамках ОСРП.  

Таким образом, в период 2017-2018 годов мы ожидаем существенный рост добычи в связи с увеличением 

коммерческой добычи нефти на месторождении Кашаган, а также за счет дальнейшей разработки месторождений 

Тенгиз и Карачаганак.  

Диаграмма 3 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

По итогам 2017 года Казахстан может добыть нефти в количестве 88,5 млн.т, что на 10,5 млн.т. больше чем 

за 2016 год, при условии, что уровень добычи на Кашагане до конца года останется 200 тыс. барр./сутки и уровень 

добычи на других месторождениях останется на уровне 2016 года. В случае успешности реализации проекта по 

закачке попутного сернистого газа обратно в подземные пласты Кашагана для поднятия уровня добычи до 370 тыс. 

барр./сутки и сохранении объемов добычи в остальном Казахстане на уровне 2017 года, в 2018 году можно 

ожидать дальнейший рост добычи на 10 млн.т. до 98,7 млн.т. Однако, если на Кашагане не удастся поднять 

уровень добычи выше 200 тыс. барр./сутки, то общее производство в 2018 году составит 88,8 млн. т (Диаграмма 3).  
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АГРАРЛЫҚ СЕКТОРДАҒЫ КӘСІПОРЫНДАРДА КӘСІПКЕРЛІК ҚЫЗМЕТІНІҢ 

ЕРЕКШЕЛІКТЕРІ 

 

Қазбекова Г.Ж. 

Қ.Жұбанов атындағы Ақтөбе өңірлік мемлекеттік университеті 

 

Аграрлық салада жүргiзiлген реформа нәтижесiне екi тұрғыда баға беруге болады: бiрiншiден, агроөнеркәсiп 

кешені өндiрiсінде көп укладты экономика қалыптасты, шаруашылық субъектiлерiне толық дербестiк берiлiп, 

олардың өз қызметтерiн өздерінің жүзеге асыруына және өндiрген өнiмдерiнің бөлуiне мүмкiндiк жасалынды, яғни 

нарықтық қатынастың, кәсiпкерлiктiң дамуының бiр орталықтан басқару жүйесiн толықтай дерлiк әлсiреттi; 

екiншiден, асығыс жүргiзiлген институционалдық өзгерiстер, агросектордағы экономикалық қатынастардың 

салааралық диспаритетін (теңсiздiгін) күшейтті. Агроөнеркәсiп кешенінде интеграция мен кооперативтік жүйенің 

дамуы үшiн жағдай жасаудың орнына, ауыл шаруашылығы өнiмдерiн өңдеушi және қызмет көрсетушi 

кәсiпорындарды жекешелендiру, ауылдық тауар өндiрушiлердiң басым бөлiгiн ұсақ, жеке өндiрiске бағыттады.  

Барынша тиiмдi ұйымдық құрылымдардың қалыптаспауы, қажеттi инфрақұрылымды қалыптастырмастан 

нарықты ығыстыруға, өңдеушi және сауда ұйымдарының нарықтағы монополиялық жағдайының күшеюiне алып 

келдi. Реформа барысында тиімді шешiмiн таппаған бұл мәселелер агроөнеркәсiп кешенiнде шаруашылық 

байланыстарды жаңаша қалыптастыру қажеттiлiгiн тудырып отыр. Осы тұрғыдан алып қарағанда ауыл 

шаруашылығын материалдық-техникалық жағынан қамтамасыз ету, оның өнiмдерiн өткiзудi және өңдеудi жоғары 

деңгейде ұйымдастыру-шаруашылық байланыстардың нарықтық экономикаға тән жаңа әдiстерiн барынша 

жетiлдiрудi және ол байланыстарды реттеудiң экономикалық механизмiн жасауды талап етедi. Онсыз ауыл 

шаруашылығы мен оған қызмет көрсетушi салалардың қажетті мәселелерiн оңды шешу мүмкiн емес.   

Сондықтан мемлекеттiк реттеу мен өзiн-өзi реттеудi үйлестiруге, тауар өндiрушiлердi ынталандыру мен 

протекционизмге негiзделген экономикалық механизм қажет. Оның негiзiн баға және қаржы-несие 

қатынастарының өзара байланысы құрайды, ал оның құрылымының басты элементтерi – баға, несие, салық, 

жоспарлау болып табылады. 2008 жылғы 6-ақпан айында «Қазақстан халқының әл ауқатын арттыру мемлекеттік 

саясаттың басты мақсаты» тақырыбымен Қазақстан Республикасының Президентінің жолдауында айтылғандай: 

«Дамудың жаңа кезеңі ел агроөнеркәсіп кешенінің алдына бірқатар жаңа, аса маңызды міндеттер қойып отыр. 

Өткен 5 жылда Қазақстан аграрлық секторды дамытуда айтарлықтай нәтижелерге жетті. Ауыл шаруашылығының 

жалпы өнімі 2002 жылмен салыстырғанда 2 есеге жуық өсті. Инвестициялар 3 еседен астамға ұлғайды. Бұл 

аграрлық секторды мемлекеттің орасан қолдауы нәтижесінде мүмкін болды.  

Нарықтық экономиканың дамуының негізі – кәсіпкерлер, меншік иелері, өндірушілер мен тұтынушылар 

арасында туындайтын экономикалық еркін қарым-қатынастың негізінде болады. Қоғамдық еңбек бөлінісі мен 

оның өнімділігінің артуы барысында тауарлы өндіріс пен тауар-ақша қатынастарының кеңейіп, экономикалық 

қатынас ретінде нарықтың дамуына жол ашты. 

Нарық адамдардың айырбас төңірегіндегі және оның негізінде тауар сатылатын әлеуметтік-экономикалық 

қатынастардың жиынтығын білдіреді. Яғни, тауар өндірушілер мен сатып алушы тұтынушылар арасындағы 

қажеттілікті қамтамасыз ететін тауарлы өндірістің экономикалық және әлеуметтік қатынастар ұғымы. 

Дүниежүзілік тәжірибе көрсетіп отырғанындай, экономикалық үрдістер күрделенген сайын өндіріс үрдісінде 

жаңа комбинацияларды енгізіп, жаңашылдықты жүзеге асыратын, ескіні өзгертіп қайта жасайтын өндірістік 

күштердің де пайда болып келе жатқандығын ескеруіміз қажет. Мұндай әлеуметтік күш ретінде қоғам байлығын 

арттырудың факторы саналатын кәсіпкерлік қалыптасып, даму үстінде. 

Мемлекеттің аграрлық реформаларды жүзеге асыру барысында өзекті мәселелердің бірі кәсіпкерлікті ауыл 

шаруашылық салаларының экономикалық міндеттерімен ұштастыру кезек күттірмейтін мәселе. Осы орайда 

Қазақстан Республикасының Президенті Н.Ә.Назарбаевтың «Қазақстан-2030» Стратегиясында жалпы 

микрошаруашылық байланыстарының белсенді қатысуы мен шағын кәсіпкерлікті дамытудың мүмкіндігінің ұзақ 

мерзімдік басымдылығын жүзеге асыру болып табылады делінген [1]. 

Сондықтан да ел экономикасын сауықтыруда және одан әрі қарқынды дамытуда кәсіпкерлік экономикалық 

өсудің маңызды факторы болып табылады. 

Қазіргі таңда Қазақстан экономикасында кәсіпкерлік тұтыну саласының ірі де ажырамас бөлігіне айналды. 

Демек, аграрлық саладағы кәсіпкерлік қызметтің басты міндеті – экономикалық өсудің жоғары қарқынын 

қамтамасыз ету, агроөнеркәсіп кешенін дамыту, ауылдың тұрмыс жағдайын жақсарту және кедейшілікті азайту. 

Қоғамның тарихи даму процесіндегі ХVІ-ХVІІғғ. бастап капиталдың алғашқы қорлану дәуірінің бетбұрыс 

жасауына қысқаша шолу нәтижесінде негізгі ерекшеліктерін жіктей отыра, оның қоғамдағы маңызын саралауға 

болады. Нәтижесінде өндіріс құралдарынан және ірі капиталистік меншіктің қалыптасуынан ұсақ өндіріс иелерінің 

бөлініп шығу үрдісі жүрді [2]. Біз осы үрдістің маңызын тұжырымдай отырып, ойымызды екі жақты нақтылауға 

тырысамыз: біріншіден, ірі меншік иелеріне жұмыс істейтін және олардың қажеті болып табылып, ірі бизнеспен 
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бірін-бірі толықтырушы ретінде қызмет жасайтын кәсіпорындармен; екіншіден, шағын кәсіпкерліктің тұрақты 

қызметін дамыту негізінде орташа, одан кейін ірі кәсіпорындар құрылып, осының нәтижесінде ұлттық 

шаруашылықтың экономикалық қуаты мен бәсекелестікке қабілеттілігінің анықталуымен сипатталады. Осының 

нәтижесінде батыстағы қазіргі экономика үшін шағын кәсіпорындардың жоқ дегенде екі тобының болуы тән: 

біреуі индустрия алыбының дайындаушысы рөлін атқаратын және ірі меншік иелерінің қажеті болып табылатын, 

олардың шаруашылық кешеніне интегралданған кәсіпорындар, екіншісі нарықта бір-бірімен және тікелей ірі 

бизнеспен бәсекеге түсетін кәсіпорындар. Демек, индустриялы технологиялық стратегияны қалыптастыру 

қажеттілігі дүниежүзілік тәжірибеден туындап отыр. 

Қазақстан Республикасының Президенті Н.Ә.Назарбаев «Жаңа кезең – жаңа экономика» атты Жолдауында: 

«индустрияландыру үрдісінің барысында біздің күш-жігеріміз білімдерге негізделген сапалық жаңа экономиканы 

кұру үшін алға жарып шығу «нүктелерін» қалыптастыруға және одан әрі дамытуға бағытталуы керек. Қазақстан 

болашақта жоғары технологиялық тауарлар және жақын жатқан, жедел өсу үстіндегі экономикаларға қызмет 

көрсету үшін қызметтер өндіруге бағытталған өңірдің сервистік-технологиялық орталығына айналуы тиіс», – [3] 

деп атап өтті. Жаңа экономика – бұл жоғары технологиялар, ғылымды көп қажет ететін, барлық салалар мен 

сегменттерге инновациялармен қаныққан экономика. Осы тұрғыда Қазақстан Республикасында бекітілген 

индустриялық-инновациялық даму стратегиясын алға өршіл міндеттер қоятын өзіндік бірегей құжат деуге болады 

[4]. 

Іскерлікпен айналысушы адам жаңа кәсіпорынды кұрып дамытқанда, бизнесте бұрынғы идеяларын жаңаша 

тәсілмен жүзеге асырғанда немесе нарықты жаулап алуға бірден-бір жолын тапқанда кәсіпкерліктің өзіндік орны 

пайда болады. Яғни, шағын бизнестің жетістігі кәсіпкерлікпен тығыз байланысты. Сондай-ақ, шағын бизнес 

түсінігінің шағын кәсіпкерлік түсінігімен байланыстылығын оның құрылуынан көруге болады. Барлық 

зерттеушілердің кәсіпорындарды құру тәсілдерінде өндіргіш күштің (ұйымдастыру-техникалық жағы) және 

өндірістік қатынастардың (әлеуметтік-экономикалық жағы) бірлігі мойындалады. 

Тәуелсіз еліміздің агроөнеркәсіп кешенінде нарықтық қатынастарды дамытуға бағытталған тиімді 

әлеуметтік-экономикалық реформалардың жүзеге асуы қарқынды жүргізіліп келеді. Соның нәтижесінде елімізде 

жаңа экономикалық жүйе қалыптасып, саяси жүйе және қоғамдық қатынастар да түбегейлі өзгерістерге ұшырады. 

Бұрынғы одақтық республикалармен экономикалық байланыстың үзілуі, өндірістің құлдырауы, жұмыссыздықтың 

көбеюі, экономиканың шикізаттық бағыттылығы халықтың әл ауқатының, материалдық жағдайының төмендеуіне 

әкеліп соқты. Мұндай дағдарысты жағдайлардан шығудың жолдары экономиканың салаларын дамыту болып 

табылды. Осындай салалардың бірі агроөнеркәсіп кешені. Басқаша даму жолына қадам басқан жас тәуелсіз елдің 

агроөнеркәсіп кешенінде кәсіпкерліктің жолға қойылуы ерекше орын алады. 

Агроөнеркәсіп кешенінің дамуы халықтың жоғары тұрмыс дәрежесіне жетудегі ауылдық, экологиялық, 

азық-түлік қауіпсіздігі мәселелерін шешуде басым бағытты анықтайтын сала. 
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ОРГАНИЗАЦИЯ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ И ЕЕ ДАЛЬНЕЙШЕЕ 

СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ 

 

Саламатин А.Ж. 

Актюбинский региональный государственный университет им. К. Жубанова 

 

Каждый человек в течение своей жизни, так или иначе, связан с организациями. Именно в них 

осуществляется человеческая деятельность. Не может быть организации без людей, как и нет людей, которым не 

приходится иметь дело с организациями. Предприниматель создает разнообразные организации: 

производственные, образовательные, научные и пр. Они призваны удовлетворять нужды своих клиентов, 

потребности общества, защищать интересы отдельных лиц, групп. Это могут быть крупные и мелкие, формальные 

и неформальные, частные и государственные, прибыльные и неприбыльные организации. Они могут существовать 

на постоянной и временной основе в различных организационных формах, в качестве индивидуального 

предпринимателя и юридического лица.  

Гражданин вправе заниматься предпринимательской деятельностью без образования юридического лица с 

момента государственной регистрации в качестве индивидуального предпринимателя, деятельность которого 

регулируются деятельностью юридических лиц. Юридическим лицом признается организация, которая имеет в 

собственности, хозяйственном  ведении или оперативном  управлении обособленное имущество и отвечает по 

своим обязательствам этим имуществом, может от своего имени приобретать и осуществлять имущественные и 
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личные неимущественные права, нести обязанности, быть истцом и ответчиком в суде. Перечислим ключевые 

признаки организации. 

 Организация – социальное образование. Организация состоит из людей или групп, которые представляют 

различные части организации. Организация – это группа людей, объединенная единой целью. Для достижения 

поставленных целей необходима совместная деятельность: общественная, производственная, научная, 

посредническая. В процессе деятельности осуществляется управление, направленное на организацию 

взаимодействия людей и групп. Формы взаимодействия зависят от целей, видов деятельности, разделения труда, 

установленных правил и т.д. Это может быть совместное выполнение работ, согласование, общение, обмен 

информацией. Для координации взаимодействия отдельных лиц, групп и подразделений создается структура, в 

которой определены и закреплены задачи, функции, виды работ, полномочия, взаимосвязи. 

 Организация – это относительно автономная группа людей с четко структурированной совместной 

деятельностью и определенными границами, которая создается или существует для достижения целей. 

Организация как система представляет собой совокупность взаимосвязанных элементов, образующих целостность. 

28 2.2. Среда предпринимательской деятельности Любая организация является открытой системой, так как 

взаимодействует с внешней средой. Она получает из окружающей среды ресурсы в виде капитала, сырья, энергии, 

информации, людей, оборудования и т. п., которые становятся элементами ее внутренней среды. Часть ресурсов с 

помощью определенных технологий, преобразуется в продукцию, услуги, которые затем передаются во внешнюю 

среду (рис. 2.1). Рисунок 2.1 – Внутренняя среда предпринимательской деятельности В организации 

переплетаются и уживаются интересы личности и групп, установленные правила, принятые нормы и 

неформальные отношения, дисциплина и творчество. У организации есть свое предназначение, или идея, своя 

культура, свой имидж. Организации развиваются, когда имеют обоснованную стратегию и эффективно используют 

ресурсы. 

 Организации изменяются в соответствии с требованиями окружающей среды и погибают, когда 

оказываются неспособными выполнить их. В зависимости от идеи и целей, на реализацию которых направлена 

деятельность организации, формируется ее внутренняя среда. Она включает все основные элементы и подсистемы, 

обеспечивающие осуществление протекающих в ней процессов. Во внутреннюю среду организации входят люди, 

технологии, информация, организационная культура. Организация – это сложная динамическая система, в которой 

осуществляется множество различных процессов, направленных на достижение целей. Среди них можно выделить 

два основных: процесс производства товаров и услуг и процесс управления, суть которого состоит в разработке и 

реализации управленческих решений.  

Все организационные процессы протекают в рамках организационной структуры, которая отражает 

сложившееся в организации разделение труда, связи и отношения между подразделениями. Организационная 

структура закре- Внешняя среда Ресурсы Выход вход п продукция Внутренняя среда Цели, задачи люди, 

технологии, информация, организационная структура 29 пляет задачи, функции, права и обязанности за каждым 

структурным подразделением, обеспечивает их взаимодействие в процессе работы. От выбора типа 

организационной структуры и своевременного проведения изменений во многом зависит эффективность 

организации в целом. Технологии, используемые в организации, включают способы получения конечных 

продуктов, необходимые для этого сырье, материалы, технические средства. Технологии оказывают значительное 

влияние на внутреннюю среду организации, определяя требования к уровню образования и квалификации 

персонала, оказывая влияние на нормы поведения, организационную структуру, культуру. Используемые 

технологии влияют и на положение, которое занимает организация во внешней среде, ее конкурентную позицию, 

имидж. Это влияние усиливается с появлением высоких технологий, позволяющих производить сложные 

высококачественные продукты. Информационные системы, обеспечивая быструю обработку информации, 

оказывают большое влияние на эффективность организации. С появлением и развитием информационных сетей, 

включая глобальную сеть Интернет, успех организации все больше и больше определяется уровнем 

информационного обеспечения – тем, какие информационные технологии она использует. Несмотря на важность 

всех составляющих внутренней среды организации, особое место в ней занимают люди. От их способностей, 

образования, квалификации, опыта. Отношения к труду, поведения зависят, в конечном счете результаты работы 

всей организации. Менеджеры уделяют большое внимание подбору людей, включению их в организацию, 

организуют обучение и повышение квалификации работников. 
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Қ.Жұбанов атындағы Ақтөбе өңірлік мемлекеттік университеті 

 

Елбасының «Қазақстан 2030» Стратегиялық бағдарламасының елімізде құрылыс саласын дамытуда 

бәсекелік қабілеттілігін арттыру маңыздылығы уақыт өткен сайын айқын аңғарылады.  Құрылыс жобаларын 

жүзеге асыру өңірлердегі индустриялық-инновациялық дамуға жаңа серпін берумен бірге, экспорттық мүмкіндікті 

арттырса, халықтың энергетикалық тәуелсіздігіне қол жеткізу мен индустриялық аймақ құруға қатысты мәселенің 

оң шешілуіне бірден-бір негіз қалап отыр [1].  

Осы сектордың үлесі жұмыспен қамту тұрғысынан Қазақстан ЖІӨ-нің 6% -на дейін жетеді, құрылыс 

саласында 700 мыңға жуық жұмыс орны бар. 2017 жылдың басынан бері қалыпты экономикалық өсу үрдісі 

байқалды, 2017 жылдың екінші жартысында да жалғасады. РА АӨҚО-ның бағалауы бойынша, Қазақстанның 

жалпы ішкі өнімінің номиналды көлемі шамамен 48 трлн. теңге Сонымен бірге, 2017 жылы нақты ЖІӨ-нің 

деңгейінің 2.3-2.5% өсуі болжануда.   

ЖІӨ-нің қалыпты нақты өсуімен тұрақтандыратын макроэкономикалық жағдай Қазақстанның құрылыс 

секторына әсер етеді.  Құрылыс жұмыстарының көлемі номиналды түрде орындалатын оң үрдісті көрсетеді. Орта 

есеппен, 2012-2016 жылдар кезеңінде құрылыс жұмыстарының көлемінің ұлғаюы шамамен 9,4% құрады. 2012-

2016 жылдардағы ең жоғары өсу 2016 жылдың аяғында байқалды - 13,9%, бұл негізінен ЭКСПО-2017 

нысандарының құрылысы есебінен болды. 2017 жылдың соңында біздің бағалауға сәйкес өсім шамалы болады 

және шамамен 1,5% -2% құрайды.[2] 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Сурет 1. Құрылыстың Қазақстан ЖІӨ құрылымындағы үлесі, % 

Дерек көзі: Қазақстан Республикасының Статистика комитеті 

 

АӨҚО РА бағалауы бойынша, 2017 жылы Қазақстанның жалпы ішкі өніміне құрылыс саласының үлесі 

өзгеріссіз қалады - шамамен 5,9%. Белгіленген дәлізде қалыпты экономикалық өсімге және тұтынушылық 

инфляция деңгейіне қарамастан, ұлттық валютаның құбылмалылығы және халықтың нақты табыстарының 

қысқаруы, кейбір кешігу әсері өсімнің басты кедергісі болады. 

Экономикалық қызмет түрлерінің жалпы жіктеуі бойынша (ОКЕД) сәйкес, Қазақстанда құрылыс 

жұмыстары жалпы құрылыс үрдісінің шеңберінде әрі қарай учаскелерге бөлу арқылы жүзеге асырылатын 

жағдайда, ғимараттар мен құрылыстардың құрылысы, құрылыс және арнайы құрылыс жұмыстарына бөлінеді. 

Қазақстан Республикасы Ұлттық экономика министрлігінің Статистика комитетінің мәліметі бойынша 2012 

жылдан 2016 жылға дейінгі кезеңде «Құрылыс» қызметінің түрлерімен атқарылған жұмыстардың жылдық көлемі 

2,667 миллиард теңгеден 3,258 миллиардқа дейін артып, тұрақты өсу динамикасын көрсетті. Біздің бағалауымыз 

бойынша 2017 жылы атқарылған құрылыс жұмыстарының көлемі 3 309 млрд. теңгеден сәл ғана асады[2]. 

 

 
 

Сурет 2. Аяқталған құрылыс жұмыстарының меншік түрі бойынша млн. Теңге 

Дерек көзі: Қазақстан Республикасының Статистика комитеті 

 

Көлем индексі жыл сайынғы өсуді көрсетеді. 2016 жылдың аяғында бұл көрсеткіш 2007-2016 жж. 

аралығында максималды мәні 107,4% жетті 
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2017 жылы болжанатын құрылыс жұмыстарының көлемінің шамалы өсуіне байланысты нақты көлем 

индексінің мәні 97% -101% ауқымында болады деп есептейміз. 

Құрылыс жұмыстарының көлемі 2017 жылға қарай минималды түрде өзгереді - нақты үлес құрылыс-

монтаждау жұмыстары (90% дейін) болады. Бұл үлес 2012 жылы 1 867 миллиард теңгеден 2016 жылдың соңына 

дейін 2 928 миллиард теңгеге дейін өсті. Біздің бағалауымыз бойынша 2017 жылы құрылыс-монтаж 

жұмыстарының көлемі шамамен 2,945 миллиард теңгені құрайды. Аймақтық контекстте бұл жұмыс түрінің нақты 

үлесі 2016 жылы Астанаға (19,1%), Атырау облысына (18,9%) және Алматы қаласына (9,2%) келеді. 

Күрделі жөндеу көлемі 2012 жылы 238 миллион теңгеден 2016 жылы 184 миллион теңгеге дейін 

төмендеді. 2017 жылдың аяғында көлемі 2011 жылға жоспарланған - 203-207 млн. Теңге. Облыс бойынша Оңтүстік 

Қазақстан облысы (10,4%), Маңғыстау (9,9%) және Атырау облыстары (9,8%) басым. 

Ақтөбе облысы - Қазақстанның индустриалды аймағы болып табылады.. Ақтөбе облысындағы соңғы 

жылдары экономикалық жағдай белсенді түрде жақсаруда. Құрылыс - өңірдің ең белсенді дамып келе жатқан 

салаларының бірі болып келеді. Облыста қысқа мерзім ішінде құрылыс көлемі бірнеше есе өсті. [3] 

 

Кесте 1. Ақтөбе облысының құрылыс ұйымдарының саны.  

 2013 2014 2015 2016 2017 Ауытқулар +,- 

Барлығы 204 243 234 256 249 +45 

Құрылымы бойынша:       

Мемлекеттік 2 2 2 2 2 - 

Жеке 192 236 221 246 242 +50 

Шетелдік 10 5 11 8 5 -5 

Кестеде келтірілген мәліметтерге сәйкес, зерттеліп жатқан кезеңде құрылыс ұйымдарының саны 2017 

жылы 249 бірлікті құрады, бұл 2013 жылмен салыстырғанда +45 артық. Құрылыс ұйымдарының құрылымында ең 

үлкен үлес, бұл жеке меншік нысаны бар ұйымдардың 97% -ын құрайды. 2013-2017 жылдары мемлекеттік меншік 

нысаны бар құрылыс ұйымдарының саны өзгерген жоқ - 2 кәсіпорын. 

Құрылыс жұмыстарымен айналысатын құрылыс ұйымдарының саны Ақтөбе қаласына (89,7%) тиесілі. [4]. 

Ақтөбе облысында аяқталған құрылыс жұмыстарының көлемін қарастырайық. 

 
Сурет 3. Құрылыс жұмыстарының физикалық көлемінің көрсеткіштері. 

 

2017 жылғы қаңтар-желтоқсанда облыста құрылыс жұмыстарының (қызметтерінің) көлемі 12 7003,6 млн. 

теңгені құрады. 

Облыстағы құрылыс жұмыстарының жалпы көлемінің ең үлкен көлемін жеке құрылыс ұйымдары - 89,4% 

және шетелдік құрылыс ұйымдары - 10,2% құрады. 

Келісім-шарттық жұмыстар құрылымында айтарлықтай үлес - 92,5% құрылыс-монтаждау жұмыстары. 

Күрделі жөндеуге - 4,5%, ағымдағы жөндеу - 3% тиесілі. 

Ақтөбе облысы 2017 жылға қарай тұрғын үйді пайдалануға енгізу бойынша 2016 жылмен салыстырғанда 

республикада бірінші орынды иеленеді. 

2017 жылы  тұрғын үй құрылысы бойынша құрылыс жұмыстарының көлемі 39,5% -ға өсті. 

Облыста «100 аурухана құрылысы» және «350 денсаулық сақтау нысанының құрылысы» мемлекеттік 

бағдарламалары сәтті жүзеге асырылуда. [5]. 

Жоғарыда айтылған көрсеткіштерге қарамастан, құрылыстың дамуындағы бірқатар проблемалар әлі де бар: 

өңірдегі құрылыс көлемі тұрғын үйге мұқтаж азаматтар үшін тұрғын үйдің қолжетімділігін қамтамасыз 

етпейді; 

жеке тұрғын үй құрылысы үшін жер бөлудің баяулау қарқыны саланы дамытуға кедергі келтіреді; 

орталық аймақтардан елді мекендердің шалғай орналасуына байланысты, ол жерлерге құрылыс 

материалдарының ұзақ уақыт мерзімде жеткілілуі,яғни құрылыс жұмысының баяу жүргізілуі. 

Осы проблемаларға қатысты келесі шешімдерді ұсынамыз: 

 іс-шара ұйымдастырушылардың құрылыс жұмыстарын бақылау және үйлестіру; 

облыстың елді мекендерінде жеке үйлер салу; 

аудандардағы инженерлік-коммуникациялық инфрақұрылымды дамыту. 

2017 2016 
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тұрғын үй индустриясын белсенді дамыту үшін бюджеттік тұрғын үй құрылысының көлемін және 

қаржыландыруын ұлғайту жөніндегі жұмысты күшейту қажет; 

облыстың аудандарында коммуналдық, жалдамалы тұрғын үй құрылысын ұлғайту қажет;; 

Осылайша, Ақтөбе облысының құрылыс индустриясының дамуын қорытындылай келе, еңбекқорлықтың 

арқасында, тұрғындардың өмірін жақсартуға деген талпыныстарының арқасында біз үлкен жетістіктерге қол 

жеткіздік және Қазақстанның экономикалық дамуына лайықты үлес қостық.. 
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КОМПАНИЯЛАРДЫҢ БӘСЕКЕГЕ ҚАБІЛЕТТІЛІГІНЕ ӘСЕР ЕТЕТІН ИННОВАЦИЯЛЫҚ СТРАТЕГИЯ 

 

Үбайдолла А.Б                               

Қ.Жұбанов атындағы Ақтөбе өңірлік мемлекеттік университеті 

 

"Жаңа экономика кең тұрғыда - бұл жоғары технологиялар ғылымды көп қажет ететін, барлық салалар мен 

сегменттерде инновациялармен қаныққан экономика. Шикізаттық және индустриялық экономикадан санаткерлік 

ресурстарға, ғылымды көп қажет ететін және ақпараттық технологияларға негізделген осынау сапалық басқа 

құбылысқа көшу әлемдік шаруашылық барынша маңызды үрдістерінің біріне айналды" - деп елбасы Н.Назарбаев 

халыққа жолдауында атап өткен [1].  

Сондықтан да өнеркәсіпті қайта индустрияландырудың ұзақ мерзімдік бағдарламасын дайындау әлемдік 

экономикада болып жатқан үрдістерге және ішкі экономикалық проблемаларды шешуге бағытталады. Демек, 

ұлттық индустриялық саясат ауқымында өнеркәсіптің инновациялық, ұйымдастыру-технологиялық, құрылымдық 

деңгейін жаңа сатыға көтеру өзекті проблемаға айналып отыр. 

Ұлттық экономикадағы нақты саланың дамуын қамтамасыз етуде, отандық өндірушілердің өнімдерін әлемдік 

нарықтың сұранысына сәйкестендіру бағытында атқарылатын іс-шаралардың тобына шығарылатын өнімдердің 

бәсекелік қабілетін қамтамасыз ету мәселесін жатқызуға болады.  

Өнім сапасын халықаралық стандарттарға сәйкестендіру, амортизациялық саясатты жетілдіру, техникалық 

және білікті мамандарды дайындау мен қайта дайындау жүйесін құру, сыртқы нарықта өнімді жылжыту және 

өндірісті әртараптандыруды қамтамасыз ететін жаңаша инфрақұрылым  құру - міне мұның бәрі қазіргі заманның 

талабы. 

Қазіргі ХХI ғасырдың бизнес сферасы қандай фирма болмасын, оның бәсекеге қабілеттілігінің жоғары 

болуын талап етеді. Ғылыми-технологиялар заманында нарықтың даму қарқыны үздіксіз орындалуда. Жаһандық 

нарық жүйесіне ену үшін ең алдымен барлық фирманың бәсекеге қабілеттілігі шыңдалады. Егер фирма берілген 

сынақтардан сүрінбей өтіп, өзін-өзі көрсете білген жағдайда, сол уақыт аралығында атқарылған еңбек болашақтағы 

5-6 жылға сол фирмаға табыс алып келуіне әсер етеді. Әр компанияның нарықта өмір сүруіне жағдай жасап 

отыратын өзіндік стратегиясы мен оны жүзеге асыру жұмыстары жасалынады.  

Еліміздің табиғи, экономикалық, ұлттық ерекшеліктеріне сай иелігіміздегі құндылықтарды барынша 

тиімді, әрі ұтымды жұмсау, тек ішкі нарықта ғана емес, әлемдік нарықта да жоғары сұранысқа ие болатын халық 

тұтынатын тауарлар шығару, сол нарықтың қомақты бөлігін қосылған құны жоғары өнімдер өткізу арқылы 

иемдену, осы арқылы мемлекетіміздің беделін арттыру бүгінгі таңда қарқынды жүргізіліп жатқан саяси-

экономикалық үрдістердің негізін қалайды. 

Сонымен қатар, тұтыну нарығындағы өскелең талаптар да отандық тауар әндірушілерге шығаратын 

өнімдерінің бәсекелік қабілетін арттыру мәселесін алдыңғы қатарға койып отыр. Мұның өзі бәсекелік ортаның 

дамуына, өндірілетін өнімнің сапасын жоғарылатуға, бағаны төмендетуге ықпалын тигізіп, тұтынушылардың кең 

көлемді сұранысын қанағаттандыруға итермелейді. Бәсекеге қабілетті өнім шығару кәсіпорынның, саланың 

дамуына ықпал ететін негізгі фактор екенін уақыттың өзі дәлелдеуде. 

Бәсекеге түсу үшін алдымен фирмаға инновациялық тауар немесе тұтынушылардың көңілінен шығатын 

қызмет көрсету салаларын дамыту шаралары жүргізілу керек. Шығарылып отырған тауар нарықта сұраныс 

деңгейімен ерекшелену қажет. Бұл менеджмент бағытын ұстана отырып нарықта белсенді жұмыс жасауына 

мүмкіндік береді. Алайда кейбір фирмалардың менеджменттік күші әлсіз болуына байланысты нарықта өмір сүре 

алмайды. Нәтижесінде құлдырауға ұшырайды. Нарықта ұзақ өмір сүріп келе жатқан және жаңа 

http://zubstom.ru/docs/index-21075.html
http://aktobeoblmaslihat.kz/2015/285rus.pdf
http://dereksiz.org/deris-1-bafa-turali-fim-maizi-jasau-afidalari-jospar.html
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технологияларымен  қызықтыру арқылы тұтынушыларының санын толықтырып отырған фирмалардың 

маркетингтік стратегиясы берік болып қалыптасады.  

Бәсекеге қабілеттілік бойынша, Портердің «ромб» моделіне сүйенсек, ондағы жағдайлық факторлар тобына 

кіретін арнайы факторлар тұрақты инвестицияларды меңзейді. Олардың өнімін қайталау мүмкін емес, дәл осы 

артықшылық бәсекедегі басымдықты анықтайды. Ал оны басқарудың ең тиімді тетігі ретінде – кластерлік әдісті 

қарастыруға болады. Кластерлік әдісті іске асыру елдің тұрақты экономикалық өсу траекториясына шығуына 

мүмкіндік береді. 

Нарықта бәсекеге түскен жағдайда фирманың артықшылықтары мына функцияларға сәйкес келуі тиіс: 

 Клиенттік жүйеде құндылықтарды қалыптастыру; 

 Бәсекелес фирмалардан баса озатын ерекшеліктердің болуы; 

 Басқа кәсіпорындардың саған еліктеуі қиын болуы; 

 Сенің тауарыңда ауыстырудың киын болуы.[1] 

Егер кәсіпорынның бәсекеге қабілеттілік тәжірибесін ауыстыру және оған еліктеу мүмкіндігі төмен болған 

жағдайда, оларды басқару бәсеке аренасына беріледі.  

Кәсіпорындардың қазіргі заманғы бәсекелестігі жаһандық экономикаға тән әлемдік білім беру көздерінде 

таратылатын өнімдер мен қызметтердің өмірлік циклдерінің, белгісіздіктің жоғарылауы арқылы жүзеге асады. 

Қазақстан өнеркәсібінің құрылымын қайта құру және ондағы өндірілетін тауарлардың бәсекеге қабілетін 

көтеру үшін белсенді түрде жүргізілетін мемлекеттік реттеу шаралары қажет. Мемлекеттік және жеке сектор 

өнеркәсіптік кәсіпорындардың мемлекетпен өзара қатынасын мемлекеттік өнеркәсіптік саясат реттейді, сөйтіп 

кәсіпорын кызметінің барлық аспектілерін қамтиды. 

Бәсекеге қабілетті өнеркәсіптің индустриялық деңгейін көтерудің негізгі тетіктеріне жатады: 

- өнеркәсіптің өңдеуші салаларының инвестициялық тартымдылығын көтеруге қолайлы жағдай жасау; 

-  монополияға қарсы шаралардың тиімділігін көтеру, тауар нарығында монополиялық   құрылымдардың   пайда   

болуына тосқауыл қою; 

-  өнеркәсіптің бәсекеге қабілетті өңдеуші салаларын көтеру үшін жеке түрде артықшылықтар мен преференциялар 

беру; 

- бәсекелестік ортаны қалыптастыру және қолдаудың тиімді механизмі ретінде сауда биржасын дамытуды 

ынталандыру, себебі сауда биржасын көтеру арқылы бюджетке салықты түсіруді көбейтуге мүмкіндіктер 

ашылады; 

- ішкі нарықта демпингтік бағалармен күрес жүргізу, бақылау әдістерін жетілдіру, кәсіпкерлердің табысынан 

бірнеше есе асатын айыппұл мен өсім салуға шек қою, демпингке қарсы іс қозғау ұйымдарын ұйымдастыруды 

жүзеге асыру; 

-  менеджмент деңгейін көтеру; 

-  "көлеңкелі экономикамен" және коррупцияға қарсы күрес жүргізу. 

Өндіріске инновациялық және ғылыми-техникалық жетістіктерді енгізу, алдыңғы қатарлы озық 

технологияларды пайдалану тек өнімнің сапалық қасиеттерінің жақсаруына ғана емес, шикізат пен материалды 

үнемді пайдалануға, сонымен қатар оның баға бәсекелесу жағдайындағы өтімділігін арттыруға да серпін береді. 

Тұрақты және үздіксіз жаңалықтардың пайда болуы мен енгізілуі әрбір кәсіпорындағы, аймақтардағы, 

сонымен қатар, еліміздегі бәсекелік күресте алға шығудың ең басты қозғаушы күші. Халықтың тұрмыс-

тіршілігінің деңгейі көтеріліп отыруы үшін жаңа өнімдер шығарумен және қайта өңдеумен, жаңа қызметтер 

ұсынумен, сонымен бірге инновациялық технологиялар мен инновациялық базада өндірістік және басқарушылық 

қызметтерді жүзеге асыру керек. Жаңалықтардың енгізілуі, инновация, жаңа тауар өндіруде алынған ғылыми-

техникалық жетістіктер, технология мен қызметтер ел экономикасының дамуына және халықтың тұрмыс 

жағдайының жақсаруына өз үлесін қосады. Инновация еңбек өнімділігінің артуына, жаңа өндірістік салалардың, 

қызметтер мен жаңа жұмыс орындарының ашылуына, қызмет көрсету сапасының жоғарылауына және әлемдік 

нарықта отандық тауарлардың бәсекелік қабілеттілігінің жоғарылауына үлес қосады. 

Қазіргі уақытта еліміз биік белесті бағындыру қарсаңында елдің дамуы бағытын анықтайтын және оған 

қарқын беретін «Әлемдегі бәсекеге барынша қабілетті елдердің қатарына ену стратегиясы» және БСҰ-ға кіру 

нағыз ұлттық идеяға айналған. Осыған жетудің бірден-бір жолы кәсіпорынның бәсекеге қабілеттілігін арттыру. 

ҚР Президентінің Қазақстан халқына «Қазақстан жолы – 2050: Бір мақсат, бір мүдде, бір болашақ» 

Жолдауында ұлттық экономиканың бәсекеге қабілеттілігін арттыруға көп көңіл бөлініп отыр. Жолдаудың маңызды 

міндеттері қатарында экономиканы шикізат бағытынан өндіріске бұру, кәсіпорындардың бәсекеге қабілеттілігін 

арттыру болып тұр. 

Сондықтан да барлық кәсіпорындарға ортақ, олардың ерекшелігіне тән индустриялық-инновациялык даму 

бағдарламасы әзірленуі тиіс. 

 

 Қолданылған әдебиеттер: 

1. ҚР Президенті Н.Назарбаевтың Казақстан халқына Жолдауы  

2. http://konspekts.ru 

 

Ғылыми жетекші – э.ғ.м., аға оқытушы Ибрашева А.Ж. 

 

http://konspekts.ru/


177 
 

 

ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ СТРАТЕГИЧЕСКОГО ПЛАНИРОВАНИЯ НА ПРЕДПРИЯТИИ 

 

Увайсова А.Н. 

АРГУ имени К. Жубанова, г. Актобе, Казахстан 

 

Родоначальниками стратегического планирования по праву считаются Альфред Д.Чандлер, Кеннет Эндрюс 

и Игорь Ансофф. 

Альфред Д.Чандлер впервые в рамках исторического анализа исследовал генезис фирмы через соотношение 

внешнего окружения, стратегии развития и организационной структуры управления. 

 Кеннет Эндрюс сконцентрировал свое внимание исследователя на высшем руководстве в процессе 

разработки и реализации стратегии развития предприятия. Под его руководством сложилась и несколько 

десятилетий плодотворно работает знаменитая Гарвардская группа.  

Игорь Ансофф в своих работах поставил и блестяще решил задачу реализации и некой схематизации 

процедуры стратегического планирования, особенно для процедур разработки стратегии роста крупных компаний. 

Кроме того, книга И. Ансоффа «Корпоративная стратегия» многими исследователями признается в качестве 

первой монографии, целиком посвященной проблемам  стратегического планирования. 

Огромным прорывом в теории стратегического планирования явилась работа Майкла Портера 

«Конкурентные стратегии», опубликованная в 1980 году. Сформулированные им общие стратегии конкуренции до 

сих пор считаются многими исследователями в области стратегического планирования наиболее 

работоспособными инструментами для практической деятельности современных фирм. К сожалению, в последние 

годы Майкл Портер отошел от научной работы и занимался консультационной деятельностью в созданной им для 

этого фирме. 

В середине 70-х годов после известного мирового экономического кризиса динамизм и неопределенность 

деловой окружающей среды еще более усилились. Методология стратегического планирования в своей 

классической форме стала давать сбои. Это привело к тому, что некоторые экономисты стали говорить о том, что 

время стратегического планирования прошло, наиболее четко эта точка зрения представлена в работе Р. Уотермена 

«Фактор обновления. Как сохраняют конкурентоспособность лучшие компании». Однако сама необходимость в 

определении долгосрочных перспектив развития предприятия заставила ученых и практиков искать новые 

подходы в данном направлении. Они получили название «стратегическое управление» (strategic managment). 

К новым методам, используемым  в рамках стратегического планирования, следует отнести построение 

сценариев развития, разработку многовариантных планов на ситуационной основе, применение моделей для 

анализа портфеля капиталовложений, использование экспертных оценок и т.д. [1,17-18] 

Стратегическое планирование – это одна из функций управления, которая представляет собой процесс 

выбора целей организации и путей их достижения. 

Стратегическое планирование определяет общие направления деятельности предприятия и содержит 

большое количество показателей: объемы производства, объем сбыта, объем капитальных вложений, затраты на 

исследования и разработки, издержки производства, прибыль, рентабельность 

Стратегическое планирование имеет свою технологию. Процесс стратегического планирования включает 

следующие этапы: 

1.Определение миссии предприятия. Этот процесс состоит в управлении смысла существования 

предприятия, его предназначения, роли и места в рыночной экономике. Определяет направление в бизнесе, исходя 

из рыночных потребностей, определяет характер потребителей, особенностей продукции, наличие конкурентных 

преимуществ и барьеров. 

2.Формулирование целей и задач функционирования предприятия. Цели и задачи должны отражать уровень, 

на который необходимо вывести деятельность предприятия. Они должны создавать мотивацию людей, 

работающих на предприятии. 

3.Анализ и оценка внешней среды. Анализ внешней среды предполагает исследования двух её компонентов: 

макроокружения (политические процессы, природная среда и ресурсы, социальная и культурная составляющие 

общества, научно-технический уровень) и непосредственного окружения (покупатели, поставщики, конкуренты). 

4.Анализ и оценка внутренней структуры предприятия. Анализ внутренней среды позволяет определить 

внутренние возможности и потенциал, на которые может рассчитывать предприятие.  

5.Разработка и анализ стратегических альтернатив. При разработке стратегии фирма сталкивается с 

тремя вопросами: - какие виды деятельности прекратить; - какие виды деятельности продолжить; - в какой бизнес 

перейти. 

Существуют три направления формирования стратегии: - достижение лидерства в области минимизации 

издержек производства; - специализация в производстве определённого вида продукции; - фиксация 

определённого сегмента рынка и концентрация усилий на этом сегменте. 

6.Выбор стратегии. Стратегический выбор должен быть определённым  и однозначным. Из всех 

рассмотренных стратегий должна быть выбрана одна.[2, 34-45] 

На основании измышлений В. А. Богомолова, в содержании стратегического планирования можно выделить 

два взаимосвязанных аспекта. С одной стороны, оно представляет собой систематизированный, логический 
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процесс, основанный на рациональном  мышлении. С другой стороны, оно предполагает искусство 

прогнозирования, исследования, проведения расчетов и выбора альтернатив. Основополагающим  понятием 

стратегического планирования является стратегия, под которой понимают определение основных долгосрочных 

целей и задач развития предприятия, утверждение курсов действий и распределения ресурсов для достижения этих 

целей.  

Основные элементы стратегического плана приведены на рисунке 1  

 

 

 

 

 

 

 

Рисунок  1. Основные элементы стратегического плана 

 

В рамках стратегического планирования принято выделять базовую и функциональную стратегии. Базовая 

стратегия — это обобщающая модель действий, необходимых для достижения поставленных целей. 

Функциональная стратегия — определенное направление деятельности предприятия в рамках базовой стратегии. 

Стратегическая альтернатива — курс действий в рамках выбранной стратегии.  

К числу важнейших черт стратегического планирования можно отнести: выбор стратегии развития 

предприятия всегда осуществляется в условиях неопределенности; многоцелевой характер выбора принимаемого 

планового решения; обеспечение потенциала для будущего успешного функционирования и развития 

предприятия; ориентация стратегического плана на долгосрочную перспективу; невозможность обеспечения 

последовательности плановых процедур и информационных потоков; осуществление процесса стратегического 

планирования в рамках сложившихся управленческих структур. [3, 609-617] 

Таким образом, стратегическое  планирование является инструментом, с помощью которого формируется 

система целей функционирования предприятия и объединяются усилия всего коллектива по ее достижению.  
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КӘСІПОРЫННЫҢ ИНВЕСТИЦИЯЛЫҚ ҚЫЗМЕТІНІҢ ТИІМДІЛІГІН АРТТЫРУ ЖОЛДАРЫ 

 

Жургенбаева А.Б. 

Баишев университеті 

 

Қазіргі уақытта экoнoмикaның нaқты сeктoрының aлдындa өндiрiстi мoдeрнизaциялaу, құрылымдық қaйтa 

құру, жaңa өнiмдi жeтiлдiру бoйыншa жәнe тaғы бaсқa дa бaғдaрлaмaлaрды қaржылaндыру мәсeлeсi өзекті болып 

отыр. Бұндaй бaғдaрлaмaлaр кaпитaл сaлымын қaжeт eтeдi жәнe кәсiпoрынның жeкe қaрaжaттaрының 

шeктeулiгiнiң сeбeбiмeн қaржылaндырылa aлмaйды. Кәсiпoрынның жeкe қaрaжaттaрының жeтiспeушiлiгiнeн 

инвeстoрлaрдaн, бaнктeрдeн жәнe мeмлeкeттeн қaржылық қoлдaу көрсeтудi сұрaуғa мәжбүр, бiрaқ мұндaй 

қoлдaуды aлу жoлындa кәсiпoрын үлкeн қиыншылықтaрмeн сoқтығысaды.  

Қазақстан Республикасы экономикасының дамуы отандық және шет елдік инвестициялардың тартылуымен 

тығыз байланысты болып келеді. Экономика дамуының құрылымдық өзгерiстерiн табысты iске асырудың, жаңа 

ғылыми-техникалық негiзде өндiрiстiк әлеуетті құрудың әлемдiк нарықта бәсекелестiк позицияны күшейтудiң 

негiзгi шарты жоғары инвестициялық белсендiлiк болып табылады.  

Инвестицияларды әр түрлі қаржы құралдарын шығара отырып тарту бүгінгі күні кең көлемде қолға алынды. 

Оған елдегі қолайлы инвестициялық климат өз әсерін тигізуде. Инвестиция негізінен екі бағытта тартылады: 

бірінші бағыт несие алу арқылы, ал екінші бағыт бағалы қағаздар шығарып сату арқылы. Инвестициялық жобалар 

негізінде несие алу барысында кепіл мүлікті талап етілмейді. Инвестициялық құралдардың арасындағы жобалар 

арқылы несие алу экономиканың нағыз секторларын дамытуда болашақта негізгі құрал болатыны сөзсіз. 

Кәсіпорынның инвестициялық саясаты олардың таңдаған инвестициялық стратегиясының бір бөлігі болып 

табылады. 

Стратегическое планирование 

Цели Пути и способы реализации 

поставленных целей 
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Кәсіпорынның инвестициялық қызметі – бұл инвестициялар салымы және инвестициялық ағымдардың 

тиімді жолдарын іске асырудағы әр түрлі әдіс – тәсілдер мен іс-шаралардың жиынтығы. Сонымен қатар негізгі 

қорларды құру мен іске асыру капитал салымдар нысанында болады.  

Инвестициялау (инвестициялық процесс) бұл қарапайым және өндіріс қаражаттарын қалпына келтіруді 

ұлғайту процесі. Кәсіпорынның негізгі қоры, машиналар мен құрал-жабдықтар ескіріп, табиғи және сапалық тозуға 

ұшырайды, олар өндірістік процесс барысында ұдайы ауыстырылып отырады. Кәсіпорынның дамуы, оның 

тиімділігінің ұдайы артып отыруы өндіріске жаңа үлгідегі техника мен технологияны тартуға, оны техникалық 

жағынан қайта жарақтану және қайта құруды жүргізумен тікелей байланысты. 

Көрсеткіштерге талдау жасап қарайтын болсақ, 2017 жылғы қaңтaр-мaмырдa нeгiзгi кaпитaлғa 

сaлынғaн инвeстицияның көлeмi 128155,6 млн.тeңгeнi құрaды, бұл 2016 жылғы қaңтaр-мaмырмeн 

салыстырып қaрaғaндa 0,7%  aз. Инвeстициялaрдың рeспубликaлық көлeмiндeгi Aқтөбe oблысының үлeсi 

6,9%  құрaды. 

Нeгiзгi кaпитaлғa сaлынғaн инвeстициялaр кәсiпoрындaрдың мeншiктi қaрaжaты (69,8%) бoлып тaбылaды. 

Инвeстиция сaлымдaрының жaлпы көлeмiн бюджeттiк қaржылaр 10,3%, бaнк крeдиттeрi жәнe бaсқa дa қaрыз 

қaржылaры тиiсiншe 11,9% жәнe 8% үлeс құрaды. 

Тexнoлoгиялық құрылым бoйыншa нeгiзгi кaпитaлғa сaлынғaн инвeстициялaрдың бaсым бөлiгi ғимaрaттaр 

мeн ғимaрaттaрды сaлу жәнe күрдeлi жөндeу жұмыстaрынa – 48,9%, бaсқa күрдeлi жұмыстaр мeн шығындaрғa – 

18,2%, жaбдықтaр, құрaл-сaймaндaр мeн құрaл-жaбдықтaрғa – 32,9% кeлiп тұр. 

Инвeстициялық сaлымдaр үшiн тaртымды сaлa бoлып oтырғaн кeн өндiру өнeркәсiбi жәнe кaрьeрлeрдi қaзу, 

oлaрдың инвeстицияның жaлпы көлeмiндeгi үлeсi 35,6% құрaды.     

2017 жылғы қaңтaр-мaмырдa өңдeу өнeркәсiбiнe сaлынғaн инвeстицияның көлeмi 33688,7 млн. тeңгeнi 

құрaды, өткeн жылғы тиiстi кeзeңмeн сaлыстырғaндa 17,7% eсeгe көбeйдi. Сaлaның нeгiзгi кaпитaлынa сaлынғaн 

инвeстицияны қaржылaндырудың бaсты көздeрi инвeстoрлaрдың мeншiктi қaрaжaты 82,2% бoлып тaбылaды. 

2017 жылғы қaңтaр-мaмырдa aуыл шaруaшылығынa инвeстициялaр көлeмi 1136,1 млн.тeңгeнi құрaды. Aуыл 

шaруaшылығындa нeгiзгi кaпитaлғa инвeстициялaр көлeмiндe үлeс сaлмaғын aлып oтырғaн мaусымдық 

дaқылдaрды өсiру – 23,6%, мaл шaруaшылығы – 72%, жәнe қызмeттiң көмeкшi түрлeрi – 4,4%.

 
Ескертпе-  http://aktobe.stat.kz/kz/news/page_2020/ 

 

Сурет 1. Нeгiзгi кaпитaлғa жұмсaлғaн инвeстициялaрдың  нaқты көлeм индeксi (өткeн жылғы тиiстi пaйызбeн) 

 

Aқтөбe oблысы Қaзaқстaнның дaмығaн өнeркәсiптi жәнe мәдeниeттi aймaқтaрының бiрi бoлa oтырып, eл 

экoнoмикaсынa eлeулi үлeсiн тигiзeдi. Бaрлық экoнoмикa сaлaсынa ықпaл eтiп жaтқaн дүниeжүзiлiк экoнoмикaлық 

дaғдaрысқa қaрaмaстaн (дүниeжүзiлiк нaрықтa мұнaй жәнe мeтaлдың бaғaлaры төмeндeуi), oблыс өнeркәсiп 

сaлaлaрының тұрaқты дaмуын сaқтaды.  

Өндiрiлeтiн өнiмнiң 70% -ы төмендегі iрi aлып өндiрiсшiлeрдiң үлeсiнe тиiстi eкeнiн aтaп өткeн жөн, oлaр 

«СНПС-Aқтөбeмұнaйгaз» AҚ; «Aқтөбexрoм  қoсындылaры зaуыты» AҚ, «ТНК Кaзxрoм»-ДГOК жәнe Aқтөбe 

фeррoқoрытпa зaуыты.  

Кoлдa бaр тaбиғи бaйлықтaр, жoғaры кәсiптiк бiлiмi бaр eнбeк кaдрлaры, қaлыптaсқaн iскeрлiк oртa, қөлiк 

жoлдaрының қиылысындa oрнaлaсқaн oблыстың гeoгрaфиялық oрнaлaсуы Aқтөбe oблысының жoғaры дeнгeйдe 

дaмығaн экoнoмикaлық әлуeтiн қaлыптaстырaды. Aл oсы бaрлық әлеуeттi тoлық жәнe тиiмдi пaйдaлaну oл 

стрaтeгиялық мaқсaт бoлып тaбылaды. Ақтөбе облысының өндiрiстiк сфeрaсын дaмытуғa oтaндық 

инвeстициялaрды ынтaлaндыруғa көңiл бөлу қaжeт. Бiрaқ әзiршe шeтeл инвeстициясын тaрту бoйыншa сaясaтты 

жүзeгe aсыру Қaзaқстaнның xaлық шaруaшылығын тиiмдi мoдeрнизaциялaуғa, ұлттық шaруaшылықтaрдың 

экoнoмикaлық интeгрaциялaнуынa, экoнoмикaның құрылымсыздығынa,  ғылыми – тexникaлық aрттa 

қaлушылықтың aлдын – aлуғa жәрдeмдeсуi кeрeк, бұл aшық нaрықтық экoнoмикaғa жәнe ұлттық жинaқтaрдың 

жoғaры дeңгeйiнe әкeлeдi.  

Қaзaқстaн Рeспубликaсының индустриaлдық-иннoвaциялық дaму бaғдaрлaмaсын әрi қaрaй дaмыту 

мaқсaтындa Aқтөбe oблысы экoнoмикaсынa мaңызы зoр шaруaшылық қызмeттiң әр түрлi жәнe жaн жaқты жaғын 

қaмтитын инвeстициялық ұсыныстaрдың тiзiмiн жaсaп әлеуeттi инвeстoрлaрды тaрту үшiн инвeстициялық 

жoбaлaрдың кoнкурсын өткiзу кeрeк, сонда ғана өндірістік сфера одан әрі дами түспек. 
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РОЛЬ НЕПРАВИТЕЛЬСТВЕННЫХ ОРГАНИЗАЦИИ В ГОСУДАРСТВЕ 

 

Мулдакулов Ж. Т. Бекмагамбетов А.C.  

Актюбинский региональный государственный  университет им. К. Жубанова 

 

Общественная организация - неправительственное, негосударственное добровольное объединение граждан 

на основе совместных интересов и целей. 

В Казахстане история создания и появления НПО или общественных объединений началась с масштабного 

Международного Антиядерного Движения «Невада-Семипалатинск». Именно эти события стали отправной точки 

формирования активной социальной позиции гражданского общества нашей республики.  

В современное время невозможно представить ни одну сферу общественной жизни в демократическом  

обществе без неправительственной организации. Социологи, психологи, политологи и другие специалисты, имеют 

острую нужду разобраться в процессах развития общества в его современном  состоянии, когда понимание 

глубинных причин позволит понять реальную ситуацию о состоянии социума в мире, а это, в свою очередь, 

разрешит проблемы при выборе правильного вектора дальнейшего пути в процессе развития общества [1]. 

На сегодняшний день в Казахстане зарегистрировано более 22 тысяч общественных организаций, активно 

работает более восьми тысяч НПО. В гражданском секторе занято порядка 30 тысяч человек. В основном это 

деятельность в сфере молодежной политики и детских инициатив, поддержки социально-уязвимых слоев 

населения, образования и науки, спорта и физической культуры, пропаганды здорового образа жизни и защиты 

прав, законных интересов граждан и организаций. Общественные объединения имеют до 14 направлений в 

различных по различным деятельностям. К примеру права человека, вопросы в сфере здравоохранения, 

молодежной политики, прав человека и так далее. Каждое общественное объединение имеет свой опыт работы, 

реализуя различные социально-значимые проекты. Разъясняя и проводя различные мероприятия и так далее. 

Задача гражданского общества – быть посредником  между гражданами и государством, защищать интересы 

каждого индивида, представлять его интересы перед лицом власти и общества, осуществлять общественный 

контроль за деятельностью власти и формированием  внутренней и внешней политики этого общества. 

Суть НПО отражается в том, что их создание и дальнейшая деятельность являются добровольными 

(имеется в виду возможность выбора для тех, кто создает их и входит в их состав, и, в случае не основанных на 

принципе членства организаций, тех, кому было поручено руководство ими), что они функционируют на основе 

самоуправления, а не находятся под руководством органов государственной власти, а также что их главной целью 

не является получение прибыли от осуществляемой ими деятельности.  

Чем же занимаются наши казахстанские НПО, каковы направления их деятельности и насколько 

последняя заметна населению страны? Итак, безоговорочно лидируют экологические организации - 15 % от 

общего числа. У них самая удобная социально-политическая позиция. Они - патриоты своей страны, поскольку 

заботятся об ее будущем, они - гуманитарии, так как переживают в основном за природу и опосредованно за 

человека в ней. По 13 % каждый набрали следующие направления деятельности НПО - медицина, дети и 

молодежь, а также гендерное равенство. Оздоровление нации - дело благое, врачи у нас и так загружены своими 

проблемами и часто критикуемы. Дети и молодежь - наше будущее, а будущим надо заниматься уже сегодня. 

Сразу за ними (12,5 %) идут культура и образование. Когда профильные министерства не справляются, НПО 

сможет в каких-то вопросах помочь. Вот где, теоретически, блестящий должен получиться тандем! Скромно 

выглядят право защита (8 %) и соцзащита (7 %), пожалуй, самые нужные, хотя и весьма хлопотные направления. 

Может оттого их так немного, а жаль. Еще 6 % организаций занимаются поддержкой общественных инициатив. 

Оставшиеся проценты - за организациями, чья сфера деятельности слишком специфична. Кстати, о существовании 

НПО знают 77,1 % опрошенных казахстанцев и 22,9 % соответственно, не знают вовсе. Среди наиболее знающих, 

пенсионеры (81,6 % от их общего числа осведомлены о НПО), студенты (80,8 %) и служащие (80,5 %). Чем это 

вызвано? Располагая свободным временем и достаточным здоровьем, пенсионеры могут позволить себе 

участвовать в некоторых НПО [2]. Кроме того, как самая социально уязвимая категория населения и они сами 

являются объектом помощи со стороны неправительственных организаций. Учащуюся молодежь часто 

привлекают различные молодежные НПО, а еще чаще студентов берут в волонтеры, в массовку и т.д. - отсюда их 

осведомленность. Государственные служащие наслышаны о НПО в силу общего политического кругозора, 

необходимого для работы на госслужбе, а также в силу того, что чиновникам приходится сталкиваться с рядом 
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подобных организаций по работе. Среди тех, кто меньше всех знает о неправительственных организациях 

безработные (36,2 % от общего числа опрашиваемых). Не так интересуются НПО рабочие, некоторые о них 

вообще не знают (24,6 %). И, что особенно интересно, а где-то и символично, не знают (или не хотят знать) 32,7 % 

бизнесменов. Правильно, какие у них могут возникнуть ассоциации при слове - "НПО"? Спонсорство или 

меценатство. Это подтверждается следующим вопросом - "Кто интересуется дополнительной информацией о 

деятельности НПО в Казахстане?". Зато среди интересующихся деятельностью НПО - пенсионеры (82,5 %), 

госслужащие (85,2 %) и студенты (81,6 %). Интересен ответ на вопрос, какие НПО популярны и в какой 

социальной среде? Среди молодежи, госслужащих и наемных работников, самыми популярными стали 

детские/молодежные, а также экологические организации. Студенты также хорошо осведомлены о деятельности 

научных, образовательных, спортивных организаций, а также тех, кто занимается вопросами культуры и 

искусства. Пенсионерам, безработным  и рабочим более близки организации по поддержке инвалидов, им же 

интересны и НПО, работающие по соцзащите. Кстати, те бизнесмены, что хоть немного интересуются НПО, 

выбирают занимающиеся поддержкой общественных инициатив и правозащитных организаций. В первом случае 

это может объясняться отчасти коммерческими интересами - изготовлением атрибутики, продажей своего товара 

на массовых акциях и т.п., во втором - защитой своего бизнеса с привлечением  широких масс общественности. В 

аутсайдерах, как мы и предполагали - гендерные организации и, как ни прискорбно для пишущей братии - НПО по 

поддержке СМИ. Комментарии излишни. Предпочтения - предпочтениями, но если оценивать 

неправительственные организации по критерию "эффективность", то безусловными лидерами стали организации 

культуры, искусств, оздоровительно-профилактического направления и НПО по поддержке общественных 

инициатив. Хуже всех, по мнению опрашиваемых, работают женские и гендерные организации. Итак, специалисты 

отметили, что основными методами и формами деятельности неправительственных организаций является 

информирование населения через создание информационных центров (49,2 % из всех существующих НПО) и 

тренинг-центров (37,1 %). Предоставлением  бесплатных консультаций занимаются 48,6 % НПО. Еще 42,4 % - 

защитой и отстаиванием прав граждан. Конкретно, меценатству и спонсорству уделяют внимание 29,5 %. 

Эксперты уверены, что НПО следовало несколько смесить приоритеты в работе. Они считают, что наиболее 

желательными и приемлемыми стали бы бесплатные консультации - 41,1 %, создание и поддержка 

информационных центров - 40,9 %, за оказание спонсорских и меценатских услуг высказались 40,4 %, за защиту и 

отстаивание прав - 36 % и создание тренинг-центров - 29,8 %. Таким образом можно сделать вывод, что по мнению 

опрошенных экспертов, НПО в целом "перерабатывают" с консультациями и тренингами, но не "дотягивают" в 

плане практических действий. О работе организаций население узнает в основном из средств массовой 

информации (65,2 %) и от друзей со знакомыми (22,4 %). Совсем мало рассказывают об НПО представители 

госорганов (9,8 %) и общественности (8,3 %). В этой связи, население, в принципе, довольно тем, что основная 

масса сведений идет через СМИ, но им бы хотелось, чтобы больше о НПО сообщали и в государственных органах 

(27,6 %) и через представителей гражданского общества (11,9 %). Это свидетельствует о том, что помимо чисто 

информационной составляющей сведений о НПО, люди хотят знать о степени их надежности и серьезности, о 

которой, по сложившемуся мнению, можно услышать только из уст власть предержащих или общественных 

активистов. Чего им не хватает? Что касается проблем наших НПО, то они характерны для всего нашего общества, 

а иначе и быть не может, поскольку они - его часть. НПО более развиты в больших городах, нежели в сельской 

местности [3].  

Таким образом, больше половины населения Казахстана, проживающего в селах и небольших городах, 

почти не используют рассматриваемый нами неправительственный сектор общественной жизни страны. Плюс не 

все исполнительные органы и не всегда идут навстречу НПО. Объективности ради, надо сказать, что в некоторых 

(редких) случаях это бывает оправдано. К сожалению, встречается в рядах этих организаций такое негативное 

явление, как демпинг сумм, в заявках на социальные проекты. Конечно определенная группа, участвующая в 

тендере, может в результате добиться своего и получить желанный лот, но сможет ли она в полной мере 

осуществить задуманное с теми средствами, что достались в нечестной неконкурентной борьбе? В результате и 

деньги государственные будут потрачены, и работы никакой. Однако, несмотря на все минусы и недочеты, 

государство поддерживало, и наверняка будет поддерживать НПО и впредь. Ведь их наличие говорит об активной 

общественной жизни общества, что в целом положительно характеризует политический климат в Казахстане. 
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Актюбинский региональный государственный университет им. К.Жубанова 

 

  Окружающая среда - это неотъемлемая часть жизни человека. Ее загрязнение ведет за собой массу 

негативных последствий экологического, экономического и социального характера. 

   Одной из самых актуальных проблем современного общества – экологическое состояние природы. 

Последствия, к которым может привести неразумное использование природных ресурсов, а так же неосознанное и 

безответственное загрязнение окружающей среды, требуют  изучение и решение проблемы данной темы. 

    Социально-экономическая жизнь населения оказывает неотъемлемое воздействие на окружающую среду 

страны и планеты в целом. По статистике экономика Казахстана с каждым годом набирает обороты и растёт вверх, 

что говорит о том, что промышленность и развитие сельского хозяйства увеличивается, следовательно, это 

сказывается на экологическом  состоянии государства. Казахстан является одним из крупнейших производителей 

опасных отходов в мире. В результате сочетания крупного и растущего промышленного комплекса и отсутствия 

стимулов большая часть опасных отходов остается необработанной и обычно хранится на местах расположения 

заводов. Такие места хранения представляют собой значительные риски для здоровья населения и окружающей 

среды. Несмотря на то, что на данный момент Казахстан обладает некоторыми мощностями по удалению отходов, 

большинство предприятий осуществляет деятельность без экологического разрешения или использует устаревшие 

технологии, которые ограничивают обработку отходящих газов и веществ, загрязняющих атмосферу. 

Существующие технические средства также ограничены типами опасных отходов, которые они могут обработать. 

С каждым годом количество заводов и предприятий увеличивается и наносит все больший урон окружающей 

среде выбросами токсичных веществ в атмосферу, тем самым загрязняя ее. Удельный вес источников загрязнения 

с очистными сооружениями по Актюбинской области составил  6,5 % от числа всех источников, вследствие чего 

из общего объема выбросов загрязняющих веществ в атмосферу утилизируется только около 22 %, остальные 

выбросы производятся без очистки[1,2]. Множество заводов не используют отчищающие фильтры и средства 

обработки отходов, что в дальнейшем ведёт к экологическим проблемам  не только конкретных регионов, но и всех 

стран.  

     Загрязнение воздуха – это любое изменение его состава и свойств, которое оказывает тотальный вред на 

организм человека, животных и растения. В Казахстане значительное влияние на загрязненность воздуха имеют 

следующие три фактора: промышленное производство, загруженность автодорог городским транспортом  и низкая 

проветриваемость населенных пунктов[1]. Специалисты отмечают, что именно эти  фактора способствуют 

высокому и очень высокому уровню загрязнения атмосферного воздуха в населенных пунктах такими 

загрязнителями, как диоксид азота, оксид углерода, диоксид серы, формальдегид, сероводород, взвешенные 

частицы, фенол, аммиак. 

       Город Актобе считается одним из самых загрязнённых регионов относительно воздушного бассейна и его 

относят к очень высокому уровню загрязнения. Он определялся значением  стандартный индекс равным 12(очень 

высокий) по сероводороду и по диоксиду серы[1]. Из-за большого количества транспортных средств, а так же 

заводов и промышленных предприятий создаются не благоприятные условия проживания. Жители города дышат 

загрязненным воздухом, что в последующем приводит к заболеваниям  разного типа, в особенности заболеваний 

дыхательных путей. 

     Антропогенные факторы оказывают большой урон экологии. Научно- технический прогресс и его развитие 

определенным  образом влияет на здоровье людей. Построения и различные технологии выбрасывают большое 

количество токсичных веществ и тем самым оказывают большой вред населению.  

  Следует отметить, что состояние качества воды и водных источника на территории Актюбинской области не 

отвечают нормам и современным  требованиям. В поверхностных водах в январе 2019 года зафиксировано 33 

случая высокого загрязнения и 1 случай экстремального высокого загрязнениия  на реке Илек.  Факт высокого 

загрязнения хромом реки Илек регистрируется с декабря 2018 года. По результатам анализа концентрация хрома 

составила 14 предельно-допустимая концентрация примеси.  Воды реки Илек находится в загрязнённом состоянии, 

из-за выбросов отходов близ стоящих предприятий, важно отметить, что воды реки Илек попадают в Урал и 

дальше идет загрязнение больших вод.  

     В дальнейшем город Актобе планирует стать городом с миллионным  населением. Естественным образом 

этот фактор приведет к еще большим экологическим проблемам  региона. Появится больше предприятий 

различных сфер, заводов, транспорта и т.д. Окружающая среда будет загрязняться в огромных масштабах. 

Поэтому следует учитывать все возможные проблемы связанные с природой и, отталкиваясь от этого, планировать 

будущее. 

     По статистике более четверти территорий нашей республики непригодны для жизни из-за испытаний на 

военных полигонах, из-за того, что фабрики и заводы оставляют после своей деятельности тонны токсичных 

промышленных выбросов, а сельское хозяйство использует очень много ядовитых химических веществ для борьбы 

с сорняками и насекомыми. Из-за опустынивания потеряна почти половина пастбищ, 75% поливных земель 

засолены. В отдельных районах средняя продолжительность жизни людей сократилась на 15 - 20 лет по сравнению 

с развитыми странами[1].  

       На сегодняшний день согласно исследованиям  врачей-гигиенистов Актюбинской области, основными 

источниками выбросов в атмосферу на территории города Актобе являются крупные предприятия химической, 

металлургической, энергетической промышленности. Основной вклад выбросов вносят АО «Феррохром», АО 
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СНПС «Актобемунайгаз», АО «АЗХС»[2]. Многочисленные исследования здоровья населения Западного региона 

показывают повышение уровня заболеваемости по сравнению с прошлыми годами, связанное с отравлениями 

химическими веществами, такими как хром и бор.  

     Территорию Актюбинской области относят к двум биогеохимическим  провинциям: хромовой и борной, 

где одна из причин избытка этих элементов вызвана техногенным загрязнением окружающей среды. На 

современном  этапе можно выделить несколько барьеров, которые не способствуют регулированию и  управлению 

опасными отходами, или не могут быть захоронены. К ним относятся:  

-большинство предприятий, занимающихся сжиганием отходов, осуществляют деятельность без 

экологического разрешения и юридически являются недействительными; 

 -в законодательстве существуют несоответствия, что препятствует управлению опасными отходами 

(например, классификация отходов);  

 -отсутствуют эффективные финансовые и экономические стимулы для внедрения более чистого 

производства, а также отсутствует контроль / управление качеством производимых отходов; 

 -отсутствует четкая законодательная основа в области управления опасными отходами; 

 -отсутствует законодательная основа для сжигания опасных отходов, отсутствует структура лицензирования 

для обработки отходов, отсутствуют поощрительные меры для обработки отходов (например, налог на опасные 

отходы). 

    Для борьбы с таким масштабом экологического загрязнения, необходимо применять заградительные меры 

в виде наказания предприятиям, что не соблюдают санитарно гигиеническое нормы, так же нужно учитываю 

проблемы с сильно загрязнённым воздухом, озеленить как можно лучше территорию города и области в целом. 

Системное взаимодействие между властями и общественностью, а также различными госструктурами, может 

способствовать улучшению состояния экологии городов Казахстана. 
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Қазіргі нарықтық экономика жүйесінде, бәсекелестіктің қайнаған заманында кез-келген өндірістің тұралап, 

бизнестің құлдырамауы өте маңызды фактор. Халықаралық тәжірибе көрсеткендей  бизнестің бәсекеге 

қабілеттілігі елдің экономикасы үшін өте маңызды, сонымен қатар экономикалық кешеннің экономикалық 

тиімділігінің ең жақсы көрсеткіші болып табылады. Сол себепті жаңа бизнес структураларды құру және бар 

бизнесті өркендету әрбір кәсіпкер үшін ел экономикасынан орын алуға мүмкіндік береді. Осы тұрғыда бизнесті 

жақсарту мақсатында дамудың жаңа модельдері мен әдіснамалары дүниежүзі бойынша тәжірибе жүзінде 

пайдаланылуда. Өндірісті жақсартуға бағытталған танымалдылыққа ие модельдер ішінде, үлкен корпорациялар 

қолданысқа енгізген жапондық «Кайдзен» методикасы  болып табылады. 

Кайдзен, кайдзэн (жап. 改善  кайдзэн, ромадзи Kaizen; кайзен деген қате нүсқасы да кездеседі) — жапонның 

өндірістік процесстерді, өндіруді, қосалқы бизнес-процесстерді басқаруды,сол сияқты өмірдің басқа аспектілерін 

үздіксіз әбден жетілдіруге шоғырландыратын тәжірибиесі немесе философиясы. Кайдзеннің негізгі 5 инстурменті 

5S деп аталады, бұлар: сұрыптау, тазалықты сақтау, стандарттау, жақсарту, бір жүйелілік.  

Бизнесте «кайдзен» — тұрақты жақсарту,өндірістен бастап жоғарғы басшылыққа дейін, яғни директордан 

қатардағы жұмысшыға дейін. Кайдзеннің мақсаты стандартталған әрекеттер мен процесстерді жақсарту —

шығынсыз өндіріс (үнемшіл өндірісті). «Кайдзен» термині Масааки Имаидың (1986, Kaizen: The Key to Japan’s  

Competitive Success )аттас кітабының арқасында кең танымал болды. 1986 жылдан бастап «Kaizen: The Key to 

Japan’s  Competitive Success» кітабы баспадан шыққасын, «кайдзен» термині менеджменттің негізгі концепциясын 

белгілейтін болды. 1993 жылы ол New Shorter Oxford English Dictionary жаңа басылымына кірді. Онда «кайдзен» 

жұмыс әдістерін, жеке үнемділікті үздіксіз жетілдіру және сол сияқтылар,яғни бизнестің философиясы деп 

анықтама берілген. [1] 

Жапондық техниканы қолданудың ерекшелігі 

«Кайдзен» жүйесін кез-келген ұйымның басқару жүйесіне енгізу дегеніміз қалыптасқан жұмыс қағидалары 

мен қызметкерлерге деген қарым-қатынасты өзгерту,  бар мәселелерді шешуге бағытталған, ұзақ мерзімді, 
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білінбейтін, кәсіпорындағы барлық механизмді біртіндеп жақсарту. Кайдзен техникасының табысты 

қолданылуының жарқын мысалы – жапондық ірі Тойота корпарациясы. Компания бұл жүйені Екінші дүниежүзілік 

соғыстан кейін қолданысқа енгізген және де қазіргі уақытта да қолданылады. Бұл жүйе компанияға нарықта қалуға 

ғана мүмкіндік берген жоқ, сонымен қатар алдыңғы қатарлы автомобиль өндірушісіне айналдырды. Қазіргі таңда 

бұл жүйені Canon, Honda, Komatsu, Matsushita сияқты алып компаниялар тәжірибесіне енгізген. Кайдзен жүйесінде 

ең басты назар қызметкерлер құрамына бағытталады, өйткені қызмет көрсетудің «сапасы» қызметкерлерге 

байланысты болады. Бұл жүйе жақсарту процесіне әрбір қызметкердің – жоғарғы топтағы басшыдан бастап 

қатардағы қарапайым қызметкерді тартады. [2] 

Кайдзеннің методикасының негізгі принципі барлық қызметтің жақсаруы және өзін-өзі дамытудың үздіксіз 

үдерісі болып табылады, бірақ келесі принциптерді қосымша ретінде атап өтуге болады. 

1. Клиенттің сұранысы мен қажеттіліктерін қанағаттандыру. Жапондық әдіс «спонтанды» өндірістен, 

тауардың және маериалдың ірі қорларынан бас тартып, тұтынушыға нақты не қажет, соны ғана өндіруді көздейді. 

2. Мәселелерді мойындау қажет және дер кезінде шешу керек. Барлық мәселені ашық талқылау. 

Бюрократтық ұйымдардың тиімсіз болатын себебі, онда бәрі жасырын түрде болады, шешімді тек таңдаулы 

адамдар қабылдайды, талқыға салынбайды, ақпараттардың барлығы кешігіп, өзгеріп келеді немесе мүлдем 

келмейді. Қиындық қашан да бар. Сондықтан оны жасырудың керегі жоқ, керісінше талқыға салу керек. Мәселенің 

шешімін таппай даму мүмкін емес. 

3. Басшы өз жұмыс кабинетінен қарағанда, жиі «гембте» болуы қажет (Кайдзен методикасында бұл 

дегеніміз, өндіріс жүріп жатқан орын). Бұл жұмыс барысына кірісе және оны бақылай отыра, өндірістің 

жақстартудың жаңа жолдарын оңай іздеуге ықпал етеді. 

4. Компания туралы мәлімет клиенттерге ашық болуы қажет. Қызметкерлер компания неғұрлым 

танымал болса, жауапкершілікті де соғұрлым сезінеді.  

5. Жоғары көрсетіштерді стандартизациялау. Жұмыстың жақсартылған нәтижелері әрбір қызметкер 

үшін нормаға айналуы тиіс. 

6. Адамзатқа деген құрмет. Үнемді өндіріс адамдармен тығыз байланысты. Көптеген компанияның 

басшылары негізгі мақсат – неғұрлым көп ақша табу керек деп ойлайды. Алайда, болашақта олар қаржылық 

жағынан да, абырой тұрғысынан да жеңіліс табады. 

Басшы қоластындағы жұмысшыларға да, клиенттеріне де назар аударуы қажет. Әр жұмысшы, өздері 

мойындамаса да, компанияда өз орны бар екенін сезінгісі келеді. Оның тек компанияның дамуына ғана емес, бүкіл 

адамзатқа пайда келтіріп жатқанын түсінгені маңызды. Ал клиенттер болса өздеріне қамқорлық жасалып жатқанын 

сезінуі керек. Қоғам үшін компанияның олардың құндылықтарымен санасқаны, ғаламшарға және болашаққа 

қамқорлық танытқаны маңызды. 

7. Әріптестердің пікіріне құлақ асу. Әріптестер – бұл ең үлкен құндылық. Генри Форд қарапайым 

жұмысшылардың күн сайын жаңа бірнәрсе ойлап тапқаны арқасында зауыт ондаған, тіпті жүз мыңдаған долларды 

үнемдеп қалды деп жазады. Әрине, олар да бұл үшін сыйақысыз қалмайтынын жақсы білді. Жұмысшылар 

жұмысты жақсартуға қызығу керек. Алайда, бүгінгі таңда ондай жағдай сирек кездеседі. Жұмысшылар компания 

ісіне еш қызығушылық танытпастан кеңсеге немесе зауытқа таңертең келіп, кешке кетеді. Сондықтан, әр 

жұмысшы кішкентай болса да компанияның жақсаруына үлес қоса алатындай жүйе құру. Ол өз ойын айтып қана 

қоймай, оны жүзеге асырып, басқа компанияларға таратуға мүмкіндік алуы керек. Сол үшін лайықты сыйақы 

берілуі қажет. 

8. Артық шығындардан арылу. Шығындар дегеніміз: 

- қозғалыс: материалдар тым алыста орналасқандықтан зауытта жұмыскерлер артық қимыл жасайды. 

- уақыт: өндірістегі әрбір үрдіске уақыт керек. Оны айтарлықтай қысқарта алған адам жетістікке жетеді. 

- ақау: алғашқы кезеңде неғұрлым көп ақаулар анықталса, уақыт та, ақша да үнемделеді. 

- артық өндіру: егер сіз қажеттіліктен артық тауар шығарсаңыз, онда ол қоймада қалып, сізді артық шығынға 

батырады. [3] 

Үнемді өндірістің негізгі қағидаларының бірі қоқыстарды болдырмау немесе пайдалану болып табылады. 

Үнемді өндіріс – кең мағыналы термин, оны шағын мақаланың көлемінде толық ашу мүмкін емес. Бірақ оның 

құралдары туралы міндетті түрде айтып өтуіміз керек. 

Хошин Канри (Hoshin Kanri)  

Бұл орта менеджмент жоспарлары (тактика) мен зауытта атқарылған жұмыстарды (әрекеттерді) 

компанияның мақсатымен (стратегиясымен) біріктіру. Ол стратегиялық мақсаттарға қол жеткізуде жүйелі дамуды 

қамтамасыз етеді, нашар коммуникация кесірінен туындайтын қоқыстардың көзін жояды.  

Андон (Andon) 

Бұл барлық жұмысшыларды өндірістің мәртебесі туралы  хабардар етіп тұратын және операторлардың 

өндірістік үрдісті тоқтатуына мүмкіндік беретін кері байланстың визуалды жүйесі. Бұл зауыттағы шынайы уақытта 

туындаған мәселеге бірден назар аударатын байланыс құралы сияқты әрекет етеді.  

Қоқыстар (Waste) 

Клиенттің көзқарасы бойынша құндылықтарды көтермейтін, өндіріс үрдісінде болып жатқан барлық нәрсе. 

Қоқыстарды жою – үнемді өндірістің негізгі бағыттарының бірі болып табылады. 

Пока-Йоке (Poka-Yoke) 



185 
 

Мүлдем ақау шығармау мақсатында қателіктерді табу және өндірістік үрдіс кезінде оларды тоқтату. Бұл 

құрал айтарлықтай үнемдеуге көмектеседі. Өйткені, өндіріс кезеңінде қателіктерді анықтау арзанға түседі.  [4] 

Үнемді өндірістің тағы бір құралы - гемба кайдзен.  Гемба — бұл «нақты орын» деген мағынаны білдіретін 

жапон термині. Бизнесте бұл өндіріс жүріп жатқан немесе қызметтерді жеткізуші клиенттермен тікелей байланыс 

жасайтын құрылыс алаңы немесе қабат болуы мүмкін.   Гемба кайдзеннің мәні – бәрін гембада (яғни, нақты жұмыс 

жүргізіліп жатқан орында) жетілдіру. Бұл жетілдіру ұйымдастыруға үлкен әсер етеді. 

Гемба кайдзеннің бес алтын ережесі: 

1 - Мәселе туындаған кезде, сіз әуелі гембаға баруыңыз керек. Бұл мәселе туралы нақты түсінік беріп, 

лайықты шешім табуға көмектеседі. Жапон қағидасы барлық мәселені алыстан шешетін америкалықтардан өзгеше 

болады. 

2 - Нысананы тексеріп, мәселені туындатуы мүмкін себепті табыңыз. Себеп 5 қағида бойынша жіктеледі: 

адам, машина, материал, әдістер мен өлшемдер. 

3 - Жағдай одан әрі ушығып кетпес үшін сол жерде уақытша шараларды жасауыңыз керек. 

4 - Негізгі себепті табыңыз. Ол үшін, мысалы, Парето әдісін қолданыңыз. 

5 - Мәселе тағы туындамас үшін, оны стандарттар мен нұсқаулықтарға тіркеп қойыңыз. 

Жұмыс орнына гемба кайдзен қағидасын енгізу арқылы компания көптеген артықшылықтарға қол жеткізеді. 

Бұл ақшаны үнемдеп қана қоймай, күйзеліс пен теріс эмоциялар болмайтын іскерлік атмосфера құрады. Мәселе 

өте жылдам шешіліп, уақыт та үнем болады.[5] 

Қорыта келе Кайдзен методикасы бизнесті ілгерілетуде, бизнес сферада, кәсіпорында жағымды 

атмосфераны қалыптастыруға септігін тигізетін бірден бір құрал. Бәсекеге қабілетті бизнес қалыптастыру, тек 

кәсіпкерлік саланы ғана өркендетпейді, сонымен қатар ол ел экономикасын алға жылжытушы күш болып 

табылады. Дұрыс бағытта дамуға қойылған бизнес – бәсекеге қабілетті ұлттық экономиканың негізгі құралы бола 

алады. 
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Трудовые ресурсы играют важную роль в современных процессах либерализации экономики, и их значение 

в социально-экономическом  развитии можно увидеть на микро, мезо и макроуровнях. 

Роль трудовых ресурсов на микроуровне определяется их ролью в деятельности организации (предприятия) 

и их участием в производстве. 

Как известно, трудовые ресурсы являются ключевыми факторами производства, и все ресурсы, которые его 

генерируют, напрямую управляются этим фактором. Роль трудовых ресурсов в экономике регионов и районов 

свидетельствует о ее значимости на мезоуровне. 

Там, где трудовые ресурсы в стране высоки, развиваются производство, промышленность, социально-

экономическая инфраструктура и коммуникации. Роль трудовых ресурсов на макроуровне основана на их 

значимости в экономике страны в целом и ее признании в качестве ключевого актива. 

Благодаря труду в стране создаются материальные и нематериальные активы. Субъектом данного труда 

(автор и исполнитель) является человек, то есть трудовой ресурс. Таким образом, важность трудовых ресурсов на 

всех уровнях определяет научную и экономическую значимость их исследования. 

Понятие «трудовые ресурсы» и «труд» имеют разное значение, а процесс трудовых ресурсов превращается в 

несколько этапов. 

На ранних этапах трудовые ресурсы являются потенциальной частью рабочей силы, которая расширяет 

опыт работы с инструментами и оружием. 

На втором этапе трудовые ресурсы распределяются на рабочие места. 

Таким образом, физические и умственные способности будут потрачены на труд. В этом процессе трудовые 

ресурсы становятся рабочими. 

На третьем этапе рабочая сила тратит время и деньги, и эта благословенная ценность потребляется. С 

окончанием  труда рабочая сила становится экономически неактивной, но остается в рабочей силе. 

http://www.total.kz/
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К трудовым ресурсам относятся трудоспособное население в трудоспособном  возрасте, а также занятые 

лица моложе и старше трудоспособного возраста. 

В Узбекистане к населению в трудоспособном  возрасте относятся: 

-мужчины в возрасте от 16 до 60 лет; 

-женщины в возрасте от 16 до 55 лет. 

Однако не все население этой возрастной группы считается способным  работать. 

Поэтому трудоспособное население в трудоспособном  возрасте определяется путем исключения 

неработающих инвалидов I и II групп и лиц, получающих пенсию по возрасту на льготных условиях. 

Таким образом, период трудоспособности для мужчин составляет 44 года (от 16 до 59 лет включительно), а 

для женщин 39 лет (от 16 до 54 лет включительно). Это ниже по сравнению с большинством развитых стран, где в 

результате роста продолжительности жизни верхняя граница трудоспособного возраста составляет 64-65 лет. [1]. 

Трудовые ресурсы страны распределяются на экономически активное и экономически неактивное 

население. В трудоспособном  населении выделяют экономически-активное и экономически-пассивное население. 

Под экономически - активным населением понимается та часть трудоспособного населения, которая занята во всех 

видах деятельности (занятые) или намерена участвовать в производстве (безработные). Экономически - пассивное 

население меньше трудоспособного населения: оно не включает трудоспособное население, которое не желает 

участвовать в экономической деятельности. Синонимом  экономически активного населения является категория 

«рабочая сила». Рабочая сила состоит из занятых, безработных и так называемых не полностью занятых. 

Например, в 2018 году экономически активное население Республики Каракалпакстан составило 772,8 тысяч 

человек, а экономически неактивное - 291,2 тысяч человек. 

В Республике Каракалпакстан тоже произошли значительные преобразования и в экономике, и в сфере 

занятости. На 1 января 2019 года численность население Республики Каракалпакстан составила 1869,7 тысяч 

человек, что по сравнению данным периодом прошлого года возросло на 1,5 процентов. Из числа населения 1064,0 

тысяч человек, т.е. 56,9 процентов является трудоспособным. В общем, число занятого населения составляет 706,9 

тысяч человек, что по сравнению с прошлым годом возросло на 1,1 процентов. [2]. 

В Республике Каракалпакстан в 2018 году в отдел обеспечения занятости населения обратилось 47421 

граждан. Из них обратившихся 52,0 процентов, т.е. 24609 человек были обеспечены работой. Из обратившихся 157 

граждан были приняты на учет в качестве безработных. [2]. 

Необходимо отметить, что в Республике Каракалпакстан имеется 5,4 процентов безработных из числа 

трудоспособного населения. Также следует не упускать из внимания то, что из их числа могут быть не прошедшие 

регистрацию безработные лица. Поэтому предлагается организовать новые рабочие места для дальнейшего 

трудоустройства безработных.  

На основе проведенного исследования выявлено, что Узбекистан выбрал правильную политику 

регулирования занятости населения и может показать достойный пример для многих стран. 

В целом, в Узбекистане проводится активная политика по обеспечению занятости населения, что 

обеспечивает доход для значительной части населения. Указанные направления решения проблем занятости 

населения в стране имеют огромное социальное значение и остаются приоритетными в обозримой перспективе.  

В заключении необходимо отметить, что безработица за последние десятилетия приобрела совершенно иной 

характер, так как финансовый кризис превратился для многих стран в кризис занятости. В таких условиях 

необходимо принятие решений по борьбе с безработицей не только на внутригосударственном  уровне, но и на 

международном. При выборе методов борьбы с ней, следует анализировать опыт различных стран и отталкиваться 

от прежних малоуспешных попыток по снижению уровня неработающего населения. 

На основе проведенного исследования предлагаем следующее:  

-в целях обеспечения занятости молодежи, в основном выпускников профессиональных колледжей, 

необходимо развитие легкой промышленности для переработки сырья;  

-создание новых рабочих мест путем дальнейшего оказания поддержки малого бизнеса, частного 

предпринимательства в регионах;  

-развивая инфраструктуру по хранению, транспортировке и сбыту сельскохозяйственной продукции 

обеспечить занятость безработных людей в сельских местностях;  

-развивая переработку сельскохозяйственных  продукций обеспечить трудоустройство молодых 

специалистов. 
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В настоящее время особое внимание в экономике развитых стран мира обращается на развитие 

туристических услуг, входящих в состав сферы обслуживания. Сегодня, согласно сведениям ВТО, ежегодный рост 

экотуризма как самой интенсивно развивающейяся отрасли туризма составляет 30%, а его доля в доходах 

мирового туризма - 10-15% [1]. Интенсивное развитие экотуризма объясняется ростом потребности населения в 

отдыхе на природе из-за негативного влияния развития промышленности на окружающую среду. 

Экотуризм является одним из видов деятельности многих государств мира. Это одна из форм активного 

отдыха, где человек не только восстанавливает свое здоровье, но и получает эстетическое наслаждение, наблюдая 

за флорой и фауной окружающей среды. В настоящее время целью экотуризма является рациональное 

использование природы в туристическом  направлении - для обеспечения экологической безопасности будущего 

поколения и его стабильного развития. Для признания экологического туризма должны быть соблюдены 

следующие требования: оказываемая услуга должна быть экологически направленной, транспортная услуга 

туристов экологически чистой, питьевые и пищевые продукты должны быть экологически чистыми и полезными, 

в составе которых должны содержаться местные продукты, квалифицированные гиды должны сопровождать 

туристов в достопримечательные места [2]. 

В последние годы вопросы развития экологического туризма на охраняемых природных территориях (ОПТ) 

во многих странах остаются объектами споров до настоящего времени. Небольшое число государств считают, что 

на таких территориях нельзя организовывать экологический туризм, в большинстве же стран мира экотуризм на 

ОПТ активно осуществляется. Нельзя утверждать, что на таких же территориях Узбекистана, в частности в 

Республике Каракалпакстан, также хорошо налажен экотуризм. Этот вопрос является очень актуальным, 

потенциал ОПТ Республики Каракалпакстан не только не отстает от потенциала международных природных 

резерватов, но даже имеет некоторые преимущества: своеобразные природные пейзажи, ландшафты и экосистемы, 

нетронутые уголки природы, где еще не ступала нога человека, джейраны, сайгаки, уникальные хищные птицы и 

пр.  

Согласно результатам наших исследований, в ОПТ, находящихся в Ремпублике Каракалпакстан, существует 

ряд проблем. В частности: 

• широкое развитие традиционных видов туризма в большинстве регионов; 

• несовершенство законодательства по развитию экотуризма, особенно, налоговой политики, визовой 

системы, правил землепользования; 

• отсутствие до сих пор отвечающих требованиям  мировых стандартов конкретных планов и стратегий 

развития экотуризма на основе охранемых территориях; 

• в большинстве ОПТ не налажены механизмы определения рекреационного давления последствий 

экологического туризма. Это порождает ряд проблем в осуществлении экологического туризма; 

• отсутствие вообще или неблагоприятные условия жизни, транспортные средства, организованные 

туристические маршруты, оборудование для экологических троп, наблюдательных мест и других средств 

инфраструктуры; 

• отсутствие определенного опыта организации экологического образования в ОПТ, не направленность его к 

конкретным людям, не соответствие его минимальным  требованиям  среднестатистических посетителей; 

• отсутствие специализированных подробных о растениях и животных, их исчезающих видах. Успех 

экотуризма, особенно международного экотуризма, во многом зависит от возможностей получения информации 

посетителями данной территории; 

• отсутствие у работников ОПТ достаточных знаний и квалификации по маркетингу для организации 

международных туров, формированию цен, организации программ для различных категорий  посетителей; 

• отсутствие стандартов для формирования единых цен для услуг, оказываемых туристам в ОПТ и 

несоответствие предлагаемых услуг установленным  за них ценам. 

Не смотря на это в современных социально-экономических условиях Республики Каракалпакстан можно 

относительно эффективно организовать и развивать перспективный экотуризм, имеющий высокий ресурсный 

потенциал, смягчить его негативные последствия, охранять окружающую среду и повысить его преимущества и 

достоинства с точки зрения социально-экономического развития региона. Для этого необходимо осуществлять 

тщательное планирование, управление экотуризмом и мониторинг экотуристической деятельности.  

Посредством развития экотуризма ОПТ выйдут из положения, в котором они являются закрытыми 

учреждениями, не участвующими в решении экономических и социальных проблем региона, превратятся в 

надежного партнера в повышении потока посетителей, создании новых рабочих мест, развития новых видов 

деятельности, восстановлении местной культуры и улучшении инвестиционной деятельности в регионе.  

Вместе с тем различают 2 модели осуществления экотуризма в дикой природе: Австралийскую модель, 

сформированную в США и Канаде, и полностью внедренную в Австралии и Западноевропейскую модель, 

реализуемую в культурном ландшафте. 

На основе анализа вышеприведенных моделей, задач, определенных в законодательстве и современных 

исследований, нами предложена модель развития экотуризма в ОПТ Республики Каракалпакстан (Рисунок 1). [3] 



188 
 

Экотуризм на ОПТ должен развиваться как единая система, задачи которой на уровне региона и ОПТ четко 

определены. Для решения этой задачи необходиму организовать специализированную структуру, ответственную 

за развитие экотуризма на основе ОПТ. 

 
Рисунок 1 – Модель развития экотуризма в ОПТ 

Задачи модели развития экотуризма на основе ОПТ состоят из следующими: 

• повышение экологической культуры населения; 

• разработка альтернативных вариантов вместо не восстанавливаемых форм использования природы; 

• улучшение социально-экономических условий жизни местного населения за счет создания новых рабочих 

мест; 

• создание дополнительных источников финансовой поддержки ОПТ; 

• развитие связей с национальной системой заповедников и зарубежными завопедниками, а также активная 

интеграция в экотуристический мировой рынок; 

• определение критериев стабильного развития экотуризма, оценка соответствия экотуристических 

маршрутов и услуг принципам  стабильного международного туризма; 

• обеспечение присоединения ОПТ к единой ИКТ международного экотуризма. Организация маркетинга и 

рекламы по продаже туристической продукции в Узбекистане и за рубежом; 

• организация единого профессионального центра по переподготовке сотрудников сферы экотуризма и 

проведения постоянных семинаров; 

• внедрение политики формирования единых цен на экотуристическую продукцию и услуги; 

• разработка единых стандартов для рекламных объявлений и досок, пропагандистских материалов, 

размещаемых на туристских тропах ОПТ; 

• подготовка единых информационных материалов для оформления и оборудования центров посещений, 

музеев природы, выставок, рекламных буклетов, презентаций; 

Необходимо поэтапно расширять земельные площади, используемые в туристических и рекреационных 

целях, для развития экотуризма в ОПТ, расположенных в регионе. 

Посредством модели мы достигнем развития экотуризма на ОПТ, налаживания их использования в 

туристических целях, обеспечения местного населения работой, повышение их экологической культуры и знаний, 

обеспечения экологической стабильности. 
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НАРЫҚ ЖАҒДАЙЫНДАҒЫ КӘСІПОРЫННЫҢ ҚАРЖЫЛЫҚ ТҰРАҚТЫЛЫҒЫ МЕН ТӨЛЕМ 

ҚАБІЛЕТТІЛІГІ: ТЕОРИЯСЫ МЕН ТӘЖІРИБЕСІ 

 

Мұхамбетжанова А. 

Қ.Жұбанов атындағы Ақтөбе өңірлік мемлекеттік университеті 

 

Кәсіпорынның төлем қабілеттілігі оның қаржылық тұрақтылығының маңызды белгілерінің бірі және 

сондықтан онымен тығыз байланысты болады. Сол себепті нарық экономикасы жағдайында оған көп көңіл 

бөлінеді. 

Кәсіпорынның төлем қабілеттілігі деп , оның дер кезінде өзінің барлық міндеттемелері бойынша төлемдер 

жүргізуге дайындығын түсіну керек деп есептейміз. Бірақ бұл үшін кәсіпорынның есеп айырысу, валюта және бсқа 

да шоттарында ақшалары болуы керек. 

Нарықтық қатынастары жағдайында кәсіпорынның қаржылық жағдайын талдаудың маңызы өте зор. Бұл 

кәсіпорындардың тәуелсіздікке ие болуымен, сондай-ақ олардың меншік иелері, жұмысшылар, коммерциялық 

серіктестер және де басқа контрагенттер алдында өзінің өндірістік-кәсіпкерлік қызметінің нәтижелері үшін толық 

жауапкершілікте болуымен байланысты. 

Кәсіпорынның қаржылық жағдайын талдау жөніндегі сұрақтарды қарастырмас бұрын, "қаржылық жағдай" 

дегеніміз немесе "қаржылық жай-күй" дегеніміз не, соны анықтап алған жөн. Соңғы жылдары шығарылған арнайы 

әдебиеттерде бұл ұғым әр түрлі түсіндіріледі. Профессор А.Д. Шеремет "Кәсіпорынның қаржы (активтер) жағдайы 

қаржыны тарату, пайдалану және оны қалыптастыру көздерімен (меншіктік капитал және міндеттемелер, яғни 

пассивтер) сипатталады" деп жазған. 

Профессор Н.А. Русак (2) бұл ұғымды былайша анықтайды: «Кәсіпорынның қаржылық жағдайы қаржы 

ресурстарын жасау, тарату және пайдаланумен сипатталады. Кәсіпорынның қаржылық жағдайы кәсіпорынның 

қалыпты өндірістік, коммерциялық және басқа да қызмет түрлері үшін қажетті қаржы ресурстармен қамтамасыз 

етілуімен және оларды мақсатқа сай, тиімді тарату және пайдаланумен, сондай-ақ басқа шаруашылық 

субъектілерімен қаржылық қарым-қатынаста болу, төлеу қабілеттілігі және қаржылық тұрақтылықпен 

сипатталады. Кәсіпорынның уақтылы төлеу мүмкіндігі, оның қаржылық жағдайының жақсылығын көрсетеді". 

Кәсіпорынның қаржысын басқарудың ұйымдық құрылымы кәсіпорын қызметіне байланысты әр түрлі 

болады. Кез келген қаржылық басқару шешімін қабылдау үшін қажет: 

- жалпы мақсаттарды түсіну; 

- осы мақсаттардан шығатын міндеттерді жобалау; 

- әр түрлі есептеу әдістерін меңгеру; 

- экономикалық заңдарға бағыну; 

- өзгермелі заңдарға бейімделе білу. 

Қаржылық әрекеттің басты мақсаты бір стратегиялық міндетке бірігеді. 

Кәсіпорын активтерін жоғарлату. Ол үшін кәсіпорын үнемі төлем қабілеттілігі мен рентабельділігі сақтау 

керек. 

Көптеген мемлекеттердің пайда болған жаһандық дағдарысқа жауап берген шарасы ынталандырушы 

экономикалық шаралар пакетін қабылдау болды. 

Кәсіпорынның өндірілетін өнім және өндіріс технологиясымен тығыз байланысқан қаржылық 

тұрақтылығының маңызды факторларының бірі - активтердің тиімді құрамы мен құрылымы, сондай-ақ 

кәсіпорынның басқару стратегиясын дұрыс таңдап алуы болып табылады. Ағымдағы активтерді басқару өнері - 

кәсіпорын шотында оның ағымдағы жедел қызметі үшін қажет болатын қаржының ең төменгі сомасын ұстаудан 

тұрады. 

Қаржылық тұрақтылықтың ішкі, маңызды факторларының бірі - бұл қаржы ресурстарының құрамы (мен 

құрылымы, оларды басқару стратегиясы мен тактикасының дұрыс таңдалып алынуы. Кәсіпорынның өз қаржы 

ресурсі, соның ішінде таза табысы қаншалықты көп болса, соншалықты ол өзін жайлы сезіне алады. 

Кәсіпорынның қаржылық тұрақтылығына қарыздық капиталдар нарығындағы тигізеді. Кәсіпорын ақша 

қаражаттарын қаншалықты көп тартатын болса, оның қаржылық мүмкіндіктері де соншалықты жоғары болады, 
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алайда, сонымен бірге қаржылық тәуекелділік те өседі - яғни кәсіпорын өз кредиторларымен уақытында есептесе 

ала ма, жоқ па? - деген қауіп туады. 

Және де бұл жерде кәсіпорынның төлеу қабілеттілігінің қаржылық кепілінің бір түрі ретінде резервтерге 

үлкен роль берілген. 

Жоғарыда айтылғандарды қорыта келе, кәсіпорынның қаржылық тұрақтылығына әсер ететін мынадай ішкі 

факторларды атап көрсетуге болады: 

- кәсіпорынның салалық топқа жатуы; 

- шығарылатын өнімнің (жұмыс, қызмет) құрылымы және оның жалпы төлем қабілеттілігі бар сұраныстағы 

үлесі; 

- төленген жарғылық капиталдың мөлшері; 

- шығындардың көлемі, олардың ақшалай табыспен салыстырғандағы динамикасы; 

- қорлар мен резервтерді, олардың құрамы мен құрылымын қоса алғандағы мүлік пен қаржы ресурстарының 

жағдайы; 

- кәсіпорындарды басқару тиімділігі. 

Сыртқы факторларға шаруашылық жүргізудің экономикалық жағдайының әсері, қоғамда үстемдік етуші 

техника мен технология, төлеу қабілеті бар сұраныс және тұтынушылар табысының деңгейі, ҚР үкіметінің салық 

және несие саясаты, кәсіпорынның қызметін бақылау жөніндегі заң актілері, сыртқы экономикалық байланыс және 

тағы басқалар жатады. 

Кәсіпорын басшылығына қаржылық тұрақтылықты жетілдіру бойынша мынадай ұсыныстар жасауға 

болады: ол негізінен жалпы активтердің құрастыру көздерінің сомасындағы меншікті капиталдың үлесін арттыруға 

негізделеді. 

Айта кеткен жөн, қажылық тұрақтылықты қалыпты жағдайда ұстап тұру үшін стратегия қажет. Стратегияда 

кәсіпорынның мынадай негізгі мақсаттарды, яғни алдағы уақыттағы кәсіпорын қызметінің бағытын, өндірілетін 

өнім (көрсетілетін қызмет, атқарылатын жұмыс) сапасын арттыру, аз шығын жұмсай отырып өндірістің тиімділігін 

қамтамасыз ету, өзіндік құнды төмендету және рентабельділіктің қажетті деңгейін қамтамасыз ету жолдарын 

анықтау қажет. 

Меншікті капиталдың рентабельділігін арттыру мақсатында қарыз қаражаттарын тарту қажет. Ал қарыз 

қаражаттарының негізгі көзі коммерциялық және банктік несиелер болып табылады (2). 

Стратегиямен байланысты шешімдер қабылдағанда мыналарды ескерген жөн: стратегияның кәсіпорынның 

мүмкіншіліктерімен сәйкестігі, стратегияны іске асыруға қажетті қаржы қаражаттарының бар болуын және 

олардың мақсатты пайдаланылуын, сондай-ақ тәуекел деңгейін. 

Кәсіпорынның стратегиясы қаржы ресурстарын оның қызметінің тиімділігі мен қаржылық тұрақтылығын 

қамтамасыз ететін іс-шараларға бағытталуын қамтамасыз етуі тиіс (1). 

Кәсіпорынның іскерлік белсенділігі қаржылық жағдайында ең алдымен оның қаражат айналымының 

жылдамдығымен көрінеді. Іскерлік белсенділікті талдау, кәсіпорынның өз қаражатын қаншалықты тиімді 

пайдаланғанын анықтауға мүмкіндік беретін, әртүрлі қаржылық айналымдылық коэффициенттердің деңгейі мен 

қозғалысын зерттейді. 

И.А. Бланк өз еңбегінде іскерлік белсенділікті арттырудың мынадай жолдарын атап көрсетеді: 

1) Айналымдағы табыстың үлесін арттыру, яғни бұл негізінен шығындарды азайтуға бағытталады. Осы мақсатта 

шығындардың қалыптасуына үнемі бақылау жасалынып отырады. 

2) Активтердің айналымдылық жылдамдығын арттыру, яғни кәсіпорын қызметінің рентабельділігін арттыру 

болып табылады[6]. 

Кәсіпорын активтері рентабельді болуы үшін ең бірінші табыс табуы және оны арттыруға тырысуы қажет. 

Сатудан түскен түсімді арттыру үшін және қосымша пайда алуы үшін бөлшектеп сату желісіне көп көңіл бөлген 

жөн. 

Қорыта келе, кәсіпорынның қаржы жағдайы әлсіз және өмір сүру қабілеті жоқ кәсіпорындарға аяусыз 

қарайтын бәсекелі нарықтық экономика жағдайындағы кәсіпорынның сенімді болуын, тұрақтылығын және 

келешегі барлығын куәландыруы тиіс. 
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АНАЛИЗ СОСТОЯНИЯ ПРОИЗВОДСТВЕННЫХ ОТРАСЛЕЙ КАЗАХСТАНА 

    

Тютьков В. 

Актюбинский региональный государственный университет им.К.Жубанова 

 

Горнодобывающий сектор обеспечивает более 2,9% занятости и 18% валовой добавленной стоимости в 

экономике. Инвестиции в основной капитал в добывающей промышленности сегодня составляют более 30% от 

общего объема, а в обрабатывающей промышленности всего 12%. Казахстан, лидирующий экспортер продукции 

добывающих отраслей (в первую очередь за счет нефти), по показателю среднедушевого экспорта опережает все 

страны СНГ. Однако среднедушевой экспорт продукции обрабатывающей промышленности в Республике 

Казахстан вдвое ниже, чем в России [1]. 

Целью написания данной статьи является все сторонние изучение состояние и развитие производственных 

отраслей страны, перспективы развития промышленного комплекса. 

Основном направлением  модернизации экономики Казахстана является создание максимального 

сбалансированного промышленного комплекса, способного удовлетворять потребности внутреннего рынка 

конкурентоспособной продукцией, постоянно наращивать экспортный потенциал за счет продукции высокой 

степени переработки. Для этого важно обеспечить рациональное использование минерально-энергетических 

ресурсов, способствовать организации высоких технологических укладов во всех отраслях промышленности, 

содействовать технологической кооперации и развитию высокотехнологических производств. Нам необходимо 

развивать такие отрасли как электроэнергетика, тяжелое машиностроение и электротехническое производство, 

нефтепереработка, что позволит изменить структурные диспропорции в сторону увеличения обрабатывающего 

сектора. Переход экономики Республики Казахстан на инновационный путь развития возможен только на основе 

ускоренного технологического развития всех отраслей реального сектора экономики, и, прежде всего, 

обрабатывающей промышленности. При этом важно учитывать ее современное состояние для того, чтобы выявить 

наиболее проблемные места и переломить негативные тенденции, сформировать селективную научно-техническую 

и инновационную составляющую, ориентированную на реализацию обоснованно выбранных приоритетов, 

которые обеспечат успешное освоение сравнительного узкого поля перспективных технологических прорывов. 

В этой связи нами проведен анализ основных показателей, характеризующих состояние промышленности 

Казахстана по данным Агентства Республики Казахстан за 2017 - 2018 гг., который позволит определить место и 

роль производственных отраслей в развитии промышленности и экономики страны в целом.  

Приоритетным  направлением  горно-металлургического комплекса Казахстана является прежде всего 

комплексное использование минерально-сырьевых ресурсов и создание конечных переделов их переработки, 

обеспечивающих выход на изделия высокой товарной готовности с учетом спроса внутреннего и внешнего рынков 

[2].  

Если проанализировать тенденции развития обрабатывающей промышленности, то мы увидим следующую 

картину: по данным Агентства по статистике РК, из 55 предприятий черной и 98 предприятий цветной 

металлургии непосредственно разработку месторождений полезных ископаемых и переработку минерального 

сырья осуществляют более 70, которые стали акционерными предприятиями с определенной долей пакета акций, 

принадлежащих государству. 

Низкий уровень использования твердых отходов в республике объясняется отсутствием: 

оборудования для переработки многих видов отходов или их подготовки для переработки на предприятиях 

других отраслей; 

экономически обоснованных методик расчета эффективности переработки отходов с учетом экологических 

требований, а также экономического стимулирования предприятий; 

оперативной информации об объемах образующихся отходов, их физико-химических свойствах и методах 

использования. 

 Для вовлечения техногенных отходов в сферу материального производства необходимо установить для них 

определенный перечень требований, выявляющих взаимосвязь между свойствами отходов, сферами их 

возможного использования и необходимых для их подготовки и переработки технологий и оборудования. 

Эффективность использования отходов должна быть выше рентабельности основного производства  

Черная металлургия Казахстана производит более 12,5 % республиканского объема промышленной 

продукции. Флагманом индустрии республики является Карагандинский металлургический комбинат «Испат-

Кармет». Предприятие имеет полный металлургический цикл и специализируется на выпуске различных видов 

проката черных металлов - листового, сортового, белой жести, труб и т.д. Металл этого комбината экспортируется 

в станы СНГ и дальнего зарубежья. В Казахстане имеются большие запасы хромитовых руд, на базе которых 

работают ферросплавные заводы республики, что дает возможность устойчивого роста в химической 

промышленности (10,9%), нефтепереработке (4,4%), металлургии (3,6%) и производстве бумажной продукции 

(10,1%). При этом в металлургии наблюдается увеличение темпов роста по сравнению с предыдущим месяцем (с 

3,4% до 3,6%) [1]. 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%BE%D1%80%D0%BD%D0%BE%D0%B4%D0%BE%D0%B1%D1%8B%D0%B2%D0%B0%D1%8E%D1%89%D0%B0%D1%8F_%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%BC%D1%8B%D1%88%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%8C
https://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%92%D0%B0%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D1%8F_%D0%B4%D0%BE%D0%B1%D0%B0%D0%B2%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D1%81%D1%82%D0%BE%D0%B8%D0%BC%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%8C&action=edit&redlink=1
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D0%B1%D1%80%D0%B0%D0%B1%D0%B0%D1%82%D1%8B%D0%B2%D0%B0%D1%8E%D1%89%D0%B0%D1%8F_%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%BC%D1%8B%D1%88%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%8C
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%B5%D1%84%D1%82%D1%8C
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%9D%D0%93
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D1%8F
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Так за 9 месяцев 2018 основные показатели топливно-энергетической отрасли показывают положительную 

динамику роста. Объём добычи нефти и конденсата составил 52,9 млн тонн, рост на 6,1% к аналогичному периоду 

2017. При этом добыча нефти по трём крупным проектам составила 31,9 млн тонн, в том числе на месторождении 

Кашаган – 7,37 млн тонн, на Тенгизе - 17,2 млн тонн, на Карачаганаке - 7,3 млн тонн. Экспорт нефти составил 42,8 

млн тонн нефти, что больше аналогичного периода прошлого года на 6,1%. 

Несмотря на положительную динамику роста ВВП наблюдается негативные факторы связанные с 

замедлением производства в сфере обрабатывающей промышленности, а также из-за незначительного замедления 

в сфере горнодобывающей промышленности. Более наглядно отображает полученные результаты производства 

рисунок 1. 

 
Рисунок 1. Вклад отраслей ВВП на первое полугодие 2018 

 

Как показывает рисунок текущие значения роста промышленного производства в республике обусловлены 

ростом в сырьевом секторе, что в свою очередь создает мультипликативный эффект в смежных с ним отраслях [3]. 

Таким образом, вклад сырьевого сектора в промышленность составляет не менее 86% в рамках КЭИ, а в ВВП 

страны занимает более половины текущего прироста.  

Динамика роста обрабатывающей промышленности зафиксирована на уровне 4,9%. В разрезе 

обрабатывающих отраслей самый высокий рост показывает машиностроение - 16,0%. Рост обеспечен за счёт 

отраслей с более сложными производственными компонентами. Это автомобилестроение (58,5%), производство 

электрического оборудования (47,2%) и электронной, оптической продукции (45,7%) [4]. 

Так по официальным  данным можно сделать вывод, Казахстан расширяет производственный сектор по все 

отраслям, но по-прежнему приоритетным  направлением  является добыча полезных ископаемых. При этом каждый 

год идет увеличение объемов производства от 2 до 50 % в зависимости от отрасли производства, что складывается, 

в увеличение ВВП на 4 % по сравнению с 2017 годом. Но не смотря на  хороший темп роста ВВП в 4% и 

сохранении инфляции на минимальном  уровне 2,7%  с начала года (5,9% в годовом выражении), все же отмечают 

некоторые тревожные тенденции из-за политической обстановки ближайших стран. 

В результате исследования анализа состояния производственных отраслей можно сделать прогноз на конец  

2018 и 2019 год и предположить, что цены на основные сырьевые товары казахстанского экспорта сохранятся на 

относительно высоком уровне, а рост физических объемов добычи сырой нефти на месторождениях Тенгиз и 

Кашаган будет способствовать поддержке текущих темпов роста экономики. Основной акцент будет сосредоточен 

на сырьевом секторе экономики, а именно производство сырой нефти и природного газа, нефтепереработка, 

добыча цветных и железных руд, их первичная переработка в рамках обрабатывающей промышленности, 

транспортировка  и оптовая торговля сырьем.  
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КӘСІПОРЫНДА ЕҢБЕК АҚЫ ТӨЛЕУДІ ҰЙЫМДАСТЫРУДЫҢ ЗАМАНАУИ ФОРМАЛАРЫ 

 

Атраубаева А. Ж. 

Қ.Жұбанов атындағы Ақтөбе өңірлік мемлекеттік университеті 

 

Өндіріс шарттарына негізделген әрбір кәсіпорын, өндірілген өнімнің сапасын жақсарту, тарифтік 

жалақының ынталандырушы рөлін арттыру мақсатында уақыттық төлемді әртүрлі жолмен таратуға ұмтыла 

отырып, еңбекақы төлеудің әртүрлі жүйелері мен түрлерін жүзеге асырады. 

Кәсіпорындар қызметкерлердің еңбек үлесін неғұрлым дәл өлшеу қажеттілігіне тап болды, бұл, әдетте, жеке 

қызметкердің еңбек нәтижесіне тікелей қатысы жоқ уақытша төлем түрін кеңінен қолдану жағдайында маңызды 

болып келеді. 

Осы негізде ғылыми-техникалық прогресс пен өндірісті ұйымдастыруды жетілдіру қызметкерлерге деген 

жоғары талаптарды талап етеді.  Бұл жерде тек қана еңбек өнімділігі мен дағдыларын жетілдіру ғана емес, білімді 

үнемі жаңартып, тиісті мамандықтарды игеру және өндірісті оңтайлы етуге қатысу жөнінде айтылып тұр.  Мұның 

бәрі қызметкерлердің еңбегіне қосқан үлесін бағалау процесінде жаңа міндеттер қойды, атап айтқанда: олардың 

біртекті жұмыс  түрлерін (қарапайымдан күрделіліге дейін) орындаудағы еңбек үлесінің салыстырмалығы [1, 65 б]. 

Осы мақсатта«біліктілік үшін төлем» деп аталатын еңбек ақы төлеу жүйесі әзірленген.  

 Бұл жүйенің негізгі принципі төлеу деңгейі тек жұмыстың күрделілігіне ғана емес, сонымен қатар 

қызметкер өз жұмысында пайдалана алатын мамандықтар жиынтығына да тәуелді болып табылуында, яғни нақты 

еңбек күштері ғана емес, сондай-ақ ең алдымен меңгерілген мамандықтардың санын білдіретін біліктілік өсіміне 

байланысты төленеді.  Бұл жаңа еңбек ақы төлем жүйесі, әдетте, ірі кәсіпорындарда, пайдаланылады және негізгі 

өндірісті білікті жұмысшылары үшін қолданылады.  Сонымен қатар, біліктілігі үшін төлем жүйесін қолдану үшін 

маңызды шарт адам ресурстарын жетілдіру қажеттілігін мойындау сияқты басқару философиясының осындай 

маңызды элементі түсінуге ұмтылу және осы элементті кәсіпорынның стратегиялық даму мақсаты ретінде 

қарастыру болып табылады. 

Кәсіпорын біліктілік үшін төлемдер жүйесін енгізу кезінде сағаттық тарифтерді белгілеудің белгілі бір 

тәртібін әзірлейді.  Сонымен қатар, келесі екі әдістің біреуі пайдаланылады: біріншісі мамандықтың нақты 

мазмұнына қарамастан сағаттық мөлшерлемелерді көтеруді көздейді;  екінші - төлем деңгейін саралау факторына 

айналған орындалатын жұмыстардың түрі мен мазмұнын ескереді [2]. 

Кейбір кәсіпорындарда «құбылмалы жалақы» деп аталатын жалақы жүйесін қолданылады. Осы жүйенің 

экономикалық мазмұны ағымдағы айдағы мамандардың, басқарушылардың еңбек ақысының төлемі өткен айдағы 

жұмыс нәтижелеріне негізделген, яғни әр айда мамандар үшін жаңа лауазымдық жалақылар төленеді.  Мысалы, 

жалақы мөлшері қызмет көрсетілетін жерде өнімді шығару бойынша тапсырмаларды орындау жағдайы кезіндегі 

еңбек өнімділігі өсімінің (төмендеуінің) әр пайызы үшін ұлғаяды немесе азаяды. Тағы бір нұсқасы - 

басқарушылардың және мамандардың жалақысы іс жүзіндегі пайданың пайызы ретінде қалыптасуы мүмкін. 

Бүкіл кәсіпорынның, оның құрылымдық бөлімшелерінің еңбек ақы қорының және қызметкерлер 

жалақыларының қалыптасуы екі негізгі шартқа тікелей байланысты:  

- сатылған өнімнің көлеміне;   

- бөлімшелер мен қызметкерлердің бүкіл ұжым жұмысының қорытынды нәтижелеріне еңбек үлесіне [3, 15 

б]. 

Еңбекке ақы төлеудің қолма-қол ақшасыз көрсеткіштеріне көшу еңбекақы төлеу қорын қалыптастыру және 

еңбекақыны төлеудің  тарифтік жүйесін пайдалану кезінде қолданылатын еңбекті бағалаудың нарықтық жағдайлар 

арасындағы қайшылықты жоюға мүмкіндік береді.  

Қарастырып отырған жүйеде еңбекті бағалау үшін келесі көрсеткіштер пайдаланылады:  

- еңбек тиімділігінің коэффициенті - жеке еңбекті бағалау кезінде;  

 - ұжымдық еңбек тиімділігінің коэффициенті - құрылымдық бөлімшелер ұжымдарының еңбектерін бағалау 

кезінде.  

Жеке еңбекті бағалау негізінде қызметкерлердің бір айдағы оның сол кезеңдегі міндеттері мен 

тапсырмаларымен нақты еңбекті салыстыру жатыр, ал ұжым еңбегін бағалау негізі құрылымдық бөлімшелердің 

оның функционалдық міндеттерімен нақты жұмыстарын салыстырумен негізделеді. Сонымен қатар, кәсіпорында 

дәстүрлі түрде қолданылатын нормативтік құжаттар пайдаланылады.  Қандай да бір жаңа есептілікті, жаңа 

лауазымдарды және т.б. енгізу талап етілмейді. 

Берілген жүйенің артықшылықтары мыналар болып табылады: 

 - еңбек және еңбекақы төлеу жүйесі бухгалтерияны және барлық қызметкерлерді, тіпті бас директорға дейін 

қосып алғанда кәсіпорынның барлық құрылымдық бөлімшелерін қамтиды;   

- құрылымдық бөлімшелердің еңбек ақы төлеу қоры кәсіпорынның жалпы жұмысының нәтижесіне қосқан 

үлестеріне байланысты қалыптасады;  

 - ішкі талаптар жүйесі әрекет етеді;   
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- мерзімді жұмысшылар және айлықпен жұмыс істейтін жұмысшыларда еңбек үшін қаржылық ынталандыру 

мен жауапкершілікті күрт артады.  Барлық жұмыскерлерде (қызметкерлерде, инженерлерде, жұмыскерлерде) аз 

адамдармен жұмыс істеу, науқастарды, демалыстарға кеткендерді ауыстыру, бастамашылық жасау және т.б. үшін 

қаржылық ынталандыру пайда болады. 

Бүгінгі күні Қазақстанда және әлемде грейд жүйесін енгізу негізінде еңбек ақы төлемдерін ұйымдастыру 

кеңінен таралды.  Грейдинг (ағылшын тілінен Grading) - жіктеу, сұрыптау, ретке келтіруді білдіреді [4, 18 б]. 

Ірі компаниялардағы грейдті қалыптастырудың қазіргі заманғы әдістері көбінесе екі тәсілдің біріне 

негізделген: лауазымдарды бағалау және белгілі бір лауазымдарда тұрған нақты адамдардың құзыреттерін бағалау.  

Аталған тәсілге байланысты грейд екі түрге бөлінеді: ресми және жеке. 

Ресми - лауазымның ұйым үшін құндылығынан негізделеді.  Бұл тәсіл әртүрлі қызметкерлер ұқсас 

лауазымдарға ие және ұқсас функцияларды орындай алатын белгіленген және нақты жазылған лауазымдар 

функциясы бар компанияларға сәйкес келеді. Мысалы мұндай тәсілді «Қазақстан алюминийі» АҚ өнеркәсіптік 

компаниясы қолданады. 

Жеке – компания үшін орындалатын жұмыстын құндылығы, жұмыскердің өзінің ерекше құзырлары 

жиынтығымен, яғни біліктілігі мен тәжірибесімен құндылығы ескеріледі. Берілген тәсіл жұмыскерлермен 

орындалатын функциялар мен міндеттер лауазымнан емес, жұмыскердің өзінің біліктілігі мен қабілеттеріне 

байланысты болатын компаниялар үшін тән болып келеді.  

Келесі жүйе – бұл KPI қызметтің басты көрсеткіштерінің әмбебап жүйесі, ол жалпы басқару тиімділігін 

бағалауға мүмкіндік береді. KPI ұйымның стратегиялық мақсаттары базасында, яғни мақсаттарды бөлшектеп 

байланыстыру ұстанымы бойынша мақсаттарды басқару және мақсаттар матрицасын құру негізінде құрылады. KPI 

бойынша еңбек ақы төлеу жүйесін құру кезінде нәтижелермен байланысты сыйақыға қатты көңіл бөлінеді, ол 

нәтижелер орындалған міндеттер көлеміне байланысты анықталады.  Осылайша, өндірісті басқару үшін 

жұмысшыларды тарту, еңбек ақыны төлеудің және ұйымдастырудың ұжымдық түрлерін дамыту оны бағалау 

объективтілігін арттыру, еңбек ақыны төлемінің қол жеткізілген нәтижелермен байланыстыру қажеттілігімен 

негізделеді. Мұндай бағалау салынған еңбек көлемін, сондай-ақ өндірістің тиімділігін ескеру керек. Әр 

жұмыскердің және бөлімшенің еңбек үлесінің шамасы ретінде қолданылатын еңбекті бағалаудың мұндай тетігін 

әзірлеу – бұл дегеніміз басқарудың ынталандырушы тетігін және уақытты үнемдеу заңын саналы енгізудің 

жаһандық міндеттерін шешу кілтін табу.  
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IMPLICATION AND MECHANIS M OF PERSONNEL MOTIVATION 
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Labor is the main human activity that occupies at least a third of adult independent life.  A number of stages in a 

person`s working career takes up earlier and later periods of his life. It is quite obvious that work, and, consequently, 

everything associated with it is of significant importance for anyone and is always kept under close review. Leaders were 

always aware of the need to encourage people to work for the organization. However, they believed that a simple material 

reward would be sufficient. True inspirations that make people invest their maximum efforts in work are difficult to 

determine and are extremely complex. Nonetheless, having mastered modern models of motivation, a manager would be 

able to significantly expand his opportunities in attracting well educated and skilled modern employee to accomplish tasks 

aimed at achieving the goals of an organization.  

In modern management, motivational aspects are becoming increasingly important. Personnel motivation is one of 

the key means of ensuring the optimal use of resources and maximization of human resources potential.  

The main objective of the motivation process is to get the maximum return from the use of available resources, which 

allows increasing the overall effectiveness and profitability of the enterprise.  

The distinctive feature of personnel management is the increasing role of the employee`s personality. Accordingly, 

the ratio of incentives and needs that the incentive system can rely on is changing.  
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Today to motivate employees various financial and non-financial rewards are being used. Meanwhile, neither the 

theory of management nor the personnel management practices provide a definite picture of the relationships of individual 

aspects of the motivational domain of employees. 

In the classic foreign and domestic literature related to management, motivation has various definitions: 

Motivation is the process of encouraging yourself and others to work towards achieving personal or organizational 

goals. [1, 234] 

Motivation is a process of a conscious choice of a certain type of behavior, determined by the complex influence of 

external (stimuli) and internal (motives) factors. In the process of production activity, motivation allows employees to 

satisfy their basic needs by fulfilling their job duties. 

Labor motivation is the employee's desire to satisfy the needs (to obtain certain benefits) through work. [2, 67] 

Consider the basic concepts explaining the essence of motivation and incentives. 

The motive is a conscious urge to achieve a specific goal, understood by an individual as a personal necessity. 

The labor motive is the direct determination of an employee to the activity (work) associated with the satisfaction of 

his needs. 

Formation of labor motivation occurs in case if at the disposal of the subject of management there is a necessary set 

of benefits corresponding to the socially determined needs of the person. In order to receive benefits, personal labor is 

required. Labor activity allows an employee to receive these benefits with lower material and moral costs than any other 

activities. 

The group of leading motives that determine the behavior of an employee is called the motivational core (complex), 

which has its own structure that differs depending on the specific working situation. [3, 47] 

There are several groups of labor motives that together form a single system. These are motives for the content of 

labor, its social usefulness, status motives associated with public recognition of the fruitfulness of work, motives for 

obtaining material benefits, as well as motives oriented to a certain intensity of work. 

Labor motives can be divided into biological and social. Biological motifs correlate with physiological desires and 

needs (hunger, thirst, sleep, etc.). The social include the following: 

• Collectivism (the need to be in a team) is characteristic of the Japanese style of personnel management, but it also 

has strong positions in Kazakhstan. 

• Personal self-affirmation (self-expression) is characteristic of a large number of workers, mostly young or mature. 

• The motive of self-reliance is inherent in employees who are willing to sacrifice stability and high wages in return 

of being its own owner and to have own business. 

• The motive of reliability (stability) is opposite to the previous one. 

• The motive for acquiring new (knowledge, things) lies at the heart of marketing, used by producers of new goods 

and services. 

• The motive of justice runs through the entire history of civilization. Failure to justice leads to demotivation. 

• The motive of competition is genetically inherent in every person. This is the basis of the organization of 

competition in the enterprise. 

An important factor in personality is the system of its needs, motives, interests, that is, what determines the causes 

of a person’s  behavior, helps to explain the decisions made. 

From a psychological point of view, an individual’s  need is an awareness of the absence of something that causes a 

person to act. [1,256] 

Ways to achieve effective work in enterprises are associated with the motives of people. Motivation is a sense of 

lack of something that has a certain direction. It is a behavioral manifestation of need and is focused on achieving the goal. 

Reward serves to encourage people to work effectively. In conjunction with the concept of motivation, the term 

“reward” has a broader meaning than just money or pleasure, with which this word is most often associated. A reward is all 

that the employee considers valuable for himself. 

A simplified model of motivation through needs is shown in Figure 1. 

 
 

Figure 1- A simplified model of motivation through needs 

 

Rewards can be classified as internal and external. Any executive deals with these two main types of rewards. 

An internal reward is a work itself. It can be a feeling of achieving the result, content, and significance of the work 

performed, self-esteem. A friendship between members of the same work collective and just communication with 

colleagues arising in the course of work are also considered as internal rewards. 
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An external reward is a type of reward that most often comes to mind if the word “reward” is heard. It does not arise 

from the work itself but is given by the organization. From a motivational point of view, it can be defined as the stimulation 

of labor. 

The type of motivation is the primary focus of an individual’s  activity on meeting certain groups of needs. There are 

three main types of employee motivation: 

1. Workers focused primarily on the content and social significance of labor; 

2. Workers focused mainly on wages and other material values; 

3. Workers for whom the significance of different values is balanced. 

From this, it follows that, for example, the creation of jobs with more complex tasks and greater responsibility has a 

positive motivational effect for many workers, but not for all. The leader must always keep in mind the element of chance. 

There is no one better way to motivate. What is effective for motivating some people is completely unimportant for others. 

Another classification can be given for the types of employee motivation: 

• "Instrumentalist." The motivation of such an employee is focused on bare earnings, preferably in cash and 

immediately. 

• “Professional”. An employee of this type considers realization of his professional abilities, knowledge, and 

capabilities to be the most important condition for activity. This professional group includes people engaged in creativity in 

various manifestations. 

• "Patriot". The basis of his motivation to work is high ideological and human values. Their goal is to bring 

goodness and humanity to people.  

• "Master". This type of motivation is based on the achievement and increase of wealth and prosperity. The needs of 

such workers are virtually unlimited. This is a class of entrepreneurs, that is, people who take risks in order to win and 

increase their own wealth, while bringing real benefits to society by creating new products and providing additional jobs, 

although unlike the previous type of workers they think in the first place not about the welfare of society, but about their 

own well-being. 

•"Lumpen". Such an employee prefers the equalized distribution of material goods. He is constantly haunted by 

feelings of envy and dissatisfaction with the order of benefits distribution in society. He does not like responsibility, 

individual forms of labor and distribution. [4, 145] 

During the process of personnel management system development researchers have been paying a quite significant 

attention to the motivational mechanism. 

Depending on the objectives of the study, various authors propose diverse approaches to the structure of the 

motivational complex, while invariably emphasizing its complexity and versatility. It should be noted that although the 

motivational aspects have been given considerable attention in the theory and practice of management, nevertheless, there 

are currently no clear interpretations of the motivational mechanism. 

Thus, the true motives that force a person to give maximum effort are extremely complex, they cannot be reduced 

only to simple material rewards, only to the creation of social opportunities, or only to psychological effects on a person. 

Only a set of effects can lead to the expected result. 
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ҚАЗАҚСТАНДАҒЫ МЕМЛЕКЕТТІК БАСҚАРУДЫ МОДЕРНИЗАЦИЯЛАУ 

 

Әділова Г.Ж. 

Қ.Жұбанов атындағы Ақтөбе өңірлік мемлекеттік университеті 

 

Мемлекет – бұл қоғамды басқару қызметін атқаратын саяси институт. 

Мемлекеттік басқару дегенімізді алып қарастыратын болсақ.Ол: 

а) заңдарды орындау барысындағы іс-әрекет;  

б) обьектілер мен адамдарға ағымдағы өкімдік жасау және олардың орындауға міндетті болып табылатын, 

заңдық күші бар нормативтік актілерді қабылдаумен байланысты іс-әрекет [1]. 

Бүгінгі күні Қазақстан өз мемлекеттілігі дамуының маңызды кезеңін басынан кешіруде. Бұл кезең түбірлі 

саяси, әлеуметтік – экономикалық және рухани өзгерістерді жүзеге асырудың, адамның құқықтары 

менбостандықтары өзінің ең жоғары құндылығы болып табылатын азаматтық қоғам мен демократиялық, 

әлеуметтік, құқықтық мемлекетті қалыптастырудың өтпелі кезеңінен бастау алады. Кеңес Одағы ыдырағанда 

дейінгі уақытпен салыстырғанда Қазақстан мемлекетінің функциясының өзгеруі және дамуы осы міндеттерді 

атқарумен тікелей байланысты болады. 
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  Қазақстан өзінің болашаққа нақ қадамдарын дамыған елдерге қарау арқылы жасап отырды,соның бірегейі 

Сингапур мемлекеті болатын.Сингапур әу баста дербес деген аты болмаса, малайлардан бөлініп, елеусіз ғана 

жатқан ел еді. Тіпті тәуелсіздігін алған 1965 жылы ауыз судың өзін сырттан тасып ішетін шағын ғана балықшылар 

қалашығы болатын. Бүгінде көз ілеспес жылдамдықпен дамып, аз уақыттың ішінде шығыстың жауһарына 

айналды. Даму қарқыны бойынша «жарық жылдамдығын еңсерген» деп айдар тағылған бұл ел ішкі жалпы өнім 

жөнінен де әлемнің алдыңғы легінен орын алады[2]. 

Қазақстан мен Сингапур арасындағы ынтымақтастықты одан әрі нығайту мақсатында арнайы барған «Нұр 

Отан» партиясы Төрағасының Бірінші орынбасары Мұхтар Құл-Мұхаммед алдымен билеуші Халықтық іс-әрекет 

партиясымен тығыз байланыс орнатуды көздеді. Өйткені дәл осы партияның басшылығымен сингапурлықтар 

ғаламат жетістіктерге қол жеткізді. Сондықтан оның тәжірибесі Қазақстан үшін де аса маңызды[3].    

Бірқатар еліміздің болашаққа нық қадам басуы үшін қойылған «Қазақстан – 2050»  стратегиялық 

жоспарынатоқтала кетсек[4]: 

2012 жылы желтоқсанда Мемлекет басшысының ел халқына Жолдауында Қазақстан Республикасының 2050 

жылға дейінгі даму стратегиясы таныстырылды. Оның басты мақсаты – мықты мемлекеттің, дамыған 

экономиканың және жалпыға ортақ еңбектің негізінде берекелі қоғам құру, Қазақстанның әлемнің ең дамыған 30 

елінің қатарында болуы.   

Бұл мақсаттарға қол жеткізу үшін «Қазақстан – 2050» Стратегиясы жеті ұзақмерзімді басымдықтарды іске 

асыруды қарастырады. Олар төмендегі кестеде көрсетілген: 

 

Кесте 1. «Қазақстан – 2050» Стратегиясы жеті ұзақмерзімді басымдықтарды 

р/с Стратегия басымдықтары 

1 Жаңа бағыттың экономикалық саясаты – пайда алу, инвестициялар мен бәсекеге қабілеттіліктен 

қайтарым алу принципіне негізделген түгел қамтитын экономикалық прагматизм. 

2  Кәсіпкерлікті – ұлттық экономиканың жетекші күшін жан-жақты қолдау. 

3 Әлеуметтік саясаттың жаңа принциптері – әлеуметтік кепілдіктер және жеке жауапкершілік. 

4 Білім және кәсіби машық – заманауи білім беру жүйесінің, кадр даярлау мен қайта даярлаудың негізгі 

бағдары. 

5 Мемлекеттілікті одан әрі нығайту және қазақстандық демократияны дамыту. 

6 Дәйекті және болжамды сыртқы саясат – ұлттық мүдделерді ілгерілету мен аймақтық және жаһандық 

қауіпсіздікті нығайту. 

7 Жаңа қазақстандық патриотизм – біздің көпұлтты және көпконфессиялы қоғамымыз табысының негізі. 

Қазақстан Республикасының 2025 жылға дейінгі Стратегиялық даму жоспары: 

Қазақстан Республикасының 2025 жылға дейінгі стратегиялық даму жоспары Қазақстан Республикасы 

Президентінің 2018 жылғы 15 ақпандағы № 636 Жарлығымен бекітілген. 

Қазақстан Республикасының 2025 жылға дейінгі стратегиялық даму жоспары орта мерзімді кезеңге арналған 

мемлекеттік жоспарлау жүйесінің құжаты болып табылады және ол Қазақстанның 2050 жылға дейінгі ұзақ 

мерзімді даму стратегиясын іске асыру үшін әзірленді. 

2025 жылға дейінгі Стратегиялық жоспар Мемлекет басшысы 2017 жылдың басында жариялаған елдің 

Үшінші жаңғыру процестерін іске қосады және жеделдетілген сапалы экономикалық өсу мен елдегі өмір сүру 

деңгейін арттыру жөніндегі міндеттерді қойып отыр. 

2025 жылға дейінгі Стратегиялық жоспар Қазақстан Республикасының 2020 жылға дейінгі Стратегиялық 

даму жоспарын алмастырады, ол жаһандық қаржы дағдарысының салдарын бәсеңдетті және экономиканың 

әртараптандырылған тұрақты өсуіне көшуді жеделдетті. 2020 жылға дейінгі Стратегиялық жоспардың негізгі 

міндеттері мен нысаналы индикаторлары орындалды, қалғандары мемлекеттік бағдарламалар мен жоспарлар 

арқылы іске асырылуда. 

2025 жылға дейінгі негізгі мақсат – адамдардың әл-ауқатын Экономикалық ынтымақтастық және даму 

ұйымы елдерінің деңгейіне көтеруге алып келетін экономиканың сапалы әрі тұрақты дамуына қол жеткізу. 

2025 жылға дейінгі Стратегиялық жоспар жеті маңызды жүйелі реформаның және жеті басым саясаттың 

төңірегінде құрылған, олар 2025 жылға дейінгі кезеңде елдің экономикасы мен әлеуметтік өмірінде жүзеге 

асырылатын болады. Елдің әлемдегі озық дамыған 30 елдің қатарына кіру жолындағы прогресін өлшеу үшін негізгі 

ұлттық индикаторлар мен халықаралық индекстер айқындалды. [5]. 
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1 –сурет. Стратегияның толық мәтіні 

 

Қазақстандықтардың әл-ауқатының өсуі: табыс пен тұрмыс сапасын арттыру мақсатында ҚР Президенті 

Н.Ә.Назарбаев үстіміздегі 2018 жылдың 5 қазанында былай деп өз жолдауын бастады: «Біз Еуразия өңірінің 

қаржылық, іскерлік, инновациялық және мәдени орталығы ретінде қалыптасуын қамтамасыз етіп, жаңа елордамыз 

– Астананы салдық. 

Халық саны 18 миллионнан асып, өмір сүру ұзақтығы 72,5 жасқа жетті. 

Біз берік экономикалық негіз қалыптастырдық. Соңғы 20 жыл ішінде елімізге 300 миллиард АҚШ доллары 

көлемінде тікелей шетел инвестициясы тартылды.Экономиканы өркендетудің негізі саналатын шағын және орта 

бизнес нығайып келеді.Дүниежүзілік Банктің бизнес жүргізу жеңілдігі рейтингінде Қазақстан 190 елдің ішінде 36-

шы орынға көтерілді.Біз әрдайым сыртқы сын-қатерлерге дер кезінде назар аударып, оларға дайын бола білдік [7]. 

Жалпы айтқанда, елімізді өрге сүйрейтін қазіргі елбасымыз ұсынып жатқан стратегиялық жоспарлар даму 

халықтың әлеуметтік жағдайын жақсартуға оң ықпалын тигізетіндігі ақиқат. 
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ДҮНИЕЖҮЗЛІК САУДА ҰЙЫМЫНА КІРУ ЖАҒДАЙЫНДА ОТАНДЫҚ ӨНІМНІҢ БӘСЕКЕГЕ 

ҚАБІЛЕТТІЛІГІН ҚАМТАМАСЫЗ ЕТУ 

 

Меделбай Ә.С. 

Ақтөбе көпсалалы АГУ Тарлан колледжі 

 

Қазақстан Республикасының президенті Н.Ә. Назарбаев 2018 жылдың 5- қазанында өткен Қазақстан 

халқына жолдауында ең алдымен Қазақстандықтардың әл-ауқаты, табыстарының тұрақты өсімі мен тұрмыс 

сапасына байланысты екендігін айта келіп, халық табысының өсуін бірнеше бөлімге бөліп қарастырды. Бесінші 

бөлімде Агроөнеркәсіп кешенінің экономикаға қосар үлесін баса айтты. 

Н.Ә. Назарбаев: “Агроөнеркәсіп кешенінің әлеуетін толық іске асыру керек. Негізгі міндет – еңбек 

өнімділігін және қайта өңделген ауыл шаруашылығы өнімінің экспортын 2022 жылға қарай 2,5 есе көбейту. 

Мемлекеттік қолдаудың барлық шараларын елімізге заманауи агротехнологияларды ауқымды түрде тартуға 

бағыттау қажет. Біз икемді әрі ыңғайлы стандарттарды енгізу және ауыл шаруашылығы саласындағы беделді 

шетелдік мамандарды – «ақылды адамдарды» тарту арқылы саланы басқарудың үздік тәжірибесін пайдалануымыз 

керек. Ауыл кәсіпкерлеріне шаруашылық жүргізудің жаңа дағдыларын үйрету үшін жаппай оқыту жүйесін 

http://www.akorda.kz/upload/media/files/d2ee2137de53b7a541163002d6787d5a.docx
https://sputniknews.kz/politics/20160928/248021.html
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қалыптастырған жөн. Үкіметке алдағы 3 жыл ішінде осы мақсаттарға жыл сайын қосымша кемінде 100 миллиард 

теңге қарастыруды тапсырамын” – деді.  

Халықаралық бәсекелестік жағдайында елімізде өндірілген өнімдердің бәсекеге қабілеттілігі бірінші кезекте 

тұр. Ал халықаралық нарыққа шығу үшін сапалы өнім қажет және жоғары сапалы өнім өндіретін салалар білікті 

мамандармен қамтамасыз етілуі тиіс. Сонда ғана белгілі нәтижелерге қол жеткізгенімізге сенім артуға болады. 

Елімізде жүзеге асырылып жатқан индустриялық – инновациялық даму стратегиясы да дәл осы мақсаттарды 

көздейді.  Статистика мәліметтеріне жүгінсек республика бойынша 700 – ге тарта кәсіпорын халықаралық сапа 

белгісі ИСО – 9001 – ге ие болған. 

Қарастырылып отырған мәселенің өзектілігі, өнімнің бәсекеге қабілеттілігін арттыру бойынша, өнімнің 

сапалық қасиеттерін жақсарту, кәсіпорынның баға саясатын, өнімнің табыстылығы мен бәсекеге қабілеттілігін 

қамтамасыз етуде маңызды болып табылатын, маркетинг жүйесін жетілдіру қажеттілігі туындап отыр.  

1.Өнімнің бәсекеге қабілеттілігі – бұл оның нарықтағы сәттілігін анықтайтын тауардың тұтынушылық және 

құндық сипатының жиынтығы. Кез келген тауар ішкі нарықта бәсекеге қабілетті, ал сыртқы нарықта бәсекеге 

қабілеттілігі төмен болуы әбден мүмкін. Соған байланысты сомалық көрсеткіштердің өзгеріссіз, өнімнің бәсекеге 

қабілеттілігі кең шеңберде өзгеруі мүмкін. Ол нарық конъктурасының өзгерісіне жарнама және т.б. тауарға әсер 

ететін ішкі және сыртқы факторлар негізінде жүзеге асады. 

Ішкі факторлар – кәсіпорынның тиісті сапаға сай өнім өндіру қабілетіне байланысты болып келеді. Олар 

төмендегідей жіктеледі: 

1. Техникалық факторлар 

Ұйымдық факторлар 

Экономикалық факторлар 

Әлеуметтік – психологиялық факторлар 

Техникалық факторлар – өнімнің бәсекеге қабілеттілігін арттырудың маңызды факторы болып табылады. 

Сондықтан да жаңа техника мен технологияны енгізу, жаңа материалдар мен сапалы шикізатты қолдану бәсекеге 

қабілетті өнім өндірудің материялдық негізі болып табылады. 

Ұйымдық факторлар – өндірістік және еңбек ұйымдарының жетілуіне, өндіріс тәртібі мен өнімнің бәсекеге 

қабілеттілігіне қатысты жауапкершіліктің жоғарлауына, өндіріс мәдениетіне, ұйымды жоғары деңгейлі 

квалификациямен қамтамасыз етуге, сапаны басқару мен оның сертификациялау жүйесін енгізуге байланысты 

болып келеді. 

Экономикалық факторлар – өнімді өткізу мен шығаруға кеткен шығындармен, өнімнің бәсекеге 

қабілеттілігін керекті деңгеймен қамтамасыз етуге кеткен шығындармен, баға белгілеу саясатымен және жоғары 

сапалы өнім өндіру үшін, ұйымды экономикалық жағынан ынталандыру жүйесімен байланысты болып келеді.  

Әлеуметтік – психологиялық факторлар – ұйымда мықты әлеуметтік – психологиялық орта құруға, жұмысқа 

қолайлы жағдай жасауға, қызметкерлерді кәсіпорынға адал етіп тәрбиелеуге, қызметкерлердің өз жұмыстарын 

шынайы ниетпен істеуіне әсер етеді.  

Сыртқы факторлар – нарықтық ортада өнімнің бәсекеге қабілеттілігін қалыптастырады: бәсеке, нормативтік 

құжаттар, нарықта белгілі бір орынға иелену, имиджбен қамтамасыз ету 

Қазақстанның алдында халықаралық еңбек бөлінісі жүйесінде нақты орынды иелену міндеті тұр. 

Республика отандық тауарлардың бәсекеге қабілеттілігін арттыру, экпорт пен импорт құрылымын реттеу, 

мемлекеттік төлем және сауда балансын жүйелендіру, мемлекет тарапынан экспорт-импортты бақылау және салық 

салу жүйесін жетілдіру, мемлекеттің нормативті-құқықтық базасын жүйелендіру сияқты міндеттерді қамтитын 

экономикалық дамудың маңызды бағыттармен жұмыстар жүргізілді. Бұл міндеттердің барлығы тек нақты және 

рационалды сыртқы сауда саясаты арқылы жүзеге асатыны сөзсіз. 

ДСҰ-ға мүше болудың тағы бір артықшылықтарын айтатын болсақ, ДСҰ-ға мүше елдер халықтарының әл-

ауқатын, өмір деңгейін жоғарылатуына, тауарлар және қызметтермен толық қамтылуына қол жеткізуіне, сонымен 

қатар нақты кірістердің жоғарылауы және үнемі өсуіне ықпал етуіне мүмкіндік алады. 

Қазақстан Үкіметі ДСҰ-ға кіру — елдің сыртқы экономикалық саясатындағы басымды бағыттардың бірі деп 

біледі. Осылайша, Қазақстан Дүниежүзілік сауда ұйымының толық мүшесі деп танылды. Еліміздің аса маңызды 

тарихи оқиғаның қарсаңында тұрғанын, Қазақстанның Дүниежүзілік сауда ұйымына кіру жөніндегі келіссөздерді 

табысты аяқталғанын тілге тиек еткен президент: 

"Дүниежүзілік сауда ұйымына мүше болу біздің экономикамызды жаңа көкжиектерге бастайтынын, 

кәсіпорындарымыздың шетел нарықтарына шығуын қамтамасыз ететінін, ал тұтынушылар үшін тауарлар мен 

қызметтердің кең ауқымына таңдау жасауға мүмкіншілік жасайтынын өз үндеуінде ерекше ықыласпен айтты. 
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ҰЛТТЫҚ ЭКОНОМИКАДАҒЫ ИНВЕСТИЦИЯЛЫҚ ПРОЦЕСТЕРДІҢ РОЛІ 

 

Өтеғұлова Ф.Е. 

Қ.Жұбанов атындағы Ақтөбе өңірлік мемлекеттік университеті 

 

Инвестиция термині біздің экономикамызға енген жаңа ұғым (ағыл. - investments)-«күрделі қаржы салу» 

деген ұғымды білдіреді. Бұл ұғым қазіргі экономикалық жағдайда «күрделі қаржы салу» ұғымына қарағанда кең, 

мағыналы ұғым[1].  

Инвестициялар көптеген қызметтер атқарады, оларды 2 ірі топқа бөлуге болады: экономикалық және 

әлеуметтік (Сурет 1). 

Бүгінгі күні экономикалық дағдарыстан шығып, экономикалық өсу кезеңде инвестициялық қызметтерді 

қарқынды жандандыру қажет, ондай жұмыстарға бірінші кезекпен келесілерді жатқызуға болады[2]: 

 еліміздегі экономикалық жағдайдың тұрақтануы;  

 инфляция қарқынының төмендеуі;  

 салық салу жүйесінің жетілдірілуі;  

 шетел инвестицияларын елімізге белсенді түрде тарту, отандық инвестицияларды кеңінен пайдалану 

мүмкіндіктері.  

 Инвестиция – кез-келген экономиканың «күретамыры». Тәуелсіздік жылдарында Қазақстан тек Орталық 

Азияда ғана емес, бүкіл посткеңестік кеңістікте шетелдік инвестициялар тарту бойынша көшбасшыға айналды. 

Мәселен, экономикасы біздікінен он есе үлкен Ресей 2016 жылы небәрі 19 миллиард доллар ғана тікелей шетелдік 

инвестиция (ТШИ) тарта алыпты. Қазақ елінің бұл көрсеткіші $20 миллиардтан асты[3]. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

 

  

   

 

 

 

 

 

 

Экономикалық қызметтері Әлеуметтік қызметтері 

Инвестицияның қызмет жүйесі 

 

Тұрғын үй құрылысының  даму деңгейін 

 Жоғарғы экономикалық өсу мен дамуға қол 

жеткізу 

Экономиканың құрылымдық қайта 

жаңғырылуы 

 Бәсекеқабілеттілікті жоғарылату 

Қызмет көрсету мен өнімнің сапасын жақсарту  

 Өндірістің экономикалық тиімділігін көтеру  

Қазіргі және болашақтағы тұтыну деңгейі 

Тұрғындардың жұмысбастылық деңгейін көтеру 

 Өндірістің жаңғылыруы мен ҒТП даму деңгейін 
қамтамасыз етеді 

Денсаулық сақтау деңгейінің дамуы 

Мәдениеттің дамуы және жалпы  кәсіби білімнің 

дамуын қамтамасыз етеді 

 

Қоршаған ортаның ластануын қорғау  
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Сурет 1. Инвестицияның қызмет жүйесі 

 

2017 жылы елімізде негізгі капиталға салынған инвестициялардың көлемі 8770,6 млрд.теңгені құрады, бұл 

2016 жылдың деңгейінен 5,8%-ға жоғары. 

Негізгі капиталға салынған инвестициялардың технологиялық құрылымында 55,3% ғимараттар мен 

имараттарды салу және күрделі жөндеу жұмыстары, 30,7%  машиналар, жабдықтар, көлік құралдары, құрал 

саймандар,  14% негізгі капиталға салынған инвестициялар көлеміндегі өзге де шығындар алады. Негізгі капиталға 

салынған инвестициялардың негізгі қаржыландыру көзі кәсіпорындардың жеке қаражаттары (67,9%) болып келді. 

тартылған қаражаттардың 7,3% банктердің кредиттері, 16,3% бюджет қаражаттары, 8,5% басқа да қарыз 

қаражаттары құрады. 

 

 
 

Сурет 2. Негізгі капиталға салынған инвестицияның көлемі, % 

 

Мемлекет басшысы инвестицияларды тарту мәселесіне ерекше назар аударады. Осының нәтижесінде 

аймақтарда да соңғы жылдары инвестициялық қызметті жүзеге асыру үшін қолайлы жағдайлар жасаудың кешенді 

жұмыстары жүргізілуде. 

Қазақстан Республикасы үшін Ақтөбе облысының экономикалық және стратегиялық маңызы зор. Оның 

территориясын табиғи байлықтардың айрықша қазынасы деп үлкен сеніммен атауға болады. Аймақ – хром қоры 

бойынша әлемде алдыңғы қатарда, оның көлемі 400 миллион тоннадан асады. Жер қойнауынан титанның 

жалпыреспубликалық қорының 40% және никельдің 55% өндіріледі. Облыс территориясында көмірсутекті 

шикізаттың болжанған қоры 30% құрайды, мұнайдың өнеркәсіптік қоры бойынша облыс республикамызда үшінші 

орында.  

Ақтөбе облысының инвестициялық тартымдылығын қамтамасыз ететін негізгі факторлар: 

 -әуе, темір жол, көлік магистральдары қиылысында және Каспий теңізінің айдыны жанында бірегей 

географиялық орналасуы, Орта Азияның көптеген облыстары мен өңірлері арқылы еуропалық өңірлермен 

байланысуы; 

 -дамығын көліктік және өндірістік инфрақұрылымы; 

 -минералдық-шикізаттық базасының болуы; 

 -ТМД елдерінің өтім рыноктарының жақындығы; 

 -тұрақты әлеуметтік көрсеткіштер мен демографиялық әлеует; 

 -электр қуаты, газ және су сияқты негізгі қорлармен қамтамасыз етілуі[4].  

Биылғы жылы Ақтөбе облысы кемінде 512 млрд. теңге инвестиция тартуды жоспарлап отыр[5].  

Ал, статистикалық деректер көзіне жүгінетін болсақ, 2017 жылы қаңтарда өңірдегі негізгі капиталға 

салынған инвестициялардың көлемі 10289,2 млн.теңгені құрады, бұл 2016 жылғы қаңтармен салыстырғанда 5,8 %-

ға көп. Негізгі капиталға салынған инвестициялардың артуы 2016 жылғы қаңтарда салыстырғанда облыстың 9 

аудандарында белгіленді. Мұның өзінде Мәртөк (14 есе) және Ырғыз (5 есе) салымдардың елеулі өсуі байқалды[6]. 

2017 жылғы қаңтарда ғимараттар мен имараттарды салу және күрделі жөндеу жұмыстарына бағытталған 

инвестициялық салымдар көлемі 5837,1 млн.теңгені құрады. 

Жоғарыдағы мәліметтерден көріп отырғанымыздай, облыста негізгі капиталға салынған инвестицияның өсуі  

инвестициялық климаттың алға жылжуымен байланыстыруға  болады. Осылайша, инвестициялар мваңызды 

экономикалық категория болып табылады және  ұлттық экономиканың дамуында елеулі роль атқарады. 
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ЖАҢА ТҰРПАТТЫ ЖАҢҒЫРУДЫҢ ЕҢ БАСТЫ ШАРТЫ – СОЛ ҰЛТТЫҚ КОДЫҢДЫ САҚТАЙ БІЛУ 

 

Тюлюппергенова А.Т. 

Қ.Жұбанов атындағы Ақтөбе өңірлік мемлекеттік университеті 

 

Әрбір мемлекеттің экономикалық тұрақтылығын сақтауда ұлттық байлықтың тигізер әсері зор. Өйткені, 

қоры жоқ елдің – соры бес елі. Біз, әдетте, ұлттық байлық дегенді терең түсіне бермейміз. Кейбіреулер мұны мұнай 

мен газ, жер асты кен байлықтары деп түсінеді. Бұл – қате түсінік. Ұлттық байлық дегеніміз – қоғамның өндірістік 

әрекеті негізінде жинақталған қаржылай түрдегі елдің экономикалық жағдайының маңызды көрсеткіші. Ал кең 

түрде алып қарастырар болсақ, бұл байлыққа бейматериалдық игіліктер де, яғни қоғамның руханы құндылықтары 

да жатады.   

Мемлекет өзінің функцияларын орындау барысында ұлттық экономиканың максаттарын іске асырады, яғни 

еліміз бен оның халқының тыныс-тіршілігін қамтамасыз етеді, мемлекеттің біртұтастығын сақтайды, еліміздің 

бәсекеге қабілеттілігін арттырып, әлемде оның экономикалық және саяси мүдделерін қорғайды. Ол қоғамның 

қоғамдық түғырдың элементі ғана емес, сонымен бірге экономикалық базистің қажетті қүрамдас бөлігі, 

экономиканың микросубъектілерімен қатар оның ерекше субъектісі ретінде экономикалық жүйенің аралас түрін 

қалыптастырады. Бүл өндірістің қоғамдастырылуы артқан (өндіріс пен капиталдың шоғырла-нуы), шаруашылық 

байланыстар мен жалпыэкономикалық тыныс-тіршілік күрделеніп, дағдарыстар мен әлеуметтік қарама-қайшы-

лықтар тереңдеген, халықаралық бәсекелестік ушыққан нарықтық-капиталистік экономиканың (тарихта XX 

ғасырдың басы) дамуының белгіленген сатысының заңды салдарына айналды.  

ХХІ ғасыр – технологиялық индустрия ғасыры.  Экономикалық интеграция мен геосаяси бірлестіктер 

өркениетке жету жолында түрлі маркетингтік, менеджменттік тәсілдерді пайдалануда. Капитал мен еңбек 

ресурстарын, жер мен жеке меншікті, өндіріс пен шикізатты тиімді үйлестіру ғана мемлекетке пайда әкеледі. Осы 

бағыттағы әлемдік шаруашылық жүйесі қалай жұмыс істеуде? Ұлттық экономиканың ғаламдық өндірістік даму 

үрдісіндегі рөлі қандай? ХХІ ғасырдан бастап дамыған елдердің ЖІӨ өндірісіндегі қаржы және басқа да қызмет 

көрсету салаларының үлесі 46,3 пайызды құрайды. Бұл көрсеткіш жалпы дүние жүзінде – 42,5 пайыз, алпауыт 

АҚШ-та – 48,2 пайыз, Ұлыбританияда – 44,3 пайыз, Жапонияда – 39 пайыз болса, Германияда 32,4 пайызды құрап, 

экономикалық өсімнің тұрақтылығын көрсетті. Ал бұл бағыттағы Ресей ұлттық экономикасының қарқыны мүлде 

өзгеше. Ресей Федерациясында ауыл шаруашылығының үлесі жалпыәлемдік көрсеткіштен сәл аз, яғни 5 пайызды 

құрайды. Ал енді Қазақстандағы макроэкономикалық үрдістер қай деңгейде, соған жауап іздеп көрсек. 

Қазақстан бүгінгі таңда экономикадағы даму тенденциясында тұрақтылыққа қол жеткізіп отыр. 

Халықаралық сауда көлемі, әдетте, ішкі ұлттық нарықтың жиынтық көлемінен аз келеді. Ал астық саудасы оның 

өндірісінің 10-ақ пайызын құрайды. Қазіргі экономикада трансакциялық кідірістерге жол беруге болмайды. АҚШ-

та оның көлемі ЖІӨ-нің 45 пайызын құрайды. Бұл дегеніңіз – 4,5 триллион долларға тең қаржының уақытында 

бюджетке түспейтіндігін білдіреді. Аталмыш мәселе тек АҚШ-қа емес, өзге де дамыған елдерге тән. Бүгінде азық-

түлік нарығы үнемі өтпелі теңсіздік жағдайына душар болуда. Нарыққа қатысушылар өз белсенділіктерінің орны 

мен жағдайы туралы әрқашан маңызды ақпаратқа ие. Сондықтан да олар өзге қатысушылар мен мемлекеттік 

реттеу мекемелеріне азық-түлік нарығының алда болатын сауда операциялары туралы ештеңе сездірмеуге 

тырысады. 

Экономикалық ынтымақтастық және даму ұйымы сарапшыларының болжамдарына сүйенсек, алдағы 20 

жыл ішінде дамыған елдердің азық-түлік тұтынысы мен сапасында өзгерістер болады екен. Ал әлемдік экспортқа 

астық шығарудан алғашқы орындарды АҚШ, Австралия мен Жаңа Зеландия елдері иемденеді деп күтілуде. 

Шығыс Азия мен Шығыс Еуропаның біршама дамушы елдері ауыл шаруашылығының тауарларын тұтынушы 

импортер елге айналуы мүмкін. Ал ірі өндіруші-мемлекеттерде жаңа сауда нарығы пайда болады деп 

болжамдалуда. Соңғы уақытта экономист мамандар «Әрбір ел өзінде бар өндірістік факторлар қатынасына қарай 

мамандануы керек» деген қорытындыға келді. Расында да! Мысалы, жерге бай, бірақ капитал мен еңбек ресурсына 

кедей Австралия өзінің Ұлыбританиямен айырбасында бидай өндірісіне, мал шаруашылығына, мал азығын 

дайындау мәдениетіне негізделіп мамандануы керек болды. Ал қаржы мен еңбек ресурсына бай, десе де жерге 

жарымаған Англия Австралияға дайын өнеркәсіп тауарларын шығаруға машықтанды. Сондай-ақ Белоруссия 

Қазақстанға трактор сатса, еліміз бұл елге астық сатуда. Осы екеуінің арасында да үндестік болуы керек. Бұдан 

шығатын қорытынды: қайсыбір мемлекет болмасын экономикадағы халықаралық айырбас механизмін өзіне 

сұраныс тудырып отырған тауарға қарай реттегені жөн. Ал бұл өз кезегінде әр елдің қарауындағы өндірістің 

ұлттық факторларын оңтайландыруға жол ашады. Көшбасшымыздың «Болашаққа бағдар: рухани жаңғыру» атты 

халықтан қызу қолдау тапқан кешегі тұғырнамасын ширек ғасырды артқа тастаған Тәуелсіз Қазақстанның 

жаһандану дәуіріндегі рухани кеңістігіміздің жаңа бастауы деп бағалауымыз керек. Елбасы Нұрсұлтан Әбішұлы 

Назарбаевтың бұл мақаласы ел дамуының жарқын үлгісі мен нақты қадамдарын көрсететін келелі ой, салиқалы 
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пікір, батыл шешімдерге құрылған маңызды құжат. Бұл мақалада сананы жаңғырту, ұлттық болмыстан, ұлттық 

кодтан айырылып қалмай, оны әлемдік құндылықтармен үйлестіріп, Қазақстанның игілігіне жарату жолындағы 

мақсат-мүдделер туралы өзекті мәселе көтеріліп отыр. Онда ел Президенті Қазақстан үшін қайта түлеудің 

айырықша маңызды екі үдерісі – саяси реформа мен экономикалық жаңғыруды қолға ала отырып, Біртұтас Ұлт 

болу үшін болашаққа қалай қадам басатынын және бұқаралық сананы қалай өзгертетіні жөнінде алысты 

болжайтын көзқарастарымен бөліседі.   

Елбасы қазіргі жаһандану заманында ұлттық бірегейлікті сақтап қалу, өркениеттің жақсысын алып, 

жаманынан жирену жөнінде өте құнды пікірлер айтып келеді. Ендігі міндет – осы айтылғандарды іске асыру 

жолында аянбай еңбек ету.    

Дүнежүзілік шаруашылық жүйесінде ұлттық экономиканың дамуы қоғамдық өндіріс құрылымдарына 

тәуелді екенін соңғы уақыттарда айқын аңғарғандаймыз. ХХ ғасырда әлемде негізгі жалпы ішкі өнім (ЖІӨ) 18 

есеге өсті. Ал ауыл шаруашылығы өнімдерінің көлемі 6 есеге артты. Бірақ есесіне оның экономикадағы үлесі 3 

есеге қысқарды. Дәл осы тенденция индустриясы дамыған мемлекеттерге де тән еді. Өткен жүзжылдықта дамыған 

елдерде ЖІӨ 15 есе, ауыл шаруашылығының өнімі 4,3 есе көбейіп, агроөнеркәсіп өнімі 3,6 есеге азайды. Бұл 

деректерге қарай отырып, дамыған елдердегі ауыл шаруашылығының үлесі жалпы әлемдік өндірістен 2 есеге аз 

екені байқалады. Десе де, дамыған елдің аты – дамыған. Олардағы ең басты жетістік – өнеркәсіптік өндіріс пен 

құрылыстың қарқынды дамуы, сондай-ақ, қызмет көрсету салалары мен қаржы секторындағы тұрақтылық.   

Экономика жүйесіндегі даму, ең алдымен, оның құрылымдық өзгерістеріне, өндірістік өнеркәсіп өнімінің 

көлеміне тікелей байланысты. Бұл процесс бесінші технологиялық төңкеріспен, ақпараттық технологиялардың 

өсуімен, телекоммуникацияның, электроника мен электрлік құрал-жабдықтар өндірісінің өсімімен, бұқаралық 

ақпарат құралдарының артуымен, дәрі-дәрмек өнеркәсібі ауқымының кеңеюімен басталып отыр. Жаңа 

технологиялар экономикалық өсімге қол жеткізуге мүмкіндік беруде және де ол қызмет көрсету саласында 

айтарлықтай шеңберде дамуда.   
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ИНФРАСТРУКТУРА ТУРИЗМА АКТЮБИНСКОЙ ОБЛАСТИ 

 

Шыңғысов А.Д. 

Актюбинский региональный государственный университет им.К.Жубанова    

 

По данным доклада «Международный туризм-2015» UNWTO, в 2015 году туризм обеспечивал 10% 

мирового ВВП. Число международных туристских прибытий выросло до 1,2 млрд человек. Международный 

туризм дает 7% от общего объема мирового экспорта и 30% от экспорта услуг. На сферу туризма приходится 7% 

мировых инвестиций и 11% мирового совокупного дохода. Получается интересно: 7% инвестиций дают 11% 

дохода. Туризм – очень высокодоходный вид бизнеса. Далее хотелось бы поразмышлять о том как развивается 

туризм в Казахстане в целом и в Актюбинской области в частности. 

Актюбинская область – это крупнейший индустриальный и туристический регион страны. Расположен в 

западной части Республики Казахстан.  Граничит на севере — с Оренбургской областью России, на северо-востоке 

— с Костанайской областью, на юго-востоке — с Карагандинской и Кызылординской областями, на юге — с 

Республикой Каракалпакстан Узбекистана, на юго-западе — с Мангистауской областью, на западе — с 

Атырауской областью, на северо-западе — с Западно-Казахстанской областью. совокупность всех видов 

транспорта, за исключением  водного транспорта. 

Одной из ключевых задач местных исполнительных органов, влияющих на деловой и инвестиционный 

климат в регионе, на становление туристической привлекательности является развитие и поддержание 

транспортной инфраструктуры, снятие имеющихся ограничений для развития отдельных предприятий и 

производств. Через Актюбинскую область пролегает трансконтинентальная автомагистраль «Западная Европа - 

Западный Китай», разветвленная сеть автодорог выводит на юг Республики, в северный Казахстан, приволжский 

регион России, на международные трассы. Автомобильная дорога «Западная Европа-Западный Китай» является 

частью Нового Шелкового Пути. «Новый шёлковый путь» не просто как возрождение древнего Шёлкового пути, 

транспортного маршрута между Востоком и Западом, но как масштабное преобразование всей торгово-

экономической модели Евразии, и в первую очередь — Центральной и Средней Азии. 
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Рис. 1 Логистика области 

 

 В качестве примера предлагаем краткий обзор природных туристических объектов Актюбинской области. 

Меловое плато "Актолагай Южный" расположено рядом с границей Атырауской и Актюбинской 

областей. Это геоморфологический объект государственного заповедного фонда, имеющий республиканское и 

международное значение. На правобережье реки Эмбы более 16 км тянутся западные обрывы плато "Актолагай 

Южный". Высота массива достигает отметки 251 метр над уровнем моря. Особенностью ландшафта этих мест 

является чрезвычайно изреженный покров меловых гор. Местами природа создала целые лабиринты отвесных 

стенок, колонн, ниш, выступов, террас, оползневых амфитеатров. 

Метеоритный кратер «Жаманшин» - ударный кратер в Иргизском районе Актюбинской области. Размер 

внутреннего кольца кратера примерно 7×7 км.. По результатам радиоизотопного анализа возраст кратера около 1 

миллиона лет (по другим оценкам - до 53 млн лет). Кратер образовался в результате падения на Землю метеорита 

(возможно астероида или ядра кометы) диаметром от 200 до 400 метров, испарившегося при температуре 1700 °C. 

Непосредственно после взрыва глубина кратера была не менее 500 метров (возможно, даже 1000 метров) [2]. Это 

одно из немногих на Земле месторождений тектитов (иргизитов) и единственный кратер, в котором одновременно 

обнаруживаются тектиты и импактиты По структуре и составу тектиты кратера Жаманшин подразделяются на две 

независимые группы: жаманшиниты и иргизиты (по названию речки Иргиз).  

В Кобдинском районе на территории в 15 гектаров растет уникальный Шокпарский лес с редкими видами 

растений. Здесь произрастают папоротники, сохранившиеся с Ледникового периода. В урочище Шокпар 

произрастает более двухсот видов лекарственных трав. На опушках много синеголовки, красного корня, 

кровохлѐбки, хвоща полевого, тысячелистника, мышиного горошка, лапчатки и других трав.  

В Мугаджарском районе находится заповедник «Оркаш» - царство орлов, место обитания 9 видов 

хищных птиц: черного коршуна, обыкновенного курганника, канюка, степного орла, могильника, луня болотного, 

луня степного, луня лугового и пустельги обыкновенной. Заповедник расположен в районе рек Орь, Жем и Темир. 

Травы урочища Оркаш очень разнообразны. Здесь растут шпажник черепитчатый, тысячелистник, лабазник 

шестилепестной, растение со смешным названием козлобородник..Также здесь есть очень редкое растение, 

занесенное в Красную  книгу -росянка круглолистная. 

Иргиз-Тургайский государственный природный резерват расположен в Иргизском районе Актюбинской 

области, в зоне северных пустынь. Создан постановлением  Правительства Республики Казахстан № 109 от 14 

февраля 2007 года. Основное назначение природного резервата - охрана и восстановление бетпакдалинской 

популяции сайгака [2]. 

Исходя из вышеперечисленного можно выделить несколько основных проблемных аспектов: 

– Отсутствие качественных автомобильных дорог (не считая районов через которые проходит трасса 

«Западная Европа-Западный Китай»); 

– Проблемы централизованного автомобильного сообщения между областным центром и отдалёнными 

районами области (устаревший парк автобусов подвергающий жизни пассажиров опасности, большое число 

частных перевозчиков, которые никоим образом не контролируются со стороны администрации области); 

– Низкий уровень придорожного сервиса, отсутствие подготовленных кадров по развитию туризма или 

низкий уровень квалификации уже имеющихся; 

http://aktobe.gov.kz/sites/default/files/on_main/%D0%A3%D0%98%D0%98%D0%A0-10.jpg
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– Отсутствие сервиса и инфраструктуры в туристических объектах; 

Решить вышеуказанные проблемные моменты и создать конкурентоспособную инфраструктуру одним 

только финансированием  из бюджета не видится возможным. Поэтому единственным верным выходом из 

сложившейся ситуации видится привлечение инвестиции в эту сферу. Актюбинская область благодаря своим 

экономическим  и географическим  особенностям  является привлекательным  регионом для инвесторов. Только за 

последние шесть лет в области реализовано 80 проектов на сумму 3,8 миллиарда долларов США. По сведениям 

опубликованным  на сайте акимата Актюбинской области, за первый квартал 2018 года было привлечено 

инвестиции в размере 60 млрд. тенге, по итогам текущего года в общей сложности область планирует привлечь 

инвестиции в сумме 512 млрд. тенге[3].  

С экономической точки зрения, туризм является выгодной и высокодоходной отраслью, сравнимой по 

эффективности инвестиционных вложений с нефте - газодобывающей и перерабатывающей промышленностью. С 

социальной точки зрения, туризм, показатель материальных возможностей среднего класса, и является "послом 

мира", устанавливающим  дружеские отношения между народами. Учитывая колебания цен на углеводороды в 

мире, так же в целях выведения экономики страны из так называемой «нефтяной иглы» развитие туризма страны в 

целом и Актюбинской области в частности должно стать одним из основных вопросов на повестке дня 

государства.    
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Актюбинский юридический институт МВД Республики Казахстан им.М.Букенбаева 

 

Лидер нации Нурсултан Назарбаев 5 октября 2018 года обратился с Посланием народу Казахстана «Рост 

благосостояния казахстанцев: повышение доходов и качества жизни», в котором он отметил, что здоровье нации – 

главный приоритет государства. [1]. 

Охрана и укрепление здоровья граждан является неотьемлемым   условием жизни общества. Статья 29 

Конституции РК гласит: «Каждый имеет право на охрану здоровья и медицинскую помощь» [2, с. 10]. 

Стремительное развитие международных экономических связей, торговый туризм, уменьшение или снятие 

таможенных барьеров, все это не только ведет к установлению новых отношений с мировым сообществом, но и 

ставит множество серьезных проблем, одна из основных - увеличение роста немедицинского потребления 

наркотических и психотропных средств, их аналогов, а также обусловленные им возникновения заболеваний 

наркоманией и токсикоманий. Развитие химии  и фармакологии привело к появлению препаратов, способных 

оказывать сильное влияние на психические функции и приводить к злоупотреблению. В связи с  чем существует 

серьезные основания для реальной угрозы безопасности государства и здоровью населения республики. По 

экспертным оценкам более двух третей лиц, употребляющих наркотики и прихотропные вещества, имеют возраст 

до 30 лет. Из года в год набирает темпы подростковая и школьная наркомания. [3, с. 56]. 

Во 2-м издании Большой Медицинской энциклопедии толкование наркомании было дано как «резко 

выраженное, болезненное влечение к одному или нескольким веществам растиельного или синтетического 

происхождения, действующим преимущественно на центральную нервную систему и вызывающим в малых дозах 

ощущение психического и соматического благополучия, успокоения, эйфории, а в сравнительно больших дозах – 

состояние выраженного опьянения, оглушенности, анальгезии, наркотического сна». [4, с. 192].   

Наркомания в соответствии со ст. 1 Закона Республики Казахстан  от 10 июля 1998 года № 279 «О 

наркотических средствах и психотропных веществах, прекурсорах и мерах противодействия их незаконному 

обороту и злоупотреблению ими» определяется как  заболевание, обусловленное зависимостью от наркотического 

средства или психотропного вещества, их аналогов, приводящее к тяжелым нарушениям физических и 

психических функций организма (далее – Закон). [5]. 

Под наркоманией понимается употребление наркотиков или приравненных к ним веществ без медицинских 

показаний. Понятие наркомании в социально-медицинском  аспекте охватывает два вида употребления наркотиков: 

не болезненное, когда норкоман имеет возможность по своему желанию прекратить потребление наркотиков; 

болезненное, когда наркоман по своей воле прекратить потребление наркотиков уже не в состоянии. [6, с. 19]. 

Наркомании свойствен ряд особенностей в зависимости от вида принимаемого наркотического препарата: 

1. Опийная наркомания. Морфий – препарат опий (промедол,  

героин). Наряду с этими препаратами распространенно самодельное опийсодержащее вещество, изготовляемое из 

маковой соломки (кукнар). 

https://articlekz.com/article/12205
http://aktobe.gov.kz/
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2. Кокаиномания. Кокаин и его производные относятся к местным  

обезболивающим  средствам, часто применяются в медицине. 

3. Гашишемания – один из распространенных видов наркоманий.  

Гашиш (индийская конопля, канабис), известный также под названием марихуана, план, анаша. 

4. Другие наркомании. К другим видам наркомании относится  

применение стимуляторов психической деятельности (бензодрин и др.). 

Основные причины наркомании связывают прежде всего с особеностями характера наркомана, 

психическими и физическими расстройствами его организма и социально-культурным влиянием на его личность. 

Большинство  ученых в области права и медицины придерживаются точки зрения, что для отнесения 

вещества к какой-либо группе необходимо наличие трех критериев в совокупности: медицинского, социального и 

юридического. [7, с. 5]. 

Закон Республики Казахстан содержит следующее определение наркотического средства: это вещества 

синтетического или природного происхождения, включенные в Список наркотических средств, психотропных 

веществ и прекурсоров, подлежащих контролю в соответствии с законодательством  Республики Казахстан, Единой 

конвенцией о наркотических средствах 1961 года с поправками, внесенными в нее в соответствии с Протоколом 

1972 года о поправках к Единой конвенции онаркотических средствах 1961 года. [5]. 

Медицинский критерий учитывает способность вещества вызывать эйфорию или приятные субъективные 

переживания; способность вызывать психическую и «или) физическую зависимость; существенный вред, 

приносимый психическому и «или) физическому здоровью лица, регулярно употребляющего их.  С медицинской 

точки зрения под наркотическими  подразумеваются средства,оказывающее специфическое  (седативное, 

стимулирующее, галлюциногенное и др.) влияние на центральную нервную систему. 

Закон Республики Казахстан содержит следующее определение психотропного  вещества:  это 

синтетического или природного происхождения, включенные в Список наркотических средств, психотропных 

веществ и прекурсоров, подлежащих контролю в соответствии с законодательством  Республики Казахстан, 

междунаодными договорами Респулики Казахстан, в том числе  Конвенцией о психотропных веществах 1971 года. 

[5]. 

С медицинской точки зрения под психотропными подразумеваются лекарственные средства, применяемые  

специально для лечения психических заболеваний, включая пограничные состояния. Отличительной особенностью 

психотропных препаратов является их специфические положительное влияние на психические функции, 

обеспечивающие их лечебную эффективность при нарушениях деятельности центральной нервной системы. [8, с. 

45-46]. 

По мнению А.А. Майорова и В.Б. Малинина, социальный признак наркотических средств и психотропных 

веществ состоит в социальной значимости воздействия их на человека. [9, с. 97-99]. Негативными последствиями 

наркотизации населения являются изменение в худшую сторону демографической характеристики населения и 

криминальной ситуации страны, деформация нравственно-психологического климата в обществе, негативное 

воздействие на жизнедеятельность всего общества и т.д. Наркотики столь разрушительно действуют на организм 

конкретного человека, приобщившегося к ним, что они практически не оставляют никаких шансов спастись. 

Исследования показали, что наркомания чаще всего развивается у лиц повышенно внушаемых, склонных к 

подражанию, эмоционально неустойчвых, с недостаточными волевыми качествами, а также у лиц с 

определенными психическими отклонениями. Наркомания быстрее формируется у психопатических личностей и 

больных шизофренией. 

Так, по юридическому критерию наркотические средства и психотропные вещества различаются правовым 

режимом установленного над ними контроля. По медицинскому критерию данные вещества отличаются: 

терапевтической полезностью и сферой применения (психотропные препараты чаще используются в медицине, 

оказывают специфические влияние на центральную нервную систему, эффективно применяются при лечении 

психических расстройств). 
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АЙМАҚТЫҚ АГРАРЛЫҚ ШАРУАШЫЛЫҚТЫҢ ДАМУЫ ЖӘНЕ ӨЗЕКТІ МӘСЕЛЕЛЕРІ 

 

Туркпеналина А.А.  

Қ.Жұбанов атындағы Ақтөбе өңірлік мемлекеттік университеті 

 

Аграрлық өндірісті мемлекеттік реттеу – бұл ауыл шаруашылық өнімдерін, шикізаттарын және азық-түлік 

өндіруге, өңдеуге және оларды өткізуге, сондай-ақ тауар өндірушілердің өндірістік-техникалық камтамасыз 

етілуіне мемлекеттің экономикалық әсері болып табылады. 

Аграрлық сектордағы мемлекеттің рөлін көрсетуде С.В. Киселев: «Аграрлық секторды реттеуде және 

қолдауда басты рөлде, нарықтық экономиканың теориясы мен практикасы тудырған реттеу тетіктерінің 

қолданатын мемлекет болуы қажет» деп көрсетсе, Қазақстандық ғалым Ғ.Қалиев: «Мемлекет - дағдарыстық 

жағдайлар тереңдеген өтпелі кезеңде ауыл  шаруашылық өндірісін дамыту шарттарын анықтауда маңызды рөл 

атқарады» - деп тұжырымдайды. Батыс экономикасы нарық жағдайында экономиканы мемлекеттік реттеудің 

үлкен тәжірибесін жинақтады, сондықтанда  оларға көңіл аудару және оны үйрену бізге пайдалы болмақ. Әрине 

өтпелі кезеңде мемлекет экономиканы реттеуден бүтіндей алшақтады деп тұжырымдауға болмайды. Десе де, 

экономистер арасында нарық өзінен - өзі қалыптасуы қажет деген белгілі пастулатқа әбден сенгенін теріске 

шығара алмаймыз. 

Қазақстан Республикасында маманданған мемлекеттік ауыл шаруашылық банкінің болмауына қарамастан,   

мемлекет 4 ұйым арқылы осы секторды жеңілдікпен қаржыландыруды жүзеге асырады. 

- «Ауыл шаруашылығын қаржылық қолдау қоры» АҚ (1994 ж.) микрокредиттеу мен сақтандыруға 

бағдарланған; 

- «Азық-түлік келісім-шарт корпорациясы» АҚ (1997 ж.) баға интервенциясын және жобаларды тікелей 

инвестициялауды жүзеге асырады; 

- «ҚазАгроҚаржы» АҚ (1999 ж.)  - лизингке ауыл шаруашылығы жабдықтарын ұсынады және айналым 

капиталын қаржыландырады; 

- «Аграрлық кредиттік корпорация» АҚ (2001 ж.) ауылшаруашылығы өндірушілері бірлестігі мен 

инвестициялық жобаларды қаржыландырады. 

«ҚазАгро» ҰБХ» АҚ еншілес кәсіпорны «Аграрлық кредит корпорациясы» АҚ арқылы ауыл шаруашылығы 

өндірісін несиелендіру және ауыл халқына шағын кредит беру. 

«Аграрлық несие корпорациясы» АҚ қатысуымен ауыл шаруашылығы тауарларын өндірушілерді несие 

қаражатымен қамтамасыз ету үшін 161 ауылдық кредит серіктестіктері құрылды. 

«ҚазАгроҚаржы» АҚ - негізгі мақсаты ауыл шаруашылық тауар өндірушілерді қаржы қаражаттарымен, 

сонымен қатар лизинг негізінде ауыл шаруашылық техникаларымен және технологиялық жабдықтармен 

қамтамасыз ету арқылы  республикамыздың аграрлық секторына қолдау жасайтын табылатын компания. Ол 2000 

жылы ҚР Үкіметінің Қаулысымен құрылған. 2013 жылдан бастап еліміздің ауыл шаруашылығында - қазіргі заман 

ірі-тауарлы сүт фермаларын, құс фабрикаларының, жылыжай шаруашылықтарының, көкөніс қоймаларының 

желісін құру және дамыту, ауыл шаруашылығы техникаларын құрастыру өндірістерін ұйымдастыру, жеміс-

көкөніс, техникалық және май дақылдарын өндіруде тамшылатып суару технологиясын енгізу сияқты алты 

бағытта перспективалы жобаларды қаржыландырып келеді.  «ҚазАгро» Ұлттық басқарушы холдинг» АҚ 

құрамына енеді. 

Қай заманда, қай елде, экономиканың қай саласында болмасын электр энергиясын кеңінен, көбірек қолдану 

техникалық, технологиялық озықтықты, ілгерілеуді, өндірістің жоғары деңгейін көрсетеді. 1 кестеден 

көрінетіндей, жаңартылу төменгі деңгейде, тракторларды жаңарту коэффициенті 1,5 (101 дана), комбайндар – 0,1 

(2 дана), 0,4(89 дана). 

Сервистік дайындау орталықтары материалдық-техникалық базасын нығайту және қайта өндіруші 

кәсіпорындарға сервистік дайындау орталатықтары қызметін қайта бағыттауға қосымша қаржы қажет, ал 

әкімдіктер мен әлеуметтік-кәсіпкерлік корпорациялардың (бұдан әрі - ӘКК) қаражаты жоқ.  

13 сервистік-дайындау орталығы (СДО) құрылған, оның 5-еуі қызмет етеді, Мартөк, Мұғалжар, Ойыл, 

Шалқар аудандарында және Ақтөбе қаласында. Әйтеке би, Қарғалы, Қобда, Темір аудандарында сервистік 

дайындау орталықтары құрылмаған. Бұл туралы 2 кестеде көрсетілген. 

Қазіргі таңда табынды мал шаруашылығын дамыту үшін құдықтарды қалпына келтіру және салу жөніндегі 

шаралар қабылданып жатыр. Аталған жұмыс үшін кәсіпорындар арасында меморандумға қой қойылған 

(«БазисГрупп КЗ» ЖШС, «Ербол Эль» ЖШС, «ҚазТехноСервис» ЖШС). 

Кейбір экономистер ірі Шаруашылық Фермерлік Қожалықтардың тиімді екендігіне Америка фермерлерінің 

тәжірибесі толық дәлел бола алады деген тұжырымға келеді. Мысалы, АҚШ-та фермерлер толық меншік негізінде 
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жердің 32,9 %-ын, өз жері мен жалға алу арқылы 53,9 %-ын және толық жалға алу негізінде барлық ауыл 

шаруашылық жерлерінің 13,2 %-ын өңдейді. Толық меншік иесі  – фермер шаруашылығының орташа көлемі 140 

гектар, ішінара меншік иесінікі – 335 гектар, фермер – жалгердікі  302 гектарды құрайды. 

Ал егістік алқапты қысқартқаны үшін фермерлерге берілетін дотациялар10% көлемінде болып отыр. 

Кейбір ауыл шаруашылығы өнімдеріне мемлекет фермерлік қожалықтары табыстылығының жеткілікті 

деңгейін қамтамасыз ететін тұрақты бағаларды қолдайды. Осы мақсатта мынадай шаралар қолданылады: 

 өнімге кепілдік бағалар белгілеу; 

 фермерлік бағаларды кедендік қорғау; 

 өнімді сатып алуды қаржыландыру және ауыл шаруашылық өнімдерін сұраныстан артық өндіру дағдарысын 

реттеу және онымен байланысты бағалардың төмендеуін, сонымен қатар фермерлік қожалықтардың жойылып 

кетпеуін сақтау; 

 экспорттық протекционизм (бағаларға экспорттық үстемелер қою). 

Канадада сақтандыру фермерлік шығындарды ауыл шаруашылығы емес сфера экономикасындағы 

шығындар деңгейінде қолдауға бағытталған, ауыл шаруашылығын мемлекеттік реттеу тапсырмасын жүзеге 

асырады. 

Оның негізіне мынадай үш қағида жатады: 

 «Нарық тәуекелдерін» - сақтандыруға жататын жағымсыз іс-әрекетті көрсету 

 Азық-түліктік қауіпсіздік және аграрлық сектордағы шығын жалпы ұлттық қамқорлықтың пәні болып 

табылады 

Канадада осы қағидалармен сәйкес аграрлық кешенде келесідей сақтандыру бағдарламасы әзірленіп және әрекет 

етуде. 

 егінді сақтандыру бағдарламасы (СІР). 

 шығындарды сақтандыру бағдарламасы  (RIP). 

 сақтандырудың бірлескен бағдарламасы (GRIP). 

 таза деңгейдегі шығындарды сақтандыру бағдарламасы (NISA). 

Барлық айтылған бағдарламалар фермерлердің шығындарын қорғау туралы заңның құрамына енген. 

Фермерлердің сақтандыру деңгейіндегі кепілдендірілген баға мен таза шығындарын мемлекет тікелей 

экономикалық көмек көлемін қысқарту мүмкіндігін алды. 

Аграрлық секторды дамыту және ауылды (селоны) жайғастыру жөніндегі басымдықтар шеңберінде ондай 

міндеттерге мыналар жатады: 

 Ауыл шаруашылық өндірушілерді қолдаудың несиелік және лизингтік тетіктерін дамыту; 

 Ауыл шаруашылық тауар өндірушілерге ақшалай жәрдем жасау; 

 Өсімдіктерді жаппай зиянкестер мен аурулардан, малды – аса қауіпті және жұқпалы аурулардан қорғау; 

Осы мәселелерді ескере отырып, еліміздің аграрлық саласының дамуының оңтайландыру мәселесінде, 

шетелдердің оң тәжірибесін қолдануға, соның ішінде Канада мемлекетінің сақтандыру жүйесін енгізу 

ауылшаруашылық өндірісін жандандыруға, ілгері дамуына елеулі септігін тигізеді деген ойдамыз. 
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ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ СТРАТЕГИЧЕСКОГО ПЛАНИРОВАНИЯ НА ПРЕДПРИЯТИИ 

 

Увайсова А.Н. 

Актюбинский региональный государственный университет им.К.Жубанова 

 

Родоначальниками стратегического планирования по праву считаются Альфред Д.Чандлер, Кеннет Эндрюс 

и Игорь Ансофф. 

Альфред Д.Чандлер впервые в рамках исторического анализа исследовал генезис фирмы через соотношение 

внешнего окружения, стратегии развития и организационной структуры управления. 

Кеннет Эндрюс сконцентрировал свое внимание исследователя на высшем руководстве в процессе 

разработки и реализации стратегии развития предприятия. Под его руководством сложилась и несколько 

десятилетий плодотворно работает знаменитая Гарвардская группа.  

Игорь Ансофф в своих работах поставил и блестяще решил задачу реализации и некой схематизации 

процедуры стратегического планирования, особенно для процедур разработки стратегии роста крупных компаний. 

http://kze.docdat.com/docs/192/index-1099136-1.html
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Кроме того, книга И. Ансоффа «Корпоративная стратегия» многими исследователями признается в качестве 

первой монографии, целиком посвященной проблемам  стратегического планирования. 

Огромным прорывом в теории стратегического планирования явилась работа Майкла Портера 

«Конкурентные стратегии», опубликованная в 1980 году. Сформулированные им общие стратегии конкуренции до 

сих пор считаются многими исследователями в области стратегического планирования наиболее 

работоспособными инструментами для практической деятельности современных фирм. К сожалению, в последние 

годы Майкл Портер отошел от научной работы и занимался консультационной деятельностью в созданной им для 

этого фирме. 

В середине 70-х годов после известного мирового экономического кризиса динамизм и неопределенность 

деловой окружающей среды еще более усилились. Методология стратегического планирования в своей 

классической форме стала давать сбои. Это привело к тому, что некоторые экономисты стали говорить о том, что 

время стратегического планирования прошло, наиболее четко эта точка зрения представлена в работе Р. Уотермена 

«Фактор обновления. Как сохраняют конкурентоспособность лучшие компании». Однако сама необходимость в 

определении долгосрочных перспектив развития предприятия заставила ученых и практиков искать новые 

подходы в данном направлении. Они получили название «стратегическое управление» (strategic managment). 

К новым методам, используемым  в рамках стратегического планирования, следует отнести построение 

сценариев развития, разработку многовариантных планов на ситуационной основе, применение моделей для 

анализа портфеля капиталовложений, использование экспертных оценок и т.д. [1,17-18] 

Стратегическое планирование – это одна из функций управления, которая представляет собой процесс 

выбора целей организации и путей их достижения. 

Стратегическое планирование определяет общие направления деятельности предприятия и содержит 

большое количество показателей: объемы производства, объем сбыта, объем капитальных вложений, затраты на 

исследования и разработки, издержки производства, прибыль, рентабельность 

Стратегическое планирование имеет свою технологию. Процесс стратегического планирования включает 

следующие этапы: 

1.Определение миссии предприятия. Этот процесс состоит в управлении смысла существования 

предприятия, его предназначения, роли и места в рыночной экономике. Определяет направление в бизнесе, исходя 

из рыночных потребностей, определяет характер потребителей, особенностей продукции, наличие конкурентных 

преимуществ и барьеров. 

2.Формулирование целей и задач функционирования предприятия. Цели и задачи должны отражать уровень, 

на который необходимо вывести деятельность предприятия. Они должны создавать мотивацию людей, 

работающих на предприятии. 

3.Анализ и оценка внешней среды. Анализ внешней среды предполагает исследования двух её компонентов: 

макроокружения (политические процессы, природная среда и ресурсы, социальная и культурная составляющие 

общества, научно-технический уровень) и непосредственного окружения (покупатели, поставщики, конкуренты). 

4.Анализ и оценка внутренней структуры предприятия. Анализ внутренней среды позволяет определить 

внутренние возможности и потенциал, на которые может рассчитывать предприятие.  

5.Разработка и анализ стратегических альтернатив. При разработке стратегии фирма сталкивается с 

тремя вопросами: - какие виды деятельности прекратить; - какие виды деятельности продолжить; - в какой бизнес 

перейти. 

Существуют три направления формирования стратегии: - достижение лидерства в области минимизации 

издержек производства; - специализация в производстве определённого вида продукции; - фиксация 

определённого сегмента рынка и концентрация усилий на этом сегменте. 

6.Выбор стратегии. Стратегический выбор должен быть определённым  и однозначным. Из всех 

рассмотренных стратегий должна быть выбрана одна.[2, 34-45] 

На основании измышлений В. А. Богомолова, в содержании стратегического планирования можно выделить 

два взаимосвязанных аспекта. С одной стороны, оно представляет собой систематизированный, логический 

процесс, основанный на рациональном  мышлении. С другой стороны, оно предполагает искусство 

прогнозирования, исследования, проведения расчетов и выбора альтернатив. Основополагающим  понятием 

стратегического планирования является стратегия, под которой понимают определение основных долгосрочных 

целей и задач развития предприятия, утверждение курсов действий и распределения ресурсов для достижения этих 

целей.  

Основные элементы стратегического плана приведены на рисунке 1  

 

 

 

 

 

 

 

Рисунок  1. Основные элементы стратегического плана 
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В рамках стратегического планирования принято выделять базовую и функциональную стратегии. Базовая 

стратегия — это обобщающая модель действий, необходимых для достижения поставленных целей. 

Функциональная стратегия — определенное направление деятельности предприятия в рамках базовой стратегии. 

Стратегическая альтернатива — курс действий в рамках выбранной стратегии.  

К числу важнейших черт стратегического планирования можно отнести: выбор стратегии развития 

предприятия всегда осуществляется в условиях неопределенности; многоцелевой характер выбора принимаемого 

планового решения; обеспечение потенциала для будущего успешного функционирования и развития 

предприятия; ориентация стратегического плана на долгосрочную перспективу; невозможность обеспечения 

последовательности плановых процедур и информационных потоков; осуществление процесса стратегического 

планирования в рамках сложившихся управленческих структур. [3, 609-617] 

Таким образом, стратегическое планирование является инструментом, с помощью которого формируется 

система целей функционирования предприятия и объединяются усилия всего коллектива по ее достижению.  
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СИСТЕМА ПОКАЗАТЕЛЕЙ ЭФФЕКТИВНОСТИ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ОСНОВНЫХ СРЕДСТВ 

 

Ахатов Д.Р. 

Актюбинский региональный государственный университет им.К.Жубанова 

 

В Послании Президента РК   Назарбаева Н.А. народу РК   поставлена задача обеспечения реализации 

Третьей модернизации Казахстана. Для этого необходимо создать новую модель экономического роста, которая 

обеспечит глобальную конкурентоспособность страны. Отмечена важность существенного повышения 

производительности труда. Правительству совместно с бизнесом поручено разработать комплекс мер 

технологического перевооружения базовых отраслей до 2025 года.[1] 

В системе показателей статистики основных средств выделяют показатели объема и состав средств на ту 

или иную дату, показатели состояния, движения, воспроизводства и использования основных средств, а также 

показатели динамики основных средств. 

Региональные особенности учета основных средств вытекают из специфических различий в 

географических, экономических и социально- демографических условиях общественного производства, 

оказывающих существенное влияние на качественные показатели экономической деятельности регионов и 

обуславливающих необходимость их специфического учета в осуществлении региональной политики. [2] 

Важными показателями простого воспроизводства основных производственных средств являются: 

амортизационный фонд; ежегодные амортизационные отчисления; норма амортизации; капитальный ремонт; 

показатели выбытия и обновления (в прежнем объеме). 

Содержание и методика расчета указанных показателей одинакова как на уровне предприятия, так и по 

экономике в целом. 

Расширенное воспроизводство основных средств обеспечивается за счет инвестиций в основной капитал. К 

показателям расширенного воспроизводства относятся: выбытие и обновление основных средств; коэффициент 

выбытия и обновления; абсолютный прирост основных средств; объем и структура инвестиций в основной 

капитал. [3] 

Процесс воспроизводства основных средств предприятия на отчётный период характеризуют балансы 

основных средств. В них отражаются: наличие основных средств на начало и конец года, а также их изменения в 

течение года. 

Вообще баланс основных средств представляет собой статистическую таблицу, данные которой 

характеризуют объем, структуру, воспроизводство основных средств по экономике в целом и ее регионов, 

отраслям и секторам экономики, по формам собственности. По данным баланса исчисляются показатели износа, 

годности, обновления, выбытия, использования основных средств. Данные о наличии основных средств 

используются для расчета показателей фондоемкости, фондовооруженности, фондоотдачи и других показателей. 

Для изучения изменения основных средств предприятия в динамике применяются два метода: индексный 

метод; балансовый метод. 

В первом случае, определяются сводные индексы изменения цен и тарифов за период от базисного года к 

отчетному, по которым пересчитываются основные средства отчетного года. 

https://moluch.ru/archive/115/30390/


211 
 

Во втором случае, данные о наличии основных средств на базисную дату по восстановительной стоимости 

уменьшаются на величину средств, выбывших до отчетного года, и увеличиваются на величину поступивших за 

этот период основных средств. При этом и те, и другие средства пересчитываются в цены базисного года по 

соответствующим  индексам цен. 

Региональные балансы движения основных средств позволяют осуществлять достаточно глубокий 

многосторонний анализ состояния; динамики и структурных изменений, а также анализ эффективности 

использования основных средств в регионе за определенный период времени, а также прогнозирование данных 

параметров на будущие периоды. [4] 

Важнейшими воспроизводственными характеристиками, оборота основных средств являются показатели 

обновления и выбытия.  

Анализ возрастной структуры основных средств проводят по различным возрастным группам в зависимости 

от отрасли, вида деятельности и специфики предприятия. 

В основе прогнозирования воспроизводственной структуры основных средств предприятия лежит 

дискретный марковский процесс.[5] 

Основные средства, созданные в разное время и оцененные по их первоначальной стоимости, могут быть 

несопоставимы вследствие различных условий их приобретения и производства. Для устранения искажающего 

влияния ценностного фактора применяют оценку основных средств по их восстановительной стоимости, то есть по 

стоимости их производства или приобретения в условиях и по ценам данного года. [6, 35] 

Показатели использования основного капитала представлены в табл. 1 

 

Таблица 1 

Показатели использования основного капитала 

Показатели 

экстенсивного 

использование ОПФ 

1. Коэффициент экстенсивного использования оборудования определяется 

отношением фактического количества часов работы оборудования к количеству часов 

его работы по плану 

2. Коэффициент сменности работы оборудования определяется отношением общего 

количества отработанных оборудованием  в течении дня станко-смен к количеству 

станков, работавших в наибольшую смену. 

3. Коэффициент использование сменного режима времени работы оборудования 

определяется отношением  достигнутого в данном периоде коэффициента сменности 

работы оборудование на установленную на данном предприятии продолжительность 

смены.   

Показатели 

интенсивного 

использование ОПФ  

1. Коэффициент интенсивного использования оборудования определяется 

отношением фактической производительности основного технологического 

оборудования к его нормативной производительности  

Показатели 

интегрального 

использования ОПФ 

1. Коэффициент интенсивного использования оборудования определяется как 

произведение коэффициента интенсивного и экстенсивного использования 

оборудования 

2. Фондоотдача  определяется отношением объема товарной (валовой, 

реализованной продукции) на среднегодовую стоимость ОПФ. 

3. Фондоемкость продукции определяется отношением среднего стоимости на 

объем товарной (валовой, реализованной) продукции.    

4. Фондовооруженность труда определяется отношение среднегодовой стоимости 

основных фондов к числу рабочих на предприятии, работавших в наибольшую смену. 

5. Рентабельность ОПФ определяется отношением прибыли к среднегодовой 

стоимости основных фондов. 

 

Таким образом, в условиях стабилизации экономики, росте вложений инвестиций и повышения 

самостоятельности предприятий, проблема эффективного использования основных средств носит все более острый 

характер и занимает ведущее место в экономической политике хозяйствующих субъектов Казахстана. Вопросы в 

области использования основных средств становится актуальным для предприятий всех форм собственности, 

независимо от отраслевой принадлежности.  
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ХАРАКТЕРИСТИКА РУДНОЙ БАЗЫ ГОРНОДОБЫВАЮЩЕЙ ПРОМЫШЛЕННОСТИ 

РЕСПУБЛИКИ КАЗАХСТАН 

 

Шаймухамбетов Е.М. 

Актюбинский региональный государственный университет им.К.Жубанова 

 

В металлургический комплекс входят черная и цветная металлургия охватывающие все стадии 

технологических процессов: от добычи и обогащения сырья до получения готовой продукции в виде черных и 

цветных металлов и их сплавов.  

Рудная база Казахстана базируется на колоссальных ресурсах полезных ископаемых, обеспечивающей все 

отрасли цветной и черной металлургии высококачественным  сырьем. 

В целом в недрах Казахстана сосредоточена 1/15 часть мировых разведанных запасов полезных ископаемых. 

[1, 66-75] 

Рудная база свинцово-цинковой промышленности республики имеет значительные запасы. По уровню 

современной добычи свинца и цинка Казахстан входит в число пяти ведущих стран мира. Достаточно сказать, что 

рудная база республики в итоге дает 56% цинка и свинца СНГ. 

Рудная база металлургии преимущественно сосредоточена в Восточном и Центральном Казахстане, а в 

последние 20-30 лет начался процесс ее передвижения на юг и север Казахстана. 

В медной подотрасли разрабатывается 17 месторождений и по добыче меди Казахстан занимает седьмое 

место в мире. Основные месторождения меди сосредоточены в Прибалхашье – Конырадское месторождение меди. 

Для укрепления сырьевой базы Балхашского медеплавильного завода освоены Саякское, Бозшакольское, 

Шатыркольское и в последние годы Актогайское месторождение меди. 

Рудная база в алюминиевой подотрасли – торгайские бокситы, из которых получают глинозем, а из 

последнего алюминий. Учитывая нехватку мощностей по добыче бокситов поставлена задача по созданию 

собственной сырьевой базы. Поэтому в 1995г. началась реализация крупного инвестиционного проекта по 

освоению месторождения бокситов «Восточный Аят». 

Рудная база золотодобывающей промышленности представлена шестью предприятиями. Золото играет 

исключительно важную роль в создании валютного фонда и золотого запаса Казахстана. Основными 

золотодобывающими предприятиями являются комбинат «Каззолото», добывающий около 50% золота, 

«Алтайзолото» - 16%, «Майкаинзолото» - 15%, 2Акбакайский» - 3%. По запасам золота Казахстан занимает шестое 

место в мире и третье в СНГ после России и Узбекистана. Развиваются проекты по добыче и переработке 

золотосодержащих руд. Так, компания «АлтынАлмасЗолото» подготовила ТЭО промышленного освоения 

месторождения Бакырчик и Большевик. Месторождения Казахстана, по оценкам, содержат более 3% общемировых 

запасов золота. 

Рудная база вольфрам-молибденовой подотрасли представлена двумя рудниками. По запама вольфрама 

Казахстан занимает первое место в мире, значительны запасы и молибденового сырья. Объединение 

«Казвольфрам» производит вольфрамовые, олово-молибденовые и висмутовые концентраты. 

Вольфрамовые концентраты экспортируются в Россию и являются основным сырьем Челябинского 

электрометаллургического завода. 

Проект развития собственной вольфрамовой промышленности предусматривает строительство рудников на 

уникальных месторождениях Верхний Кайракты и Коктенколь, а также перерабатывающего комбината на Верхне-

Кайрактинском  месторождении. 

Рудная база титано-магниевой подотрасли – здесь завершается процесс ее создания на месторождениях в 

Иртышском, Кокшетауском, Торгайском, Северо-Аральском и Прикаспийском  регионах. 

Рудная база редкометальной подотрасли осуществляет Белогорский горнорудный комбинат. Кроме него 

редкие металлы добываются в Прикаспийском  и Акмолинском горнохимических комбинатах. 

Казахстан имеет крупнейшие открытые и оцененные залежи урана, составляющие, по разным оценкам, 19-

31% общемировых запасов. 

 Несмотря на то, что Казахстан, располагающий огромной материально-сырьевой базой с промышленными 

запасами металлов, топливных ресурсов и нерудных полезных ископаемых, является крупным производителем 

минерального сырья, объем добычи в республике относительно невысок по сравнению с его сырьевым 

потенциалом. [2, 7].  

В целом, проблемы развития предприятий ГМК связанные с недостаточным  инвестированием можно 

разделить на две основные группы.  
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Первая – это увеличение производства продукции и повышение ее качества, которая требует преодоления: 

низкого технического уровня производства; падения производительности труда и коэффициента использования 

оборудования; низкого удельного веса, обрабатывающего производства; высокой фондоемкости производства, а 

также энергоресурсоемкости продукции ГМК.  

Вторая–развитие и совершенствование производственной инфраструктуры, что требует: ускоренного 

развития внутренней производственной кооперации, ускоренного обновления основных фондов; повышения 

качества сырья. [3, 70] 

Совершенствование структуры ГМК для повышения эффективности его деятельности базируется на 

синхронизации и интеграции механизмов осуществления промышленной политики и трансформации ГМК в 

единый взаимоувязанный и сбалансированный управленческий комплекс, что обусловливает необходимость 

следующих инструментов и механизмов:  

 совершенствование законодательно-нормативной правовой базы регулирования развития ГМК;  

•развитие государственно-частного партнерства в ГМК;  

•формирование налоговой политики, направленной на поддержку модернизации и технологического 

обновления производств ГМК; совершенствование инструментов налоговой поддержки;  

•расширение доступа предприятий к финансовым  ресурсам, в т. ч. предоставление государственных 

гарантий субъектам, субсидий из бюджета при уплате процентов по кредитам на реализацию инвестиционных 

проектов;  

•создание и повышение эффективности деятельности институтов развития в ГМК; 

 расширение мер государственной поддержки предприятий ГМК;  

 формирование новой кадровой политики, выработка и реализация мер, по кадровому обеспечению 

предприятий, технопарков, СЭЗов и т.д.;  

 содействие развитию и углублению взаимодействия (партнерства) науки и бизнеса в целом и горного 

бизнеса в частности;  

 развитие инфраструктуры наноиндустрии и инноваций;  

 поддержка социальных проектов предприятий, стимулирование социальной ориентации деятельности 

предприятий ГМК;  

 поддержка проектов по улучшению экологической обстановки в регионах. 
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В РЕСПУБЛИКЕ КАЗАХСТАН 
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Актюбинский региональный государственный университет им. К. Жубанова  

 

Малый и средний бизнес является сегодня ядром устойчивого экономического и политического развития. В 

развитых странах мира сектор малого и среднего предпринимательства вносит значительный вклад в 

формирование ВВП. Развитие малого и среднего бизнеса - основа экономики любой страны. Без развитого малого 

и среднего предпринимательства сложно говорить о стабильности макроэкономической ситуации государств. 

Всесторонняя поддержка малого и среднего бизнеса всегда была приоритетом  государственной политики.  

Сегодня в Казахстане предпринимаются существенные шаги для широкого распространения и развития 

данного сектора экономики. Малый бизнес в Казахстане развивается быстрыми темпами.  

Малый и средний бизнес в Казахстане активно вовлекается в реализацию государственных программ. С 

целью создания благоприятных условий для формирования и развития новых предприятий малого 

предпринимательства в различных регионах Казахстана создаются и развиваются специализированные институты 

поддержки и развития предпринимательства. 
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В Актюбинской области на начало октября 2018г. насчитывается более 65,6 тыс. зарегистрированных 

субъектов малого и среднего бизнеса. Наибольшее число предприятий зарегистрировано в городе Актобе — почти 

46,3 тыс., что составляет 70,5% от общего количества в регионе. 

В рамках программы «ДКБ 2020» Фондом «Даму» предоставляются такие инструменты, как 

субсидирование ставки вознаграждения и предоставления гарантий по кредитам. При этом только в Актюбинской 

области с 2015 года по настоящее время в рамках Программы оказана помощь на реализацию 505 проектов. В том 

числе с начала текущего года, по всем направлениям  Программы оказана поддержка более чем 79 предприятиям, в 

результате которых планируется создать более 200 рабочих мест. В частности одобрено: 

- к субсидированию 25 проектов на общую сумму кредитов 1 073,1 млн. тенге; 

- предоставлению гарантий по кредитам 45 проектов на сумму 774,6 млн. тг. (сумма кредитов 1 975,8 

млн.тг.); 

- оказана поддержка по подведению недостающей инфраструктуры по 4 проектам на общую сумму 117,0 

млн. тенге, выдано 5 грантов на общую сумму 13,5 млн.тг. 

Помимо этого с начала 2019 года по проекту «Бизнес – советник» реализуемого в рамках «ДКБ-2020» 

прошли обучение 665 субъектов МСП и население с предпринимательской инициативой.  

Однако, несмотря на пристальное внимание, уделяемое в нашей стране развитию малого и среднего бизнеса, 

его влияние на социально-экономическое развитие все еще недостаточно ощутимо. Основной задачей является 

финансовое обеспечение государственной политики в области поддержки малого предпринимательства в 

Республике Казахстан и создание эффективно действующего финансового механизма для реализации 

государственной поддержки малого предпринимательства, участие в финансировании региональных программ, а 

так же проектов и мероприятий, направленных на поддержку и развитие малого предпринимательства. Для 

исполнения этой задачи реализуются основные направления деятельности, к которым относятся следующие:  

1. Выработка финансовой стратегии по привлечению банковского капитала, а так же других кредитно-

финансовых организаций под государственные гарантии Правительства РК для обеспечения развития малого 

бизнеса.  

2. Содействие формированию льготного налогового режима для работающих в сфере малого бизнеса.  

3. Формирование системы лизинга как одной из наиболее перспективных возможностей создания и развития 

производственного базиса малого и среднего предпринимательства.  

4. Содействие развитию внешнеэкономической активности субъектов малого предпринимательства.  

5. Подготовка и переподготовка кадров для работы в структурах малого предпринимательства.  

6. Создание условий для успешного развития предпринимательской деятельности путем формирования 

благоприятной инфраструктуры. 

 7. Информационное и нормативно-правовое обеспечение деятельности малых предпринимателей.  

8. Развитие инновационной деятельности в предпринимательских структурах, содействие в освоении новых 

технологий и изобретений.  

Основными принципами государственной поддержки малого предпринимательства являются: - приоритет 

развития малого предпринимательства в Республике Казахстан; - комплексность государственной поддержки 

малого предпринимательства; - доступность инфраструктуры поддержки малого предпринимательства и 

осуществляемых мер для всех субъектов малого предпринимательства; - международное сотрудничество в области 

поддержки и развития малого предпринимательства. В последнее время были приняты ряд программ нацеленных 

на поддержку частного предпринимательства. Отметим лишь основные: программа «Развития женского 

предпринимательства»; программа «По финансированию субъектов частного предпринимательства, занятых в 

сфере предоставления услуг»; программа «Бизнес-советник», направленная на предоставление унифицированных 

знаний по ведению и созданию бизнеса; программа, нацеленная на поддержку предпринимателей – инвалидов 

«Даму - комек» и др.  

Используя опыт развитых стран по развитию малого и среднего бизнеса, Правительство проводит 

углубленную политику по реформе финансового сектора и комплексному развитию инфраструктуры поддержки 

малого предпринимательства: расширение сети центров малого бизнеса, бизнес-инкубаторов, консалтинговых, 

лизинговых и других фирм, создание банков данных специализирующихся на обслуживании малых предприятий. 

В настоящее время существует множество факторов препятствующих развитию малого и среднего бизнеса. 

Одной из наиболее сложных проблем является отсутствие у большей части субъектов достаточных финансовых 

ресурсов для обеспечения собственных инвестиционных и оборотных потребностей. 

А также к основным актуальным проблемам  развития малого и среднего бизнеса относятся: 1) Проверки 

контролирующими и налоговыми органами; 2) Снижение покупательской способности и сложности в поиске 

рынков сбыта; 3) Высокий размер арендной платы; 4) Недостатки системы налогообложения субъектов малого и 

среднего бизнеса; 5) Высокая конкуренция; 6) Проблема финансирования бизнеса; 7) Проблема поиска и подбора 

кадров; 8) Отсутствие необходимой техники и оборудования.  

 К сожалению, приходится признать тот факт, что доля малого и среднего бизнеса в экономике РК пока не 

достигла желаемых показателей, однако, процесс этот достаточно динамичен, руководство страны всемерно 

способствует интенсификации данных процессов, в том числе путем организации консалтинговых, 

консультационных услуг на безвозмездной основе, путем финансирования, софинансирования и субсидирования 

некоторых проектов по развитию малого и среднего бизнеса, в особенности связанных с развитием приоритетных 
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направлений экономики страны и пр. В последнее время предпринимательство Казахстана характеризовалось 

неустойчивой динамикой роста числа предприятий и занятых в них работников. Ряд проблем, связанных с 

развитием предпринимательства в целом, в стране решен.  

В Казахстане проводиться серьёзная работа по созданию эффективных инструментов поддержки малого и 

среднего предпринимательства, уже сегодня она даёт свои результаты, и обязательно станет залогом дальнейшего 

успешного социально-экономического развития нашей страны. 

 

Использованные источники: 

1. Стратегия “Казахстан-2050»; 

2. "Дорожная карта бизнеса 2020"; 

3. Business.zakon.kz Программы поддержки малого бизнеса. 

4. Экономика и организация малого и среднего бизнеса [Текст]: Учебное пособие / Н.М.Филимонова, 

Н.В.Моргунова, Е.С.Ловкова – 2-e изд., доп. – М.: НИЦ ИНФРА-М, 2015. – 222 с. 

 

Научный руководитель - к.э.н., доцент Таскарина Б.М. 

 

 

БАНКРОТСТВО ПРЕДПРИЯТИЙ И СИСТЕМА КРИТЕРИЕВ ОЦЕНКИ ИХ 

ПЛАТЕЖЕСПОСОБНОСТИ 

 

Резник А.Ю. 

Актюбинский региональный государственный университет им.К.Жубанова 

 

Прогнозирование стабильности деятельности предприятия с позиции долгосрочной перспективы – это одна 

из важнейших задач долгосрочного финансового планирования. Она связана с прогнозной оценкой общей 

финансовой устойчивости предприятия, которая характеризуется соотношением  собственных и заемных средств. 

Ниже приведены наиболее значимые показатели, используемые при прогнозной оценке финансовой 

устойчивости предприятия: 

1. Коэффициент автономии. 

Коэффициент автономии показывает долю собственного капитала в пассиве баланса предприятия, т.е. 

степень независимости предприятия от заемных средств. Высокий коэффициент автономии отражает 

минимальный финансовый риск и хорошие возможности для привлечения дополнительных средств со стороны. 

Рост данного коэффициента говорит о повышении независимости предприятия. Теоретически нормальная 

величина коэффициента должна быть равной или превышать 0,5 (50%). Это означает, что все обязательства 

предприятия могут быть покрыты его собственными средствами. Рост коэффициента в общем случае 

свидетельствует о повышении независимости предприятия. 

Обратный показатель называют мультипликатором  собственного капитала. 

2. Финансовый рычаг. 

Теоретически нормальным  считают соотношение 1/2, при котором 33% общего финансирования 

осуществляют из заемных средств. На практике оптимальное соотношение во многом зависит от вида бизнеса. Так, 

для промышленных предприятий нормальным  считают соотношение 1/1, при котором 50% активов финансируют 

за счет собственных средств. 

3. Коэффициент финансовой зависимости. 

Этот коэффициент - частный случай предыдущего. Низкое соотношение характеризует низкий риск 

банкротства и хорошую платежеспособность. 

4. Коэффициент покрытия процентов прибылью. 

Операционная прибыль - основной источник для оплаты долгов. Поэтому любые значительные уменьшения 

этого показателя могут сигнализировать о возникающих затруднениях у предприятия. Чем выше значение 

коэффициента, тем более финансово-устойчивым  считают предприятие. Высокий коэффициент означает хорошие 

возможности возврата кредитов и низкую вероятность банкротства. 

5. Показатель «Покрытие постоянных финансовых расходов». 

Для оценки долгосрочной ликвидности предприятия проводят дополнительные расчеты: статьи прогнозного 

актива баланса группируют по степени убывания ликвидности, а пассива баланса - по степени срочности оплаты. 

Анализ казахстанской практики показывает, что неустойчивое финансовое положение наблюдается как у 

предприятий, переживающих спад производства, имеющих признаки неплатежеспособности, так и у предприятий, 

которые, наоборот, отличаются быстрым ростом, высокой оборачиваемостью капитала, но имеющих высокие 

постоянные издержки и постепенно теряющих в прибыли. Систематически неустойчивое финансовое состояние 

предприятий ведет к их банкротству. 

Существуют отечественные модели, разработанные P.C. Сайфулиным  и Г.Г. Кадыковым, С. Кромоновым  и 

др. 
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При полном соответствии значений финансовых коэффициентов минимальным  нормативным  уровням 

рейтинговое число будет равно 1. Финансовое состояние предприятий с рейтинговым  числом менее 1 

характеризуют как неудовлетворительное. 

Вместе с тем диагностика банкротства на основе факторных моделей имеет следующие недостатки: 

• подобные модели не позволяют оценить причины попадания предприятия в «зону неплатежеспособности»; 

• нормативное содержание коэффициентов, используемых для рейтинговой оценки, не учитывает отраслевых 

особенностей предприятий; 

• для разных стран, отраслей и т.п. коэффициенты при показателях моделей (константы) будут отличаться. 

Применять подобные модели необходимо с разумной осторожностью. 

Известны двухфакторная, пятифакторная и семифакторная модели прогнозирования банкротства компаний, 

разработанные американскими специалистами во главе с профессором  Нью-Йоркского университета Э. 

Альтманом. Эти факторные модели разработаны с помощью методов дискриминантного анализа. 

Дискриминантный анализ - это факторный статистический анализ, при котором множество объектов разбивают на 

классы с помощью классифицирующей функции; в данном случае на два класса - подлежащие банкротству и 

способные избежать банкротства. Результативный показатель в модели - так называемый индекс 

кредитоспособности, величина которого свидетельствует о степени вероятности банкротства (Z), а факторные 

показатели - финансовые коэффициенты, характеризующие структуру баланса и результаты финансово-

хозяйственной деятельности. 

Двухфакторная модель составлена по 19 компаниям и включает коэффициент текущей ликвидности (как 

отношение оборотного капитала к краткосрочным  обязательствам) и коэффициент финансовой зависимости (как 

отношение заемного капитала к общей стоимости активов) 

При прочих равных условиях вероятность банкротства тем меньше, чем больше коэффициент текущей 

ликвидности и меньше коэффициент финансовой зависимости: 

• для компаний, у которых Z = 0, вероятность банкротства - 50%; 

• если Z< 0, то вероятность банкротства меньше 50% и далее снижается по мере уменьшения Z; 

• если Z > 0, то вероятность банкротства больше 50% и возрастает с ростом Z. 

Модель не в полной мере описывает финансовое положение компании. Некоторые исследованные 

компании, которым банкротство не грозило, обанкротились. И наоборот, потенциальные банкроты сумели 

избежать банкротства. Например, компания, имеющая Z =0,649 и вероятность банкротства около 20%, фактически 

потерпела банкротство (коэффициент текущей ликвидности составил 2,4, коэффициент финансовой зависимости - 

0,4). В то же время компания с Z = 0,509 и вероятностью банкротства 73,5% благополучно избежала банкротства 

(коэффициенты соответственно составили 2,4 и 0,6) 

Пятифакторная модель была разработана в 1968 году. Для ее построения Э. Альтманом были исследованы 

33 обанкротившиеся компании в период с 1946 по 1965 г. и 33 аналогичные, но работающие; проанализированы 22 

коэффициента, из них отобраны 5 наиболее значимых и получен новый показатель. 

Значения этого интегрированного показателя условны, их можно рассматривать лишь как общий индикатор 

ситуации. Специфика экономической среды РК (налоговое законодательство, неразвитость фондового рынка, 

несоответствие бухгалтерской отчетности международным  стандартам, непостоянство учетной политики 

предприятия и т.п.) может исказить объективную оценку. Кроме того, в модели Альтмана 4-й фактор включает 

показатель рыночной капитализации. Таким образом, в неизменном виде она применима только к тем 

предприятиям, которые котируют свои акции на фондовом рынке. 

При использовании модели также возможны два типа ошибок: 

1) прогнозируют сохранение платежеспособности, а в действительности происходит банкротство компании; 

2) прогнозируют банкротство, а компания сохраняет платежеспособность. 

Известный финансовый аналитик Уильям Бивер на основе исследования статистических данных предложил 

свою систему диагностики банкротства. Наиболее значимый коэффициент, по мнению Бивера, - отношение 

величины денежного потока предприятия к общей величине задолженности. Однако успешное применение 

единичного показателя (коэффициента) зависит прежде всего от объема статистического массива, использованного 

в дискриминантном  анализе. Поэтому сложно найти универсальный единичный показатель, который бы успешно 

оценивал организации, различные по характеру деятельности, этапам развития и т.д. 

Коэффициент Чессера позволяет оценить не только вероятность риска банкротства, но и вероятность 

невыполнения обязательств по погашению задолженности по кредитам. Чем ближе значение данного показателя к 

нулю, тем устойчивее финансовое состояние анализируемого предприятия.  

Модель Дж. Фулмера была построена на выборке из 60 компаний - 30 успешных и 30 банкротов. Средний 

размер совокупных активов опытных фирм в выборке Дж. Фулмера составил 455 тыс. долл. Начальная версия 

модели включала около 40 коэффициентов и, естественно, была трудно применима. С помощью данной модели 

можно с высокой точностью предсказать около 98% случаев банкротства на год вперед и в 81% случаев на два 

года вперед. 

Модель Э. Альтмана, в отличие от данной модели, включает показатель рыночной капитализации акций и 

применима только к компаниям, акции которых котируются на фондовом рынке, а американская компания, 

желающая выпустить акции в публичное обращение, обязана иметь годовой объем реализации не менее 15 млн 
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долл. Модель Дж. Фулмера построена по выборке из гораздо меньших по размеру фирм, чем модель Э. Альтмана 

(средний размер активов - 455 000 долл.), и не содержит показателей рыночной капитализации. 

Модели прогнозирования финансовой устойчивости и банкротства можно применять как для внутренних 

целей предприятия, так и для анализа их бизнес рисков деловыми партнерами - коммерческими банками, 

инвестиционными компаниями, поставщиками и пр. 
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ВЫБОР ОПТИМАЛЬНОЙ СТРУКТУРЫ КАПИТАЛА ДЛЯ ПРЕДПРИЯТИЯ 

 

Жангереев А.К. 

Актюбинский региональный государственный университет им.К.Жубанова 

 

Деятельность любой компании характеризуется определенным  жизненным циклом. Как известно, капитал 

предприятия любой формы собственности и вида деятельности по источникам формирования разделяется на 

собственный и заемный. Составляющими собственного капитала являются: уставный капитал (в случае 

акционерных обществ - акционерный) и нераспределенная прибыль. Заемный капитал формируется из банковских 

кредитов, выпущенных облигаций и векселей (рис.1) Структура капитала характеризуется всеми зарубежными и 

отечественными экономистами как структура средств предприятия, полученных за счет различных источников 

долгосрочного финансирования, т.е. структура капитала компании отражает соотношение заемного и собственного 

капиталов, привлеченных для финансирования долгосрочного развития компании. 

 
Рис.1. Классификация капитала предприятия по источникам его формирования. 

 

От того, насколько данная структура близка к оптимальной зависит успех финансовой стратегии любой 

компании.Эффективное управления денежной величины входящего денежного потока и размера их использования 

влияют на конечное сальдо денежных средств, что позволяет предприятию оперативно расплачиваться по своим 

обязательствам.  

В случае недостатка имеющихся свободных денег у предприятия увеличивается входящий денежный 

поток заемных ресурсов. В случаях избыточного количества ресурсов над потребностью в финансировании 

исходящий денежный поток увеличивается за счет инвестирования временно свободных ресурсов в доходные 

проекты.  

Оптимизация структуры капитала организации предполагает, прежде всего, анализ состава капитала в 

динамике за ряд периодов, а так же тенденций изменения его структуры. В процессе анализа оценивается 

финансовая устойчивость и эффективность использования капитала, рассматриваются коэффициенты финансовой 

независимости, задолженности, соотношения между долгосрочными и краткосрочными обязательствами.  
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Финансовое решение по структуре капитала – это выбор компромисса между риском и доходностью. Как 

видно из баланса, эта характеристика может быть выполнена либо с позиции активов, которыми владеет и 

распоряжается фирма, либо с позиции источников средств. В первом случае возникает понятие производственного 

риска, во втором – финансового риска.  

Следовательно, при прочих равных условиях максимальная стоимость фирмы формально достигается 

минимизацией издержек на капитал.  

Установление оптимального размера денежных средств является необходимым  показателем при 

определении его рациональности. Так значительный объем денежных средств оставшийся после уплаты всех 

текущих обязательств предприятия является иррациональным, поскольку как следствие приводит к снижению 

рентабельности собственного капитала. В случае же возникновения недостатка абсолютных ликвидных активов, 

который формируется при превышении обязательств над требованиями, что является негативным фактором в 

формировании денежных потоков, и способен привести к замедлению развития предприятия, в том числе и к 

банкротству. Принятые вовремя мероприятия по оптимизации остатка денежных средств оказывать содействие в 

равновесном  поддержании баланса поступивших и использованных денежных средств. 

Непосредственно с денежными потоками отчетного периода связан такой показатель как чистый остаток 

денежных средств, который формируется путем разности объема денежных средств, поступивших и направленных 

на погашение обязательств предприятием  в одном и том же периоде.  

В финансовой отчетности для характеристики направлений и величины расходования денежных средств 

представлены следующие показатели: оплата за полученные товары, работы, услуги; заработанная плата 

работникам; обязательные платежи в бюджет и внебюджетные фонды; инвестирование в финансовые 

инструменты; авансы, выданные поставщикам и подрядчикам; выплаченные дивиденды и проценты по ценным 

бумагам; погашение процентов по кредитам и займам; прочие перечисления. 

Своеобразным  ориентиром для предотвращения финансовых трудностей считается тенденция увеличения 

доли текущих обязательств с одномоментным  уменьшением  доли абсолютной наличной ликвидности в составе 

текущих активов. В связи с чем ежемесячный анализ на постоянной основе сбалансированного поступления 

денежных средств, и определение размера срочных обязательств дает избыточную информацию относительно 

потребностей предприятия в ликвидной наличности. 

Формирование экономически рациональной структуры капитала является одной из наиболее важных и 

сложных задач, решаемых в процессе управления его формированием  при создании предприятия. Существуют 

различные принципы формирования экономически рациональной структуры капитала предприятия, которые 

представлены на рис. 2. 

 
Рис. 2. Характеристика основных принципов формирования экономически рациональной структуры 

капитала предприятия. 

 

1. Формирование экономически рациональной структуры капитала по принципу максимизации уровня 

прогнозируемой финансовой рентабельности. Для проведения таких расчетов используется механизм финансового 

левериджа. В данном случае, финансовый леверидж представляет собой объективный фактор, возникающий с 

появлением заемных средств, позволяющий предприятию получить дополнительную прибыль на собственный 

капитал.  

2. Принцип формирования экономически рациональной структуры капитала по принципу минимизации его 

стоимости основан на предварительной оценке стоимости собственного и заемного капитала при разных условиях 

его привлечения и осуществлении многовариантных расчетов средневзвешенной стоимости капитала – WACC. 

3.Формирование экономически рациональной структуры капитала по принципу минимизации уровня 

финансовых рисков. Этот способ поиска рациональной структуры капитала связан с процессом 

дифференцированного выбора источников финансирования различных составных частей активов предприятия. 

Как известно, денежные потоки зависят как от доходов и расходов, связанных с реализацией товаров, работ 

и услуг, так и от операционных и внереализационных доходов и расходов. Операционные доходы и расходы в 

финансовой отчетности представлены такими показателями, как чистая выручка от продаж, получение 

поступлений от сдачи в аренду, проценты к получению и уплате, прочие операционные доходы и расходы. К 

внереализационным  доходам и расходам можно отнести такие факторные показатели, как: доходы в виде штрафов, 
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пеней и неустоек; безвозмездно полученное имущество; возмещение убытков прошлых лет; погашение 

сомнительной кредиторской задолженности; курсовая разница; дооценка активов и т.п. 

Из полученного совокупного финансового результата, предприятие вычитает сумму корпоративного 

подоходного налога, поэтому эти изменения являются факторами, влияющими на денежные потоки, в связи с чем 

доход (убыток) до налогообложения необходимо детализировать и исследовать. 

Учитывая, что в состав иных обязательных платежей входят штрафы и пени при нарушении правил 

налогообложения, корпоративный подоходный налог и иные обязательные платежи можно разделить на два 

самостоятельных факторных показателя и рассматривать зависимость денежных потоков отдельно от изменения 

корпоративного подоходного налога на доход и от изменения иных обязательных платежей. 

Кроме составляющих дохода (убытка) от обычной деятельности, на денежные потоки также оказывают 

воздействие доходы и расходы, возникшие от чрезвычайных видов деятельности предприятия. Следовательно, они 

должны быть выделены в числе причин, влияющих на формирование денежных потоков, и ответственны за 

вероятность возникновения отклонения между чистым сальдо денежных средств и итогового результата 

предприятия.  

С учетом этой цели процесс формирования капитала предприятия строится на основе следующих 

принципов: 

1. Учет перспектив развития хозяйственной деятельности предприятия; 

2. Обеспечение соответствия объема привлекаемого капитала объему формируемых активов предприятия; 

3. Обеспечение оптимальности структуры капитала с позиций эффективного его функционирования; 

4. Обеспечение минимизации затрат по формированию капитала из различных источников; 

5. Обеспечение высокоэффективного использования капитала в процессе его хозяйственной деятельности. 

Предприятие, использующее кредит, увеличивает либо уменьшает рентабельность собственных средств в 

зависимости от соотношения собственных и заемных средств в пассиве и от величины процентной ставки.При 

формировании оптимальной структуры капитала необходимо учитывать, что универсальных подходов и критериев 

не существует. Для каждого предприятия необходимо разрабатывать индивидуальный подход и не забывать о 

специфике отрасли бизнеса, стадию развития компании.  

Поэтому обеспечение оптимальной структуры капитала на каждом этапе функционирования предприятия 

является одним из условий его эффективности. 
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ҚАЗАҚСТАН РЕСПУБЛИКАСЫНЫҢ КОММЕРЦИЯЛЫҚ БАНКТЕРІНІҢ ДЕПОЗИТТІК САЯСАТЫ: 

ҚАЗІРГІ АСПЕКТІ ЖӘНЕ ДАМУ БОЛАШАҒЫ 

 

Болатұлы А.  

АРГУ им К.Жубанова 

 

Депозиттік саясат зерттеу жұмысында салымшылар мен басқа да кредиторлардың тартылған қаражаты 

бойынша банктің стратегиясы мен тактикасы ретінде қарастырылып отыр және қаражат көздерінің ең тиімді 

комбинациясын анықтауға мүмкіндік береді. Бұндай тәсілдеме банк ресурстарының тиімді, оңтайлы 

комбинациясын анықтауды болжайды. Банктің депозиттік саясатын оңтайландыру – бұл күрделі көп факторлы 

міндет, оның шешімінің негізі біздің ойымызша елдің экономикалық қызығушылығын тұтасымен коммерциялық 

банк экономиканың субъектісі ретінде банктің клиенті және мамандары табылады. Олардың ынталары әрқашан 

біріне сай келмейтіндігі айқын. Сондықтан оңтайлы депозиттік саясат, ең алдымен, олардың мүдделерінің келісуін 

болжайды. Бұдан басқа, депозиттік саясат коммерциялық банктің несиелік саясатының бір бөлігі ретінде, несиелік 

саясат үшін тиімділіктің, оңтайлылықтың жалпы талабына бағынады – бұл өтімділік, табыстылық және тәуекелдің 

оңтайлы ара қатынасы  

Қазақстан банктерінің депозиттік операциялары пассивтік операциялардың ең басты және негізгі  бағыты 

болғандықтан банктің ресурстарының көп бөлігі осы депозиттік агенттер есебін қамтиды. Сондықтан Қазақстан 

банктері депозиттермен айналыспас бұрын депозиттік саясат құрып қалыптсатырып отыруы керек. Депозиттік 
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саясат дегеніміз- коммерциялық банктердің нарықтық ортада сырттан қаржат тарту мақсатында және өзінің 

қалыптасқан депозиттік портфелін тиімді басқару үшін ұйымдастырылған іс-әрекеттердің жиынтығы. 

Банк жүйесінің капиталдануы дамып отырса да, әлі де көптеген кемшіліктердің бар екндігін атап айтуға 

болады. Бұл жіберіліп отырған кемшіліктер Қазақстан Республикасының Нарықтық экономика жолына түскеніне 

онша көп бола қоймағандығымен түсіндіріледі. 

Осы тақырыптың ең бір өзекті проблемалы мәселенің бірі — ол банктік жүйенің халық пен кәсіпорындар 

алдындағы міндеттемелерін, яғни депозиттік салымдарын қайтарып беру бойынша кейбір жағдайларда өз 

міндеттемелерін мезгілінде орындай алмай қалып отыруында болып тұр. 

Негізінен депозиттік саясаттың мақсаты — олардың активтері мен пассивтерінің үйлесімділігі мен 

тиімділігін қолдану үшін жеке және заңды тұлғалардың ақшалай қаражаттарын тартуды оңтайлы басқару болып 

табылады. 

Коммерциялық банктердің негізгі қызметі – салымдарды тартумен байланысты салым операциялар 

болғандықтан, осы операцияларды жүргізуде банктер өз кәсіби  шеберліктерін, заңдық, әдістемелік, техникалық 

негіздерін және тағы басқа тұстафрды әр уақытта жетілдіріп отыруы қажет. 

Тұрғындардың бос ақша қаражатын тарту мәселесі бүгінгі күнде өзекті болып келеді.Экономиканың 

көтерілуінде ішкі инвестициялар анықтаушы рөл атқарады.Сол үшін банктердің мақсаты тұрғындардың бос ақша 

қаражатын тартуды күшейту және оларды болашақта экономикаға инвестициялау болып табылады. 

Осы жерде банкирлер сенімді қор базасынсыз тұрақты және бір қалыпты дамуы мүмкін еметігін айтып 

кеткен жөн.Олар  шектеулі ресурстар жағдайында несиелік операцияларды дамыта жақын арада өзінің шешілуін 

күтіп тұрған өте тиімді мәселелермен бір қатарда тұр. Банк бүгінгі кезде ақша қаражаатын тартуға және оларды 

ресурретінде қолдануға бағытталған беленді саясатын жүргізу керек.Ол салымшының қызығушылығына сүйенуі 

шарт.Олардың бас ерекшелігі болыпәрине депозит бойынша төлем талабы болып келеді,оның көлемі инфляция 

көлемінен жоғары болуы тиіс.Ғылыми негізделген сыйақылық саясаттың жоқ болуы – депозиттерді тарту ісінде 

негізгі тежеуіш болып табылады. 

Осы жерде елімізде банк жүйесінде депозит саясаты бойынша ұшырасатын негізгі мәселелерге кенірек 

тоқталып өтейік: 

1.Еліміздің коммерциялық банктері тұтынушыларға ұсынатын депозит түрлері аз. Бұл жағдайда 

тұрғындардың уакытша бос қаражаттарын тартуда өзінің кері әсерін тигізуге сөзсіз. 

2.Депозит түрлері бойынша жұмыстар мен іс- шаралар дұрыс жолға қойылмаған.Халықтың салымдарын 

депозит түрлері бойынша саралап қарағанда мерзімді салымдардың үлес салмағы жоғары , ал талап етілгенге дейін 

мен жинақ салымдарының үлесі төмен екендігі байқалады.Талап етілге дейінгі депозиті банктің ағымдағы 

операцияларын жүзеге асыруда рөлі зор, ал жинақ салымдарының маңызы одан кем емес деуге болады. 

3.Валюта түрлері бойынша депозиттерге төленетін сыйақы мөлшерлемесі.Елімізде қызмет көрсетіп жатқан 

көптеген екінші деңгейлі банктердің шетел валютасындағы депозиттер қабылдауға құқықтары бар. Бұл банктер 

еліміздің резиденттері және же резидент емес тұлғалардың да салымдарын қабылдайды. Салымды  шетел 

валютасында қабылдау үшін валюталық кассасы бар филиалдар тартылады. 

4.Аудандық жерлере банк филиалдары қызмет көрсетпейді. Депозиттік аумақтық факторларды ескере 

отырып , біркелкі жүйені сақтау тиіс. Елімізде банктік бәсекелестік негізінен қалалық  жерлерде бар. 

Жеке тұлғалардың уақытша бос ақша қаражаттарын банк депозиттеріне тарту бойынша мынадай шараларды 

ұсынар едім: 

1.Тартылған қаражаттарды басқаруда маңызды әдіс тартылған қаражаттарды диверсификациялау болып 

табылады. 

Қазіргі уақытта банктердің депозит түрлері бойынша пайыздық мөлшерлемелердің диверсификациялауға 

ұмтылуы байқалады, бұл ең алдымен – тұтынушылар қажеттілігін қанағаттандыру болса, екіншіден – банктің 

үйлесімді табыс алуын қамтамасыз ету екендігі мәлім.  

Депозиттік саясатты жетілдіруде табысы жоғары жеке тқлғалар үшін салым түрлерін істеп шығу тиіс. 

Мысалы, бұл ерекшелігі – тұтынушының жеке мәліметтері банктің орта және кіші персоналдарыны белгісіз 

күйінде қалып қояды. Банктің құпия болып санлатын мәліметтер банктегі тек жалғыз адамға – «VIP» 

тұтынушылармен жұмыс жасайтын банк менеджеріне мәлім болады. Салымдар бойынша пайыздар ай сайын 

төленіп отырады, сонымен бірге банк тұтынушыға тегін ұсынатын плстик карточка арқылы алып отыруына жағдай 

жасау керек. 

2.Жинақ салымның үлесін көтеру үшін төммендегідей шараларды қолға алу керек. Қазақстанда ең өзекті 

болып табылатын үй-жай мәселесі екені анық. Ал  көптеген банктер тек ипотекалық несие берумен шектеліп 

жатқанын білеміз.Қазіргі кезде банктердің депозиттік қоржының талап етілгенге дейін және қысқа мерзімді 

депозиттер құрағанына қарамастан , болашақта коммерциялық банктер салымшылардың қаржыларын неғұрлым 

ұзақ мерзімге сақтауға болатын жинақ , сақтық және басқа да тұтынушылар үшін тиімді жобаларды ұсынуы тиіс. 

3.Валюта түрі бойынша депозиттер пайыздарының әртүрлілігі. 

Коммерциялық банктер шетел валютасында ашылатын депозиттің жаңа түрлерін жасап шығулары қажет. 

Бұл депозиттер мерзіімді және жинақ салымдары да болуы мүмкін. Депозиттің әр түрінің өзінің ерекшелігіне 

байланысты ұтым тұстарын пайдалана отырып тұтынушылар үшін қызықты болатын жаңа депозиттерді ұсынуы 

тиіс. 

4. Банктерде арнайы білімі бар мамандар мен қамтамсыз етілген маркетолог бөлімін құру. 
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Бұл қызметкерлер банктің қызмет көрсету сапасын жетілдіру мен пайда болған кемшіліктерді түзейту 

барысында тұрақты түрде тұтынушылар арасында сұрақ жауап тәрізді немесе басқалай әдіспен банктің ағымдағы 

қызметіне мониторинг жүргізіп баруы тиіс. Тұтынушылардың қажеттіліктері бойынша шаралар қабылданып , 

қызмет түрлерін жетілдіру жұмыстары қолға алынуы шарт . Пайда болған кемшіліктер талқыланып , жойылып 

отырылуы керек. Маркетинг бөлімі жарнамаға үлкен  көңіл бөлуі шарт. Уақыты өткен жарнаманың орнына жаңа 

жарнама іліп , мерзімді баспа сөз ,көшедегі билбордтардың көмегін пайдалана білген дұрыс. Банктер ең алдымен 

маркетинг жүйесі сапасын көтеру керек. Өз кезегінде маркетинг бөлімі депозит нарығын терең үйреніп өз банкінің 

бәсекелес банктер арасындағы артықшылықтарын ескеріп , соған лайықты жарнама жасап шығуы тиіс. 

5. Ұлтық банк тарапынан жүктелген міндетті резервтер өз міндетіп ақтап жатыр . Банктердің тартқан 

қаражатының бір бөлігін резервтік қор шотына аударуы табыс әкелетін операцияларға жұмсалуы мүмкін қаражат 

көлемінің кемуіне әкеледі. Қазіргі уақытта Ұлттық банк бекіткен тұрғындардың салымдары бойынша міндетті 

резерв төлемін төмендету банктерге жоғары пайызды , сонымен бірге тартымды депозит түрлерін ұсынуына 

мүмкіндік берер еді. 

6.Ұтыс ойының өткізу. Коммерциялық банк өз салымшылары арасында ұтыс өткізетін жағдайда , салым 

деңгейі шегін төмедетіп ұтыс ойынына қатысушылар санын барынша көбейтуге тырысу керек. Ұтыс ойыны 

теледидар арқылы тікелей эфирде ашық, әділ өткізілетін болса – бұл банктің абыройының артуы мен 

салымшылардың көбейуіне оң әсерін тигізері сөзсіз.   

Коммерциалық банктер тұтынушылардың уақытша бос қаражаттарын тартумен айналыспас бұрын дұрыс 

депозиттік саясат құрып қалыптастырып отыруы қажет. 

Депозиттік саясат- ғылыми негізде құрылып , тиімді жүзеге асырылатын болса,коммерциялық банктердің 

қаржылық жағдайы да соғырлұм орнықты болады.Яғни депозиттік саясаттың мақсаты – банк өтімділігін демей 

табыс деңгейін арттыру , банктің қаржылық жағдайын тұрақты ету. 

Ендеше, депозиттік саясат банктің алдағы уақытта қызмет етуіне елеулі әсер ететініне, жалпы айтқанда, 

оның қызмет етуінің негізі болып табылатынына тағы бір мәрте көз жеткізген дейміз. Бүгінде алымдар бойынша 

жеке тұлғаларға кепілдендірілген қайтару сомасының деңгейі 10 млн дейін жетіп отыр. Яғни, коммерциялық 

банктердің өтімділігі тікелей ондағы депозиттік ресурстардың неғұрлым көп болуымен байланысты, ал бұндай 

ресурстарды жинақтау банктің депозиттік саясатына байланысты болады. Осы себептерге байланысты екінші 

деңгейлі банктерде депозиттік саясат жүргізу мәселесіне үлкен көңіл бөліп, оның дұрыс ғылыми негізделіп 

жасалуын үнемі бақылап, қадағалап отыру қажет. 
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УПРАВЛЕНИЕ ЧЕЛОВЕЧЕСКИМИ РЕСУРСАМИ 

 

Джансейтова А. 

Актюбинский региональный государственный университет им.К.Жубанова 

 

Экономические и социальные изменения, которые сегодня происходят в обществе, требуют углубленного 

внимания специалистов почти всех, без исключения, отраслей социологической науки. Особенно остро сегодня 

возникает необходимость решения проблем молодых специалистов, оставшихся без внимания общественности и 

ученых. Уникальная по своим драматизмом ситуация, в которой оказались в последние годы молодые 

специалисты: с одной стороны, постоянная потребность общества в обновлении профессиональных кадров, их 

"омоложении" во всех отраслях производства, с другой - рост числа безработных в современном  обществе, среди 

которых молодежь занимает далеко не последнее место; внесла существенные коррективы в их настроения, 

ценностные ориентации, идеалы. 

В настоящее время, когда человеческие ресурсы становятся одним из главных конкурентных преимуществ 

любого предприятия, ведутся поиски новых форм подготовки специалистов, владеющих не только 

профессиональными знаниями, способностью использовать эти знания на практике, но и мотивированных к 

высокопроизводительному труду. В связи с этим остро возникает проблема обоснования необходимости 

управления трудовой мотивацией молодых специалистов как кадрового потенциала организации. Известно, что 

мотивация труда начинает формироваться у человека до начала его профессиональной трудовой деятельности. 

Постепенно в процессе обучения в школе, среднем специальном  или высшем учебном заведении и во время 

социального общения развиваются трудовые качества личности, такие как трудолюбие, ответственность, 

дисциплинированность, приобретаются первоначальные трудовые навыки. 

В системе производства и экономических отношений центральное место занимает человек. Она определяет 

цели и направления развития производства, организует его, производит товары и оказывает услуги для своей 
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жизни и развития. Поэтому эффективность экономики любого общества в первую очередь определяется качеством 

имеющихся трудовых ресурсов и способом их использования в производстве, ведь основной производительной 

силой являются люди с их способностями и возможностями. В современных условиях роль человека в 

производстве существенно изменилась: человек является не только важнейшим элементом производственного 

процесса на предприятии, но и главным стратегическим ресурсом. Вложения в человеческие ресурсы становятся 

долгосрочным  фактором конкурентоспособности предприятия. Качественное воспроизводство трудовых ресурсов, 

формирования трудового потенциала и рациональное его использование зависит от уровня управления трудовыми 

ресурсами на всех уровнях. Задачи управления трудовыми ресурсами, в частности, заключается в изучении 

качественных аспектов занятости, то есть соответствия физических, профессионально-квалификационных 

способностей человека техническим характеристикам  рабочего места и выполняемых ею функций. 

Задачи по подбору персонала стоят практически перед любым предприятием, а особенно - вновь созданным 

или расширяется. Профессиональный подбор новых работников не только обеспечит режим нормального 

функционирования предприятия, но и заложит фундамент его будущего успеха - ведь именно для этого и был 

создан отдел кадров и/или отдел управления персоналом. Поэтому узнайте, какие методы подбора являются 

самыми распространенными на практике, - так называемыми «нетрадиционными» методами и выберите с какой-то 

одной или с обеих этих групп несколько таких, которые подойдут именно вашему предприятию. 

Сейчас существует множество методов подбора персонала, в то же время единой модели подбора нет, 

поскольку каждое предприятие создает свои правила и критерии, по которым, собственно, и будет осуществляться 

подбор персонала. Менеджер по персоналу должен тщательно определить, каким именно из традиционных 

методов он будет пользоваться в своей работе. Будет ли он работать с одним или скомпонует несколько методов — 

зависит от цели отбора. Цели подбора на каждом предприятии разные, но, как правило, они состоят в наборе 

резерва кадров предприятия на все рабочие места с учетом будущих кадровых или организационных изменений, 

окончания сроков контрактов, выходов на пенсию, увольнений, изменений характера деятельности предприятия. В 

разных случаях это может быть, как острая нехватка кадров, так и набор резерва на все случаи жизни. 

Окружающая среда постоянно меняется, появляется что-то новое, а прошлое уходит в тень и становится не 

актуальным. Менеджер по персоналу должен тщательно отслеживать различные новшества в сфере подбора 

персонала, чтобы вовремя исправлять ошибки или корректировать стратегию подбора и быть в курсе событий на 

рынке труда, чтобы своевременно среагировать и принять соответствующие меры. Он может также быть и 

новатором идей, предлагать что-то новое, необычное, нетрадиционное, тем самым открывая новые методы и 

принципы подбора персонала, которые будут эффективнее и качественнее прежних. 

Повышение и рациональное использование интеллектуально-образовательного потенциала общества 

непосредственно зависит от состояния и темпов развития образования. Развитие образования является 

стратегическим ресурсом для преодоления кризисных процессов, повышения производительности труда, 

улучшения жизни людей, обеспечения национальных интересов, укрепления авторитета Казахстана на 

международной арене. 

Во-вторых, ускорение социально-экономического развития Казахстана, усиление интенсификации 

экономики на базе широкого внедрения научно-технических достижений в производство требуют непрерывного 

роста культурно-образовательного и профессионального уровней всех работников национальной экономики, 

коренного улучшения квалификации кадров. От современного специалиста требуются не только высокие 

профессиональные знания, но и понимание сущностного состояния и динамики изменений общественной жизни, 

высокие моральные качества, общественная активность, организаторские навыки, умение работать в коллективе и 

строить свои взаимоотношения с ним, а также много других качеств. 

Проблема исследования заключается в том, что в современном обществе самообразование не реализуется 

как интегрирующая детерминанта профессиональной самореализации молодых специалистов в связи с 

отсутствием у них навыков самостоятельной образовательной деятельности и условий на производстве для их 

профессионального самосовершенствования, а сложная экономическая ситуация в Казахстане требует постоянного 

повышения общеобразовательной и профессиональной подготовки каждого работника. 

Любое предприятие нуждается в качественном подборе сотрудников и каждый решает этот вопрос для себя 

по-разному, но существует также ряд распространенных методов подбора персонала, которые используются 

практически всеми коммерческими структурами. 

Несмотря на то, что многие предприятия используют множество нетрадиционных методов отбора 

персонала, кадровики и менеджеры по персоналу довольно часто с недоверием относятся к ним, сомневаясь в 

эффективности их применения. И это вполне понятно, ведь даже специалисты, которые предлагают такие 

методики, советуют их использовать только для получения дополнительной информации в совокупности с 

традиционными методами подбора персонала, ни в коем случае не выбирая нетрадиционную методику в качестве 

основной и полагаться только на ее результаты 

Ключевым конкурентном  преимуществом  Казахстана на мировом рынке должен стать 

высоквалифицированный, мобильный молодой специалист. Роль высококвалифицированных специалистов в 

инновационной экономике очень велика и постоянно будет только расти.  

 

Использованные источники: 



223 
 

1.Алавердов, А.Р. Управление персоналом: Учебное пособие / А.Р. Алавердов, Е.О. Куроедова, О.В. Нестерова. - 

М.: МФПУ Синергия, 2013. - 192 c. 

2.Архипова, Н.И. Управление персоналом организации. Краткий курс для бакалавров / Н.И. Архипова, О.Л. 

Седова. - М.: Проспект, 2016. - 224 c. 

3.Базаров, Т.Ю. Управление персоналом. Практикум: Учебное пособие для студентов вузов / Т.Ю. Базаров. - М.: 

ЮНИТИ-ДАНА, 2012. - 239 c. 

4. Базаров, Т.Ю. Управление персоналом. Практикум: Учебное пособие / Т.Ю. Базаров. - М.: ЮНИТИ, 2012. - 239 

c. 

5. Базаров, Т.Ю. Управление персоналом. Практикум: Учебное пособие / Т.Ю. Базаров. - М.: ЮНИТИ, 2014. - 239 

c. 

 

 

ҚҰҚЫҚТЫҚ НИГИЛИЗМ ТҮСІНІГІ 
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Қ.Жұбанов атындағы Ақтөбе өңірлік мемлекеттік университеті  

 

Құқықтық нигилизмнің түсінігі. Қазіргі таңда Қазақстан Республикасының өзекті, жан толғандырар 

мәселелері көп. Елімнің ертеңі деп ой-толғандырар азаматтарды бұрыннан бері сыбайлас жемқорлық, заңсыздық, 

рухани азғындық секілді мәселелер толғандырады. Барлық дерлік себеп-салдарды атап өтсек, популизмге 

ұмтылғандай болатынымызды түсінгендіктен, ең маңыздыларына тоқталғанды жөн көрдік. Солардың қатарына 

қосылған, әрі өз орнын тауып нық орналасқан – тотальді құқықтық нигилизм. Ежелгі Русь жерінде бұрыннан бері 

мынадай нақыл сөз бар: "Русь жерінде заңдар емес, адамдар билік етеді". Осы сөздер біздің елімізге қатысты 

қолдануға да келеді десек қателеспейміз... 

Құқықтық нигилизм тақырыбында зерттеуімізді бастамас бұрын, құқықтық нигилизм сөз тіркесінің 

мағынасына және заманауи тұрғыдағы интерпретациясына тоқталып өтейік. С.И. Ожеговтың сөздігінде нигилизм 

"барлығын толықтай теріске шығару, толық скептицизм" деп түсіндіріледі. [1] В.И. Дальдің түсіндірме сөздігінде 

"нигилизм" ұғымы келесідей анықталады: "Ұстауға келмейтіннің барлығын теріске шығаратын ұсқынсыз және 

адамгершіліксіз ілім." [2] Үлкен энциклопедиялық сөздікте нигилизм "жалпылама жұртшылықпен қабылданған 

құндылықтарды – идеалдар, моральдық нормаларды, мәдениетті, қоғамдық өмірдің формаларын – теріске шығару" 

деп анықталады. Заманауи энциклопедияда нигилизм "жалпылама жұртшылық қабылдаған құндылықтарды, 

идеалдарды, моральды нормаларды, мәдени дәстүрлерді және т.б. теріске шығару" деп анықталады. 

Қазіргі таңда нигилизм ұғымы тек жаратымсыз, жағымсыз құбылыс ретінде бағаланады. Қандай болмасын 

мәселеге қатысты қайшы пікірді білдіретін адамды нигилист деп қабылдайды. Ал нигилизмнің артында жалпылама 

жұртшылық қабылдаған құндылықтарды теріске шығару түсініледі. Осыдан шыға келе, кез келген теріске, жоққа 

шығаруды, күмән келтіруді нигилизм қатарына қосқан үлкен, өрескел қателік болар еді. 

Құқықтанушылардың қатарында осы пікірді жан-жақты қарастырған, және оның ақиқаттығы жолында 

көптеген аргументтер келтірген ғалымдар бар. Солардың бірі – М.Н. Марченко. Оның айтуынша, "нигилизмнің 

барлық формаларының ортақ белгісі теріске шығару, алайда кез келген теріске шығару нигилизм болып 

табылмайды. Сондықтан да бірдеңені теріске шығарғанның барлығын дерлік нигилист деп санауға болмайды. 

Әйтпегенде "нигилизм" термині өзінің мағынасын жоғалтып, теріске шығарудың ауқымды мәнінде жоғалады". 

Ұқсас көзқарасты А.И. Новиков ұстанады. Оны "Нигилизм и нигилисты" монографиясында келтірілетін 

келесі сөздерден байқауға болады: "кез келген нигилизм теріске шығаруды білдіреді. Бұл оның аталық белгісі. 

Бірақ та, "теріске шығару" және "нигилизм" ұғымдарының арасында теңдік белгісін қоюға бола ма? Сөзсіз, жоқ. 

"Теріске шығару" түсінігі "нигилизм" ұғымынан әлдеқайда кеңірек." [3] 

Құқықтық нигилизм – теріске шығару объектісі құқық болып табылатын нигилизмнің көп түрлерінің бірі. 

Бұл құбылысты анықтауда көптеген пікірлер бар. мысалы, В.А.Туманов құқықтық нигилизмді "құқыққа деген 

негативті, скептиалық қарым-қатынас, тіпті әлеуметтік әділеттілік талап ететіндей әлеуметтік мәселелерді 

шешудегі потенциалды мүмкіндіктеріне толықтай сенімсіздік" деп анықтайды. [4] 

Құқықтық нигилизм (латын сөзі – nihil – ешнәрсе емес) – қоғамда қабылданған, мойындалған құқықтық 

құндылықтарды, қағидалар мен заңнаманың мүмкіндіктерін жоққа шығару, сенімсіздік таныту арқылы биліктің 

заңсыздығы мен бассыздығына көз жұмып қарау. Құқықтық нигилизм жалпы қоғамдық нигилизмнің құрамының 

бөлігі болып саналады.  [5] 

Әлеуметтік құбылыс ретінде нигилизм келесідей белгілермен сипатталады: 

a) Жалпыланған, объективтік (абсолютті) құндылықтарға негативті қарым-қатынас; 

b) Сенімсіздік білдірудің максималисттік, қарқынды, ымырасыз; 

c) Позитивті бағдарламамен байланыспаған; 

d) Өзінде деструктивті, разрушительный бастаманы қамтиды. 

Жоққа шығарылатын құндылықтарға байланысты нигилизм саяси, діни, адамгершілік және т.б. болып 

бөлінеді. 

Құқықтық нигилизм мәселесі мемлекет және құқық теориясы пәні бойынша оқу әдебиеттерінде ауқымды 

көлемде қарастырылмаған. Ғылым тұрғысынан да тиісті деңгейде зерттелген емес. Алайда, мәселені зерттеп, жан-
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жақты қарау қажеттілігі күні кеше пайда болған жоқ. Себебі десек, аталып өткен құқықтық нигилизм жүзіндегі 

әлеуметтік-құқықтық феномен түп-тамырын тұрғылықты өмірде, адамдардың санасында, саясатта, мәдениетте, заң 

шығармашылығында, мемлекеттік және қоғамдық өмірде, заңгерлер арасында жая бастады. 

Нигилизм субъектінің белгілі құндылықтар жүйесіне, нормаларға, көзқарастарға, идеалдарға қатысты пайда 

болатын немесе қалыптасқан негативтік қарым-қатынасынан орын алады. Бұл дүниетанымның және әлеуметтік 

жүрістің бір бөлігі. Нигилизм қоғамдық ой ретінде бұрын қалыптасқан, алайда көпшілік тарапынан қолдауды 

өткен ғасырда тапқан, соның ішінде бастысы – Батыс Еуропа мен Ресейде. Бұл М.А. Бакунин, Ф.Ницше, 

М.Хайдаггер секілді  солрадикалдық философтармен байланыстырылады. Ницше нигилизм деп бейбітшілік 

Құдайы идеясына негізделген христиандық идеяның бұлдырлығы мен қауқарсыздығын, әрі прогресс идеясы діни 

сенімнің бір версиясы деп таныған. Хайдаггер болса, нигилизмді әлемдік катастрофаға әкеліп соғуы мүмкін, Батыс 

тарихындағы магистральді қозғалыс деп қарастырған.   

Жалпылама мәдениетке біріншілердің бірі болып нигилисттің кейібін ұсынған орыстың ұлы жазушысы, 

әдебиетте "алтын ғасыр" атанған дәуірдің жарқын өкілдерінің бірі И.С. Тургенев болатын. Өз романдарында 

нигилисттің бейнесін айқындап, суреттеген. Сол дәуірдің киелі ақиқаттары мен қоғам постулаттарын 

мойындамайтын, өзге де көпшілік тарапынан қолдау табатын көзқарастар мен пікірлер жүйесін жоққа шығаратын 

адам деп таныстырған. Олардың (кейіпкерлерінің) ішіндегі ең атақтысы, "Әкелер мен балалар" романының басты 

кейіпкері – Е.В. Базаров. Өз романы жарық көрген соң, Петербургқа келген кезінде – ал бұл 1862 жылғы аты шулы 

петербургтік өрттер кезінде болған – нигилист сөзі мыңдаған адамның уысында жүрген, және де Тургеневтің 

бірінші кездестірген танысының айтқаны: "Қараңыздар, сіздің нигилисттеріңіз не істеп жатыр: Петербургті 

өртеуде" болған.  

Орыстың ойшылы А.И. Герцен, Ресейде тұра заң бұзбауға болмайды деген екен. Бұл ашшы шындық қазіргі 

біздің қоғамға да орынды айтылған десек қателеспейміз. Л.Н. Толстой құқық туралы теріс пікірде болып, 

"Студентке құқық туралы хат"  атты еңбегінде оны "биліктің жиіркенішті алдауы", тұлғаға  зорлық көрсету, ал заң 

ғылымына келгенде оны саяси экономиядан бетер өтірікші деген болатын. Жалпы жазушының құқықтануға деген 

көзқарастарын, қарым-қатынасын жүйелеп көруге тырыссақ, антиқұқықтық терең көзқарастарды байқаймыз. Бұны 

"Воскресение" еңбегінен байқаймыз, себебі, біріншіден, алқабилер кесірінен кеткен қателік үшін өрескел соттың 

қатесі жасалады. Екіншіден, алқабилердің өздері барынша немқұрайлы етіп көрсетілген, бұл сот барысында 

сотталушының тағдырына мүлдем алаңдамайтын, тіпті сот тыңдаулары барысында да өз мәселері жайлы ғана 

ойлайтынын жазған.   

Құқықтық нигилизмнің позитивті жақтары ретінде көнерген құқық жүйесін, ескірген заңдар, басқа 

заңнамалармен коллизия тудыратын нормативтік актілер, қарама-қайшы институттарға қатысты пайда болатын 

конструктивті критиканы атап өтуге болады. Мысал ретінде, КСРО-ның 50-70 жылдары пайда болған және ары 

қарай осы қозғалыстың негізгі бағыттарын айқындаған диссиденттердің нигилисттік қозғалыстарын атап өткен 

жөн. Олар, сөзсіз, нигилисттердің бірінші ағымы. Бірінші ағымдағы нигилисттер әрдайым кейбір мағынада – 

камикадзе. Олар бастарын тәуекелге тігеді. Айналаның барлығы аллилуйщинамен боялғанда,  келіспеушілік 

дауысын көтереді. Нигилисттердің екінші ағымы барлығына барлық нәрсеге қатысты бәрін айтуға рұқсат етілгенде 

пайда болады. 

  Тарихи перспективада самодержавиеге, патшалыққа қарсы күрес жүргізген Н.А. Добролюбов, Н.Г. 

Чернышевский, В.Г. Белинский секілді орыс революциялық-демократтарының жасаған қызметтері прогрессивті 

болып бағаланады. 

Революцияға дейінгі Ресейдің аталып кеткен бұл ұлы ойшылдары, қоршаған ортада орын алған саяси 

құрылыммен, әлеуметтік ахуалмен, орнаған ақиқаттармен келіспей, оларды сын астына алған және оларға едәуір 

әділ өзгерістер жасауға шақырған. Мысал ретінде, В.Г. Белинскийдің Н.В. Гогольге жазған хатының мәнін келтіріп 

кетуге болады. Ф. Энгельс болса, "жас буржуазияның пайда болуы өз бейнесін либеральды-конституциялық 

қозғалыстан тапса, ал пролетариаттың туындауы – әдетте өзін нигилизм деп атайтын қозғалыстан тапты", - деген 

болатын. [6]  

Бірақ, жалпы алғанда құқықтық нигилизм деструктивті бағыт; көзқарас; ұғым ретінде танылады. Орынсыз, 

алайда еселі лозунгтер құқықтық нигилизм деңгейі өршіп тұрған қоғам мүшелерін, құқыққа қарсы әрекеттер 

жасауға итермелейтіні құпия емес. 

Проффессор Н.И. Матузов құқықтық нигилизмнің келесідей түрлерін атап көрсетеді: 

a) Заңдарды және өзге де нормативтік-актілерді қасақана бұзу; 

b) Заң нұсқамаларына жаппай бағынбау және оларды орындамау; 

c) Қарама-қайшы құқықтық актілер шығару; 

d) Заңдылықты мақсатқа сәйкес мақсатқа жетумен ауыстыру; 

e) Өкілдік  және атқарушы құрылымдардың конфронтациясы; 

f)Адам құқықтарының бұзылуы; 

g) Құқықтық нигилизмнің теориялық формасы (ғылым сферасында, заңгерлердің, философтардың 

жұмыстарында және т.б.). 

Заманауи ахуалмен есептесе келе, қазіргі замандағы құқықтық нигилизмнің негізгі нышандарына тоқталып 

өтсек: 

 Нигилизмнің идеологиясымен уланған адамдардың мемлекеттік аппараттың барлық деңгейінде, қоғамдық 

ұйымдарда барлығы ақиқат-шындық; 
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 Нигилизмнің санқырлы сипаттарының түрлері парламентте, Президенттік аппаратта, Үкіметте, 

министрліктерде, заңды қорғау органдарында көрініп қалып жүр; 

 Нигилистер жамандықтың ең сорақы, қайырымсыз түрлерін қолдануға құмар. Олар керегінде өтірік саяси, 

оппозициялық ұйым бола қалады. Сөйтіп өздерінің антидемократиялық, қастандық іс-әрекеттерін жасай береді; 

 Олар мемлекеттік, саяси, моралдық, рухани, экономикалық, діни органдардағы нигилистермен бірлесіп 

қоғамда жартылай ашық реакцияшыл күшке айналады; 

 Кеңес кезінде нигилистер қазіргі нигилистермен топтасып бірте-бірте ашық демонстративножауынгер, 

агрессивтік бақылауға болмайтын реакцияшыл мафияға айналып отыр. [7]  
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«ЭЛЕКТРОНДЫ ҮКІМЕТ» – ЕЛДІҢ БӘСЕКЕГЕ ҚАБІЛЕТТІЛІК ДЕҢГЕЙІНІҢ КӨРСЕТКІШІ   

 

Сыдықова Д.А. 

 

Әлемде ақпараттық-коммуникациялық технологиялардың дамуы қай салада болмасын үлкен өзгеріс 

әкелді. Алғашында бұл «автоматизациялау» болса, қазіргі тренд «цифрландыру». Қазіргі таңда экономиканы, 

оның ішкі инфрақұрылымдарын цифрландыру қажеттілікке айналуда.  

Цифрландыруға күш салу адами капитал белсенді түрде дамитын –  болашақтың білімі мен дағдылары 

ерте жастан бастап тәрбиеленетін, автоматтандыру және басқа да жаңа технологиялар есебінен бизнес 

жұмысының тиімділігі мен жылдамдығы артатын, ал азаматтардың өз мемлекеттерімен диалогы қарапайым әрі 

ашық болатын жаңа қоғамды құруға әкеледі. Цифрлық рефолюция біздің көз алдымызда өтуде [1].  Мемлекет 

пен азаматтардың диалогының «ашық» болуы үшін, әлемде 193 ел «Электронды үкімет» жобасын жасаған. 

Қандай да бір процессті түсіну үшін оның шығу тарихына, мақсатына, философиясына үңілу керек екені анық. 

Біз осы мақалада «Электронды үкімет» тарихымен толық танысамыз.  

Батыс ғалымдары мемлекеттердің өз қызметінде электронды ақпараттық-комуникациялық 

технологияларды пайдалануды 90-жылдары әлемдік желі World Wide Web (WWW), яғни интернеттің дамуымен 

қатар жүреді деп санайды.  Электронды басқару саласындағы технологиялар және бастамалар сол уақыттан бері 

ұзақ даму жолынан өтті. Интернетте желілік байланыс түрлерінің артуынан азаматтар оларды өз мақсаттарында 

тиімді пайдалануды үйренді. Олар өздерінің азамматтық, кәсіби, жеке өмір сапасын арттыру мақсатында, 

үкіметтен және корпоративтік ұйымдардан онлайн-түрде қызмет көрсету мен ақпаратты талап ете бастады, бұл 

өз кезегінде «Электронды үкімет» жасақталуына алып келді [2].  

Электронды үкімет алғаш қай елдерде іске қосылды? Әрине, ғылым мен техниканың үнемі даму 

тенденциясында жүретін еуропада деп сенімді айта аламыз. Себебі еуропа елдері қашанда азаматтарының 

ұсыныстары мен қажеттіліктерін бірінші орынға қойған. Еуропа елдерінде белгілі бір сатылық деңгейде жүзеге 

асқан (1-сурет). Бірінші кезекте, мемлекет деңгейінде ақпараттық-комуникациялық технологиялардың 

тиімділігін және мүмкіндіктерін зерттейтін топтар, ұйымдар құрған. Мысалға, 1993 жылы Словенияда 

Мемлекеттік Информатика орталығы, 1995 жылы Австрияда федералдық ақпараттық қоғам бойынша арнайы 

топ, 1999 жылы Македониядағы Метамарфоза фонды және т.б. аталған арнайы топтардың негізгі мақсаты – 

ақпараттық-комуникациялық технологиялардың тиімділігін, мүмкіндіктерін зерттеп, мемлекетке қандай-да бір 

жоба, жоспар ұсыну болды. Екінші кезекте, мемлекет деңгейінде электронды үкіметке қатысты стратегиялық 

жоспар, жобалар бекіту болды. Жобалар белгіленген мерзім ішінде мемлекеттік және жергілікті басқару 

деңгейінде электронды үкіметті толығымен ендіру, жүзеге асырудың нақты қадамдарын, бағыт-бағдарын беруді 

көздеді. Мысалға, 1997 жылы қабылданған Швецияда «Мемлекеттік электрондық байланыс» жобасы, 2007 

жылғы қабылданған Португалияның «Технологиялық жоспары»,  2001 жылы Люксембургте қабылданған 

«eLuxembourg қосылу жоспары» және т.б. бағдарламаларды келтіруге болады. Үшінші кезекте, электронды 

үкіметке, электронды қолтаңбаға қатысты заңдар шығару және электронды үкіметті ресми түрде іске қосуды 

айтуымызға болады. 1990-2000 жылдар аралығын мемлекеттерде зерттеу, жобалау, бағдарламалар жасау кезеңі 

деп айта аламыз. 2000-2005 жылдар аралығын электронды үкімет қалыптасу кезеңі деуге болады. 2005 жылдан 

осы күнге дейін электронды үкімет даму кезеңінде тұр. Осы аталған кезеңдерде электронды үкіметтің әртүрлі 

елдерде қалыптасу тәжериебесімен танысып өтейік.  
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1-сурет. Электронды үкіметтің қалыптасу кезеңдері. 

 

 

 

 

 

 

Францияның электронды үкіметінің тарихы 1984 жылы шығарылған Minitel терминалдарымен 

байланыстырылады. Бұл терминалдар жергілікті байланыс компаниясының желісіне қосылған, тұрғындарға 

қоғамдық белгілі-бір қызмет түрін көрсетіп, ақпарат, жаңалықтар таратып тұрған. Оларды күнделікті 

шығарылатын баспаға, қағазға шығынды азайту үшін, 24 сағат бойы қызмет көрсетуге арнайы қала ішіне, 

қоғамдық орындарға, компанияларға орнатқан. Интернеттің дамуымен, бұл терминалдардың да қызмет аясы 

көбейіп, дамыған. Ал нақты электронды үкіметке қатысты саясаттың жүзеге асуы 1998 жылы қабылданған 

Францияда ақпараттық қоғам пайда болу стратегиясымен байланысты. Ал 2004 жылы электронды үкіметті дамыту 

өзіндік саясатқа айналды, яғни өзінде стратегиялық жоспар және істелетін жұмыстардың бағыт-бағдары 

жинақталған ADELE деп аталатын бағдарлама қабылданды. Мақсаты – тәулігіне 24 сағат, аптасына 7 күн барлық 

қолданушыларға электронды қоғамдық қызметтерді алуды жеңілдету, мемлекеттік басқару қызметімен 

байланысты шығындарды азайту болды. Бағдарламаның алғышарты азаматтардың жаңа қызмет көрсету әдістеріне, 

түрлеріне сенім білдіруі еді. Сол үшін, 2005 жылы үкімет аумағында мемлекеттік органдардың, азаматтардың 

немесе кәсіпорындардың арасында болатын электронды құжат алмасудың (мәліметтер, ақпарат және құжаттар) 

барлық аспектілерін реттейтін және заңдық құндылықты реттейтін үкімет қаулысы қабылданды. Электронды 

үкімет туралы заң ретінде, қаулы электронды үкіметтің пайда болуын 2008 жылға бекітті. Электронды үкіметті 

басты басымдылыққа қоятын бағдарлама 2007 жылы Францияда Digital France 2012 (2012 жылға дейін цифрлы 

экономиканы дамыту жоспары) бекітілді. Осы бағдарлама аясында, мемлекеттік шығындарды азайтатын, 

мемлекеттік қызмет көрсетуді жетілдіруді тексеретін, қолданушылардың қажеттіліктеріне бағытталған электронды 

үкімет порталы 2007 жылдың маусым айында іске қосылды. 

Австрияда 1995 жылы федералдық ақпараттық қоғам бойынша арнайы топ құрылды. Мақсаты – 

ақпараттық қоғамды дамытудағы мүмкіндіктер мен қауіптерді анықтау болды. 1998 жылы федералды үкімет пен 

әртүрлі аймақтар арасында ақпараттық технологиялар саласы бойынша бірлесіп жұмыс істеу үшін келісімдер 

жасалды [3]. 2003 жылы Австрия федеративтік үкіметі өз басқару саласында алғаш рет электронды үкіметті 

пайдалануды бастады және оның жұмысын үйлестірумен айналысты. Әрине, ол жұмысын үйлестіру үшін 

заңдық негізі болуы керек, сол мақсатта алғаш рет «Электронды үкімет» туралы «Электронды цифрлы 

қолтаңба» туралы заңдарды күшіне енгізді [4,5].  Австрия электронды үкіметінің принциптері келесідей: 

 азаматтарға жақындық; 

 тиімділіктен ыңғайлыққа; 

 сенім және қауіпсіздік; 

 ашықтық; 

 қолжетімділік; 

 пайдалануға мүмкіндіктің болуы; 

 деректердің қорғалуы; 

 ынтамақтастық; 

 тұрақтылық; 

 технологиялық бейтараптылық. 

Австриядағы электронды үкіметтің эволюциялық процесінің кілті – азаматтардың карталарымен 

негізделген электрондық деректерді өңдеу жүйелерін енгізу. Мемлекеттік және жеке секторлардан қызмет 

көрсететін провайдерлер сәйкестендіру үшін азаматтардың карталарын пайдалана отырып, электронды 

қызметтерді ұсынуға мүмкіндік туды. 

Электронды үкімет 

І кезең 

2005 ж. – қазіргі 

уақыт. 

Электронды 

үкіметке қатысты 

заңдар шығару, 

ресми іске қосу. 

1993 - 1999 жж. 
Мемлекеттік 

деңгейде ақпараттық-
коммуникациялық 
технологиялардың 

тиімділігін және 

мүмкіндігін зерттеу 

ІІ кезең ІІІ кезең 

2000 - 2005 жж. 

Мемлекет 

деңгейінде 

электронды үкімет 

жоспарын, 

жобаларын 

дайындау. 
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Еуроодақ елдері Австрияның тәжериебесінен кейін, бірінен кейін бірі электрондық үкіметті қарастыра 

бастады. Грекияда электронды үкіметке алғашқы қадам 1994 жылы мемлекеттік секторда жаңа технологияларды 

енгізген «Клейстенис» бағдарламасымен жүзеге асырылды. SYZEFXIS, Мемлекеттік басқарудың ұлттық желісі 

2001 жылы басталды, ғылыми-зерттеу және технологиялық желілерге (GRNET), ЕО-ның қауіпсіз TESTA желісіне 

біртіндеп қосылған. 2000-2009 жылдар аралығында Мемлекеттік басқарудың нақты қажеттіліктерін қайта қалпына 

келтіретін POLITEIA әкімшілік процедураларын бағалау, жеңілдету және цифрландыру мәселелеріне арналған 

ARIADNI сияқты бірнеше жобалар іске қосылды.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2-сурет. Электронды үкіметтің алғашқы ену сатысы. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Швецияда электрондық үкіметтің қалыптасуы 1997 жылы басталды. Мемлекеттік басқарудағы қауіпсіз 

электронды ақпарат алмасуды қамтамасыз етуге бағытталған, сондай-ақ мемлекеттік органдардың арасындағы 

«Мемлекеттік электрондық байланыс» жобасы азаматтар мен кәсіпкерлер үшін жасалды [8]. Алайда 2000 жылы 

толыққанды электрондық үкімет саясатының басталу жылы деп санауға болады. Осы жылы «24/7 Агенттігі» 

құрылды. 2008 жылы «Электронды үкіметтің жоспары» қыбалданды [9]. Бұл жоспардың масқсаты – мемлекеттік 

басқаруды тиңмдң ету, швед әкімшілігін әлемдегі ең қаарапайым ету, қызмет көрсету деігейін жоғарылату болды.  

Германия -  16 мемлекеттен тұратын федералды мемлекет. Елдегі саяси құрылымға негізделген электрондық 

үкіметтің дамытудың бағыты федералды, мемлекеттік және жергілікті деңгейге назар аударылды. Алғашқы қадам 

1998 жылы «МЕДИА @ Комм» жобасымен таңдап алынған аймақтардағы жергілікті электрондық үкімет 

жобаларын әзірлеумен басталды. Кейінірек, 2000 жылы BundOnline 2005 бастамасы 2005 жылдың аяғына дейін 

электронды ақпарат алмасуға қабілетті барлық федералдық мемлекеттік қызметтерді ұсыну арқылы әкімшілікті 

жаңғыртудың басты мақсаты ретінде іске қосылды. Мақсаты – бұл стратегия федералды әкімшілік азаматтарға 

және олардың қажеттіліктеріне назар аудара отырып, орталықтандырылған тәсілдерді ұстанатын қызметтерді 

заманауи, сервистік орталық ретінде қалыптастырылуы керек болды. Бұл бастама 2005 жылғы 31 желтоқсанда 

сәтті аяқталды, ол онлайн режимінде қол жетімді болатын 440-нан астам интернет-қызметтерге қол жеткізді [7]. 

Еуропамен қатар Азия елдерінде де бір уақытта электронды үкімет қалыптаса бастады. Қалыптасу кезеңі де 

жоғарыда атап өткен үш кезеңге сәйкес жүрді. Мысалға, Оңтүстік Кореяда 1993-1999 жылдар аралығында 
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Франция 

кезең 

1984 ж. Жергілікті байланыс 

компанияларындағы терминал желісі. 

Словения 
1993 ж. Мемлекеттік Информатика 

орталығы. 

Оңтүстік 

Корея кезең 

1993 ж. Мемлекеттік бағдарлама, 

жоспарлар бекітілді. 

Грекия 
1994 ж. Мемлекеттік «Клейстение» 

бағдарламасы. 

Австрия 

кезең 

1995 ж. Федералдық ақпараттық қоғам 

бойынша топ құрылды. 

Швеция 

кезең 

1997 ж. «Мемлекеттік электронды 

байланыс» жобасы. 

Германия 
1998 ж. Жергілікті электронды үкімет. 

Қытай 
2003 ж. электронды үкіметтің қосылу. 

Қазақстан 
2006 ж. электронды үкіметтің қосылу. 
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бағдарламалар, жоспарлар бекітіліп, 2003 жылы электронды үкімет порталы іске қосылды. Сингапурда 1990-1999 

жылдар аралығында бірінші кезеңге сай, зерттеулер жүргізілсе, 2000-2006 жылдары бағдарламалар бекітіліп, 2003 

жылы іске қосылды. Қытайда да, электронды үкіметтің қосылу уақыты 2003 жылға сәйкес келеді. Қазіргі таңда, 

Азия елдерінің ішінде осы үш ел электронды үкімет жұмысы бойынша көш бастап тұрған елдер.  

Келесі кезекте 2006 жылы Белгия өз федералдық құрылымдарын басқаруға электрондық үкіметті 

пайдалануға көшті. Белгиялық электронды үкіметтің стратегиясы қызметтерді ыңғайлы және тез көрсете алатын 

біріңғай виртуалды мемлекеттік басқаруға, сонымен қатар пайдаланушылардың ақпараттарының 

құпиялылығына бағытталған [6]. Ыңғайландырылған қызмет көрсету түрі бюрократияны қысқартуды мақсат 

етті, сол үшін келесі төрт бағытқа баса назар аударылды:  

1. Пайдаланушылардың қажеттіліктеріне және өмірлік жағдайларына байланысты, қызмет көрсетуді 

интеграциялау және қайта құру; 

2. Барлық деңгейдегі мемлекеттік органдармен ынтамақтастық; 

3. Өнеркәсіптер мен азаматтар үшін әкімшілік процесстерді жеңілдетті; 

4. Бек-офистарды біріктіру және жеке деректерді қорғау. 

Belgium.be федералдық порталы азаматтарға және бизнеске барлық электрондық мемлекеттік қызметтерді 

алудың біріңғай нүктесі болып табылады. Ол өз қызметін француз, голланд, неміс және ағылшын тілдерінде 

көрсетеді. Сонымен қатар, Белгия 2004 жылдан бастап қолданысқа енген өзінің электронды жеке куәліктерімен 

де танымал. Олар  өздерінде екі сертификат орнатылған смарт-карта ретінде пайдаланылады, яғни азаматтарды 

сәйкестендіру картасы және цифрлы қолтаңбалар жинақталған құрал ретінде. 2009 жылы 12 жастан кіші 

балаларға арналған сәйкестендіру картасы (Kids-ID) қолданысқа енген. Бұл карта арқылы балалар тек балаларға 

арналған қызметтерге, жедел телефон номерлерін пайдалануға қол жеткізді.  

Қорыта келе, Электронды үкіметтің қалыптасу уақыты 1984-2010 жылдар аралығында болды деп айта 

аламыз. Негізінен бастауын федеративті мемлекеттерден алды, себебі олар өз аймақтарын, федерацияларын 

басқаруға тиімді тәсіл деп тапты және барлығының мақсаттары ұқсас болып келеді, яғни мемлекет азаматтарына 

мемлекеттік қызмет түрлерін алуды оңтайландыру. Байқағанымыз, экономикалық әл-ауқаты жоғары, территориясы 

кіші мемлекеттерде бұл үрдіс тез дамыған. Халықтың экономикалық көрсеткіштері жоғары болуы, ол дегеніміз 

компьютерге, сапалы интернетке, цифрлы сауаттылыққа қолжетімділік деген сөз. Територияның аумағы кіші 

болуы, байланыс инфрақұрылымдарын орнатуды оңайлатады. Электронды үкімет порталы ақпараттық-

комуникациялық технологиялардың даму тенденцияларымен бірге әлі даму үстінде. 

Ал Қазақстандағы «Электронды үкіметтің» құрылу тарихы Елбасының 2004 жылдың қараша айындағы 

Қазақстан Республикасында электрондық үкіметті қалыптастырудың 2005-2007 жылдарға арналған мемлекеттік 

бағдарламасымен тікелей байланысты. Электронды үкіметті елдегі қызмет көрсету саласына енгізу кезеңдерін 

төртке жіктеуге болады:  

1.Ақпараттарды жариялау және тарату; 

2.Мемлекеттік органдар мен азаматтардың өзара қарым-қатынасына тікелей және қайтармалы жолды 

интерактивті қызмет ұсыну; 

3.Қаржылық және заң операцияларын үкіметтік порталдар арқылы жүзеге асыру жолымен транзакциялық 

қызмет көрсету. 

4.Ақпараттық қоғамды толық қалыптастыру. 

Еліміздегі электронды үкіметті қолданушылардың саны жылдан-жылға артып, оның қолжетімлік деңгейі де 

көтерілуде. Аталған Электронды үкімет арқылы қызмет көрсету түрі Елбасының «Болашаққа бағдар: рухани 

жаңғыру» атты дамудың бағытты жоспарының бәсекеге қабілеттілікті арттырудың жолы екені нақты көрсетілген.  

Қазіргі кезде Қазақстан территориясында электронды үкімет қызметін тұтынушылар саны жылдан-жылға 

артып отыр. Дегенмен, аталмыш қызмет көрсету саласы әлі де өз аясын кеңейтіп, қарапайым халыққа 

қолжетімділік нышандарын дамытуда. 
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СОЦИАЛЬНЫЕ АСПЕКТЫ ЖЕНСКОГО ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА  

(НА ПРИМЕРЕ АКТЮБИНСКОЙ ОБЛАСТИ) 

 

Тюлебаева К.Б. 

Актюбинский региональный государственный университет им.К.Жубанова 

 

В современную эпоху, как считает основатель и президент Всемирного экономического форума К.Шваб, 

«важнейшей задачей является насущная необходимость воспринимать себя в качестве лидера бизнеса и в 

структуре собственной организации» [1, с.86]. И, как результат, именно развитие предпринимательства, в 

частности, малого и среднего бизнеса способствует инновационным  преобразованиям во всех сферах 

жизнедеятельности людей.  

Выбор темы «женского лица» развития предпринимательства объясняется тем, что, как свидетельствует 

статистика, на начало 2019 года народонаселение Казахстана составляло 18,6 млн. людей, из них 9,6 млн. (52%) – 

женщины, 8,9 млн. (48%) – мужчины [2]. К тому же, в настоящее время в экономике Казахстана от общего 

экономически активного населения женщины составляют 49%. Доля вклада женщин в ВВП оценивается на уровне 

39,5%. Но, несмотря на это, отметим, что в нашей стране, в списке, судя по рейтингу «50 самых влиятельных 

бизнесменов» 2018 года, опубликованной на портале Forbes.kz [3] пока нет ни одной женщины. 

Официальные статистические данные, свидетельствуют, что численность занятых на малых и средних 

предприятиях на 01.01.2018 г. составляла более 3 млн. человек, из них доля занятых на МСП, возглавляемых 

женщинами 970 тыс. человек, то есть 30% [4].   

В Казахстане также имеются различия регионального характера, сферы распространения, а также 

масштабов бизнеса, возглавляемых женщинами-предпринимателями. 

Филиал Ассоциации деловых женщин Актюбинской области принимает самое активное участие в 

социальных проектах области, в том числе, направленных на поддержку женского предпринимательства на селе. В 

районах области есть большой потенциал в плане создания малого и среднего бизнеса, но недостаточно знаний, 

информации, опыта в использовании современных технологий. И, как показывает информация на сайте группы 

«Бизнес в Актобе и Актюбинской области», работа по решению данных проблем может привести к активизации 

малого и среднего бизнеса в глубинке, помогая самозанятым, в том числе женщинам создавать свое дело [5].   

Как видно из представленной ниже таблицы 1, в Актюбинской области всего 4,3 % (то есть 137499 человек) 

от общереспубликанских показателей заняты на малых и средних предприятиях, в том числе 27,4 % занятых на 

МСП области, возглавляемых женщинами. По данному показателю наша область занимает лишь десятое место.     

Что касается масштабов бизнеса, то значительная часть женщин-предпринимателей, а именно 65% работают 

как индивидуальные предприниматели, 30% - юридические лица, и 4% - крестьянские (фермерские) хозяйства.   

Таблица 1.  

Численность занятых на действующих субъектах МСП в разрезе областей на 1 января 2018 года [6].   
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219 1 240 876 286 038 969 987 

4143

69 496 094 59 524 

Актюбинск

ая 137499 69 154 57 237 11 108 37 708 

11 

460 24 713 1 535 

 

По данным экспертов, к концу января 2019 г. количество субъектов ИП с руководителем-женщиной 

достигло 581 200 (из них 485 200 — действующие). Данный показатель увеличил долю их от общего числа с 47 до 

47,2 процента. 

http://www.bmi.bund.de/cln_165/SharedDocs/Pressemitteilungen/DE/2005/12/bundonline2005.html
http://www.bmi.bund.de/cln_165/SharedDocs/Pressemitteilungen/DE/2005/12/bundonline2005.html
https://archive.is/20130213063318/http:/circa.europa.eu/irc/dsis/sert/info/data/inventory/tools/gov_elink.html
http://circa.europa.eu/irc/dsis/sert/info/data/inventory/tools/gov_elink.html
http://www.regeringen.se/content/1/c6/07/49/95/2c28b30b.pdf
http://www.regeringen.se/content/1/c6/07/49/95/2c28b30b.pdf
https://en.wikipedia.org/wiki/Wikipedia:Link_rot
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Если рассмотреть по Актюбинской области то можно заметить следующие результаты (Таблица 2). 

Таблица 2 

Перечень гендерных показателей по Актюбинской области за 2018 год 

Показатели  2017 2018 

Количество предприятий и организаций в области, включая 

города и районы (всего) 
52394 56 630 

         в том числе возглавляемых женщинами 22046 23834 

Продолжение табл. 6 

Количество кредитов, выданных из АО «Фонд развития 

малого предпринимательства «Даму» (единиц)  
323  

         на общую сумму (млн.тенге) 47 865,5 9654,0 

         в том числе женщинам (единиц)  80 75 

         на общую сумму (млн.тенге)  1 969,1 1204,4 

Примечание - таблица составлена согласно данным АО Фонд развития малого 

предпринимательства «Даму» 

 

Таким образом, количество предприятий и организаций возглавляемых женщинами по области выросло в 

2018 г. до 23834 единиц или на 4,5 %, что говорит о тенденции роста женского бизнеса. 

В частности, женское предпринимательство прежде всего развито в оптово-розничная торговля — 940 

женщин, открывших бизнес в этой сфере, получили поддержку фонда. На втором месте обрабатывающая 

промышленность — 859 предпринимательниц, работающих в этой сфере, являются нашими клиентами. На третьем 

месте — транспорт и складирование - 587 женщин [7].   

Таким образом,  в отличие от большинства стран, в Казахстане, согласно проводимым исследованиям, 

женщины не сталкиваются с проблемами гендерного неравенства при открытии и развитии предпринимательской 

деятельности. Очевидно, это связано с достаточно высоким образовательным  уровнем женщин, отсутствием 

препятствий для получения образования и участия в общественной жизни. Единственным сложным вопросом 

может быть отсутствие развитой инфраструктуры и решения бытовых вопросов, требующих больших затрат 

времени, а также недостаточное развитие обучающих программ в целом для предпринимателей, как мужчин, так и 

женщин, которые бы обеспечили более продуктивное использование интеллектуального потенциала населения в 

развитии предпринимательства. 
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Мектепке дейінгі ұйымдарда және мектептердегі  басқару жүйесі 

 

Мухтар А.,  Нассан Ә. 

 

Әрбір басшы алдына мектепке дейінгі ұйымның (бұдан әрі – МДҰ) жұмыс істеуі мен дамуына ықпал ететін 

басқару моделін әзірлеуге байланысты міндетті қояды. Әрбір басшы алдына мектепке дейінгі ұйымның (бұдан әрі 

– МДҰ) жұмыс істеуі мен дамуына ықпал ететін басқару моделін әзірлеуге байланысты міндетті қояды. Осы 

мақсатта біз басқарудың қажетті моделін әзірледік. Әзірлеу кезінде нормативтік құқықтық құжаттарға, Жарғы 

және финдік авторлар Т. Санталайненнің, Э. Воутилайненнің «Нәтижелер бойынша басқару» 

тұжырымдамаларының негізгі ережелеріне сүйендік. Біздің басқару моделіміз заманауи МДҰ-ны құруға 

бағытталған.  

Құрылуы тиіс балабақша моделі:  

1. Бала өзінің қажеттіліктеріне, қабілеттері мен мүмкіндіктеріне сәйкес дербес дамуға деген өз құқығын іске 

асырады;  

2. Педагог кәсіптік және жеке қасиеттерін дамытады, балаға өзімен өзі болуына мүмкіндік береді, алуан 

түрлі оқу және танымдық қызметтерді ұйымдастырады, баланың денсаулығын сақтауға жағдай жасайды;  

https://countrymeters.info/ru/Kazakhstan
http://stat.gov.kz/


231 
 

3. Басшы балалар мен педагогтар қызметінің табысты болуын қамтамасыз етеді, ал ұжым шығармашылық 

іздестіру режимінде жұмыс істейді; 

Ол үшін не істелінді? �    

1. Тиісті материалдық-техникалық   база құрылды. Әдістемелік, мультимедиялық, қазақ тілі, көру қабілеті 

бұзылған балаларды емдеуге арналған аппараттық емдеу (жұмыс бөлмесі және қараңғы бөлме) кабинеттері бар, 

психолог, логопед, дефектолог жұмыс істейді. Сонымен қатар музыка, дене шынықтыру, тренажер залдары, әр 

топта және кабинетте компьютерлер, үн және бейне техникасы, медиатека, Интернет бар.  

2. Түрлі дамытушы және ойын материалдары бар лекотека жұмыс істейді. Лекотека даму мүмкіндігі 

шектеулі (ДМШ) балаларды әлеуметтендіру және дамыту орталығы болып табылады. Барлық жастағы топтардың 

пәндік дамыту ортасы тәрбиеленушілердің ойындық, зияткерлік және қозғалыстық қажеттіліктерін 

қанағаттандыруға ықпал етеді. �  

3. МДҰ-ны дамыту тұжырымдамасы мен бағдарламасы әзірленді. �   

4. Түзеу-білім беру, тәрбиелеу және емдеу үдерісі жүйесінің моделі тәрбиеленушімен қатар педагогтың да 

жеке басын өздігінен дамытуға көмектеседі. �   

5. Жүйеде педагогикалық инновациялар мен заманауи білім беру технологиялары қолданылады. �   

6. Инклюзивті білім беру әдістерін енгізу бойынша эксперименттер жүргізіледі. � 

7. Балабақша ішілік бақылау және өзін өзі басқарудың оңтайлы жүйесі әзірленді. �    

8. Тиімді ғылыми-әдістемелік қызмет жүйесі құрылды.   

9. Балалардың қызығушылығы мен ата-аналардың сұранысына сәйкес баламалы білім беру қызметтерінің 

жиынтығы бар.  

10. Басшылықты директор дара басшылық және өзін өзі басқару принципінде жүзеге асырады, директор 

болмаған кезде оны әдіскер ауыстырады.  

Әкімшілік басқару: 1-ші деңгейді директор қамтамасыз етеді.  

2-ші деңгей – басқаруды әдіскер, лекотеканың басшысы, шаруашылық меңгерушісі, дәрігер-офтальмолог, 

аға медбике жүзеге асырады.  

3-ші деңгей – тәрбиешілер, музыка жектешілері, мамандар (логопедтер, дефектологтар, дене тәрбиесі 

жөніндегі нұсқаушы, қазақ және орыс тілдерінің мұғалімдері, медициналық және күтіп-бағушы қызметкерлер). Бұл 

деңгейде балалар мен олардың ата-аналары басқару объектілері болып табылады. Педагогикалық түзеу қызметі 

құрамындағы педагог-психолог желілік басқарудың барлық   деңгейлеріндегі қызметті (бүкіл үдерісті 

психологиялық тұрғыдан қамтамасыз ету) жүзеге асырады.  

Директордың функциялары: ақпараттық-талдау; уәждік мақсаттық; жоспарлық-болжамдық; 

ұйымдастырушылық-атқарушылық; бақылау-диагностау; реттеу-түзеу.  

Басқару әдістері: ұйымдастырушылық-әкімшілік. Жылдық жоспарларды әзірлеу және бекіту, Дамыту 

бағдарламаларын әзірлеу, педагогикалық кеңестің және медициналық-педагогикалық консилиумдарының 

шешімдері, қызметкерлерді нұсқаулықтан өткізу кезіндегі нұсқаулар, өкімдер, бұйрықтар түрінде іске асырылады; 

ішкі тәртіп сақталады, кадрларды іріктеу және орналастыру жүзеге асырылады. психологиялық-педагогикалық. 

Ұжымды алда тұрған міндеттерді шығармашылық тұрғыдан шешуге бағыттайды, қолайлы психологиялық климат 

орнатылады; қоғамдық ықпал ету. Педагогтардың басқаруға салауатты бәсекелестік, ынтымақтастық негіздерінде 

қатысуымен сипатталады.  

Барлық қызметкерлер үшін лауазымдық міндеттер әзірленген, олармен қызметкерлер қол қою арқылы 

таныстырылады. Жалпы басқару және барлық қызметкерлердің іс-қимылдарын үйлестіру үшін директор 

жанындағы әкімшілік мәжіліс туралы ереже жасалған мәжіліс әр дүйсенбіде   өткізіледі. Оған басшылық 

функциясын жүзеге асыратын қызметкерлер: әдіскер, лекотеканың басшысы, шаруашылық меңгерушісі, дәрігер-

офтальмолог, аға медбике қатысады. Қажет болған жағдайда педагогтар мен басқа да қызметкерлер, қоғамдық 

ұйымдардың өкілдері, тәрбиеленушілердің ата-аналары шақырылады. Жылдық міндеттерге, бақылау қызметіне 

және ағымдық әкімшілік-шаруашылық мәселелерге сәйкес тақырыптар жылдық жоспардың «Директор жанындағы 

әкімшілік мәжілістер» бөлімінде жоспарланады. Мәжіліс шешімдерін тікелей орындауды хаттамада көрсетілген 

жауапты тұлғалар жүзеге асырады. Әрбір мәжіліс нөмірленген, тігілген арнайы дәптерлерде хаттамамен 

рәсімделеді. Іске нөмір беріледі және істер номенклатурасының бірінші бөліміне енгізіледі 

Жауапкершілік. ДӘМ оларға бекітілген міндеттемелер мен функцияларды орындағаны, толық көлемде 

орындамағаны немесе орындамағаны үшін; қабылданатын шешімдердің заңнамаға, нормативтік құқықтық 

актілерге сәйкестігі үшін; оның отырысында қаралатын құпия ақпаратты жария етпеу үшін жауапкершілікте 

болады.  

Іс-қағаздарын жүргізу ДӘМ отырыстары хаттамамен ресімделеді. Хаттамалар кітабында отырысты өткізу 

күні; қатысқан тұлғалар тізімі; күн тәртібі; ДӘМ-ге шығарылатын мәселелерді талқылау барысы; кеңес мүшелері 

мен шақырылған тұлғалардың ұсыныстары, сұрақтары, ұсынымдары мен ескертпелері; ДӘМ-нің шешімдері 

тіркеледі. Хаттамаларға ДӘМ-нің төрағасы мен хатшысы қол қояды.   Хаттамаларды нөмірлеу күнтізбелік жылдың 

басынан бастап жүргізіледі.ДӘМ-нің хаттамалар кітабы парақтары бойынша нөмірленеді, тігіледі, МДҰ 

директорының қолымен және ұйым мөрімен бекітіледі. ДӘМ- нің хаттамалар кітабы МДҰ-ның істерінде (тұрақты) 

сақталады. МДҰ-ның жылдық жоспарында «Директор жанындағы әкімшілік мәжіліс» бөлімі ресімделеді, онда 

жылдық міндеттер, бақылау қызметі мен ағымдық әкімшілік-шаруашылық мәселелері ескеріле отырып, мәжілістің 

бір жылға арналған тақырыбы ұсынылады. Сонымен қатар, басқарудың тиімділігіне арналған технологиялық карта 
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(бұдан әрі – ТК) әзірленген. Ол бұйрықтардың, әдістемелік жұмыстардың, қауіпсіздікті қамтамасыз ету бойынша 

жұмыстардың, әкімшілік-шаруашылық жұмыстарының, ұйымдастырушылық-педагогикалық жұмыстардың 

циклограммасын қамтиды. Онда барлық ағымдық жұмыс көрсетілген. Айлар бойынша жасалған ТК қол астындағы 

қызметкерлер үшін қолайлы және жоспарланған жұмыстардың орындалуын бақылауға, бұйрық шығаруға, есеп 

өткізуге, бақылауды ұйымдастыруға және т. б. көмектеседі. ТК негізінде айға, аптаға арналған жұмыстарды оңай 

және тиімді түрде жоспарлауға болады. Күнделікті жұмысты оңтайлы жоспарлау мақсатында бір айға арналған 

жоспардың нысаны әзірленді, ол барлық әкімшілік қызметкерлер үшін міндетті болып табылады. Толтырылған 

бланкілер хатшыға тапсырылады, ол көрсетілген іс-шараларды арнайы әзірленген нысанға теріп басады және 

директорға береді. Осыдан кейін жылдық жоспармен (сәйкестікке) салыстыру жүргізіледі, директор жанындағы 

мәжілісте талқыланатын қажетті түзетулер енгізіледі. Кейде ай аттары, күні, мерзімі ауыстырылады. Әркім өз 

пікірін айтады. Соңында жоспар бекітіліп, басып шығарылады, одан кейін таныстыру үшін әкімшілік мәжіліске 

шығарылады, осыдан соң ақпараттық стендтерге ілінеді. Бұл жұмыс басқарушылардың келісімді және мақсатты 

түрде жұмыс істеуіне көмектеседі.  

Ұжымның неғұрлым белсенді бөлігін басқаруға тарту үшін мыналар құрылды – нақты міндеттерді 

(мысалы қалалық семинар, байқау-конкурс, «Ашық есік күндерін», қалаға, облысқа, республикаға арналған іс-

шаралар өткізу) шешуге арналған уақытша шығармашылық топтар; –   тұрақты сараптау тобы (әдістемелік кеңес). 

Жалпыланған тәжірибені бағалаумен айналысады, оны тарату бойынша ұсынымдар әзірлейді, қосымша 

бағдарламаларды сараптауды жүргізеді; – эксперименттік топ. Қатысушылардың қызметін үйлестіреді, 

педагогтарға әдістемелік көмек көрсетеді, ТЭА орындалу нәтижелерінің аралық бағалауды жүргізеді. Топтардың 

әрқайсысы жұмыс жоспарын құрады және отырыстар хаттамасын жүргізеді. Әдістемелік жұмысты дұрыс 

ұйымдастыру басшының ең маңызды бағыттарының бірі болып табылады. Бұл жұмыс нәтижелі болуы үшін 

педагогикалық ұжымды кәсіптік өзара әрекеттесу топтарына бөлу әдісін қолданамыз: «Педагогикалық шеберлікті 

қалыптастыру» Негізгі міндеттері: бейімделу үдерісі кезінде педагогты эмоциялық тұрғыдан қолдау, өзіне деген 

сенімін нығайту; кәсіптік білімдерді өз бетінше меңгеруге арналған ақпараттық кеңістікті қамтамасыз ету; сабақ 

өткізуге және балалармен бірлесе әрекет етуге дайындық. «Педагогикалық шеберлікті жетілдіру» Міндеттері: 

оқытудың, тәрбиелеудің және түзеудің әдістері мен тәсілдерін жетілдіру; озық педагогикалық тәжірибені 

шығармашылық тұрғыдан меңгеру; кәсіптік ресурстарды дамытуда көмек көрсету. «Педагогикалық еңбек 

шеберлері» Міндеттері: авторлық әзірлемелер мен бағдарламалар жасау; педагогтарды инновациялық және 

эксперименттік жұмысқа тарту. Осылайша, нәтижелер бойынша басқаруды ұйымдастыру, бірыңғай білім беру 

кеңістігін құруға, МЖБМС талаптарының толыққанды іске асырылуына ықпал етеді, ұжым жұмысы МДҰ-ның 

дамытуын қамтамасыз ететін тұрақты жаңартуларға бағытталған. 
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ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ  ЭКОНОМИЧЕСКОЙ СТРАТЕГИИ  ФИРМЫ  

 

Ажниязов Р. А. 

Актюбинский венный университет им.С.Баишева 

 

Современный процесс глобализации хозяйственных связей требует от предприятий повышения 

эффективности производства, конкурентоспособности продукции и услуг на основе внедрения достижений 

научно-технического прогресса, инновационных форм хозяйствования, и, следовательно, разработки эффективной  

стратегии. В Послании Президента-Лидера Нации Н. Назарбаева народу Казахстана «Социально-экономическая 

модернизация – главный вектор развития Казахстана» подчеркивается: «Казахстану жизненно важно найти 

оптимальный баланс между экономическим  успехами и обеспечением  общественных благ» [1]. 

В современных условиях важное значение для казахстанских предприятий приобретают вопросы 

формирования и реализации стратегии. Анализ хозяйственной практики свидетельствует, что вопросы выработки 

эффективной стратегии являются в настоящее время одной из наиболее важных проблем, осложняющих 

экономическое положение хозяйствующих субъектов. Только во взаимосвязи и взаимозависимости 

производственных и экономических стратегических ориентиров хозяйствующие субъекты получают возможность 

выработки обоснованных управленческих решений. В современных экономических условиях многие 
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отечественные предприятия вынуждены вести свою деятельность в условиях хозяйственной неопределенности и 

повышенного риска.  

Автор проанализировал определение сущности стратегии изучив данную катгорию на основе исследований 

следующих экономистов: Б. Санто, А. Чандлеру, Уваров В.В., Лаптев А.А., Макаренко М.В., Махалина О.М, 

Горемыкин В.А.,  Богомолов О.А., Виханский О.С., Ансофф И. [2,3,4,5,6,7,8].   

Сущность экономической стратегии состоит:  

 во-первых, в выборе таких способов выявления стратегических целей, которые приводили бы к 

сокращению трансакционных издержек;  

 во-вторых, в выборе таких целей, достижение которых требовало бы меньших суммарных 

производственных и трансакционных издержек; 

 в-третьих, в выборе целей, достижение которых обеспечивало бы наибольший прирост уровня 

конкурентного статуса фирмы за счет усиления совокупного влияния стратегического потенциала фирмы и 

детерминантов «национального ромба». Таким образом, стратегия, с одной стороны, рассчитана на использование 

в течение длительного времени, с другой стороны, должна пересматриваться и корректироваться в соответствии с 

изменениями внешней и внутренней среды, потребностями пользователя» [9].  

 Величина стратегических трансакционных издержек в большой мере зависит от степени нестабильности 

внешней среды, в условиях которой фирме предстоит функционировать в перспективе. В свою очередь степень 

нестабильности внешней среды характеризуется привычностью ожидаемых событий, предполагаемыми темпами 

изменений, возможностями предсказания будущего. Чем выше нестабильность внешней среды, тем сложнее 

выработать адекватные стратегические решения, тем больший объем информации необходимо собрать и 

переработать, тем большее число контактов потребуется совершить, чтобы правильно оценить складывающуюся в 

той или иной стратегической зоне хозяйствования обстановку, тем большее число вариантов стратегических 

трансакций нужно проработать. Степень нестабильности внешней среды влияет и на выбор вида стратегического 

управления.  

Экономическая стратегия имеет особенности, отличающие ее от краткосрочного (текущего) управления 

фирмой. 

Первая особенность состоит в том, что процесс выработки экономической стратегии не завершается каким-

либо немедленным  действием. Обычно он заканчивается установлением  общих направлений, продвижение по 

которым должно обеспечить желаемый прирост уровня конкурентного статуса фирмы и, как следствие, - уровня 

конкурентного преимущества фирмы. 

Вторая особенность состоит в существенном отличии выбора и реализации оперативных (тактических) 

трансакций, полнота и надежность информации для которых, значительно выше, чем полнота и надежность 

информации, имеющаяся в распоряжении фирмы при выборе стратегических трансакций. В ходе формирования 

экономической стратегии нельзя предвидеть все возможности, которые откроются при составлении конкретного 

стратегического проекта. Экономическая стратегия вырабатывает своеобразную «зону неопределенности» - 

множество вариантов развития фирмы, каждый из которых оптимален при некотором реально возможном 

сочетании внешних условий. 

Третья особенность выражается в существенном усилении роли обратной связи при выработке 

экономической стратегии. Поскольку в процессе выработки стратегических решений постоянно появляются новые 

альтернативы, осуществляется целенаправленный поиск наиболее предпочтительных решений, появляется более 

полная и достоверная информация о тех или иных стратегических трансакциях, первоначально намеченные цели 

стратегического развития могут быть подвергнуты сомнению или просто отброшены.  

Четвертая особенность экономической стратегии заключается в том, что на уровне стратегического 

планирования - в отличие от планирования на тактическом уровне - весьма трудно определить абсолютные 

(квантифицированные) показатели полезности тех или иных стратегических решений. Это приводит к 

необходимости пользоваться для выбора предпочтительных решений либо порядковыми мерами полезности, либо 

«псевдоабсолютными» показателями. 

Как  видно  из  перечисленных  аспектов  экономической  стратегии,  главными направлениями  

деятельности  фирмы  в   выработке   стратегических   решений являются:   

 сбор  и  переработка  значительных   объемов   многообразной   по характеру  информации;   

 ведение  переговоров  с   многочисленными   группами стратегического влияния, потенциальными  

поставщиками  ресурсов,  клиентами, заказчиками и другими контактными аудиториями;  

 мониторинг рынков  товаров  и услуг, факторов производства;  

 выработка собственно стратегических решений. 

Экономическая стратегия по уровню последовательности, важности и сложности задач представляет, по 

нашему мнению, достижения трех основных взаимосвязанных целей (рисунок 1). 
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Рисунок 1. Уровни постановки целей экономической стратегии 

 

Такое предвидение целей организации и средств их достижения на длительную перспективу составляет 

сущность стратегии. Важно также, что стратегия должна содержать в себе индикаторы фиксации достижения 

уровней поставленных целей. При этом переход на последующий уровень стратегической цели не возможен без 

преодоления предыдущего уровня. Стратегическое управление объединяет стратегический подход к постановке 

задач и программно-целевой подход к их реализации.  
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ҚАЗАҚСТАННЫҢ ӘЛЕУМЕТТІК САЛАСЫН МЕМЛЕКЕТТІК РЕТТЕУ МӘСЕЛЕЛЕРІ 

 

Жетембаев Қ.М. 

Қ. Жұбанов атындағы Ақтөбе өңірлік мемлекеттік университеті 

 

«Қазақстандықтардың әл-ауқатының өсуі: табыс пен өмір сапасын арттыру» атты Жолдауында Қазақстан 

Республикасының Президенті Н.Ә.Назарбаев: «Халықтың әл-ауқаты және Қазақстан халқының әлемнің дамыған 

30 елінің қатарына кіруі - біздің тәуелсіз мемлекетіміздің ұзақ мерзімді мақсаты» деп атап өтті [1]. 

Жаһандық экономикалық реформалардың кез келген табысы тиімді әлеуметтік саясат қолданылатын 

елдерде жүзеге асырылады. Қоғамның әлеуметтік саласындағы мәселелерді шешу жаңа мүмкіндіктерді ашу және 

халықтың белсенділігін арттыру үшін қуатты серпін береді. 

Халықты әлеуметтік қорғау мәселесін әрбір мемлекет өзінің әлеуметтік және экономикалық мүмкіндіктері 

шеңберінде шешеді. Әрбір мемлекет әлеуметтік саясатты өңірлердің ерекшеліктеріне сәйкес реттейді. Қазақстан 

Швеция, Германия, Ұлыбритания, Жапония, Канада және т. б. мемлекеттер сияқты әлеуметтік қорғау моделіне 

сәйкес өзінің әлеуметтік саясатты жүргізу ережелеріне ие. Әлеуметтік саясат және елімізді әлеуметтік қорғауды 

ұйымдастырумен Қазақстан Республикасы Еңбек және халықты әлеуметтік қорғау министрлігі айналысады. 1999 

жылы Қазақстан Республикасының халқын әлеуметтік қорғаудың бастапқы құрылымы қалыптасты. 2001 жылы 

«ҚР Халықты әлеуметтік қорғау Тұжырымдамасы» бекітілді. Бұл маңызды құжат елімізде әлеуметтік сақтандыру 

жүйесін енгізумен ерекшеленді. Осы негізгі құжатқа сәйкес әлеуметтік қорғаудың үш деңгейден тұрады: 

I уровень 
Получение экономической прибыли 

II уровень 

Увеличение рыночной доли 

III уровень  

Рост стоимости/ценности компании 
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- мемлекеттік бюджеттен төленетін негізгі төлемдер: зейнетақы төлемдері, мүгедектігі бойынша төлемдер, 

асыраушысынан айрылу жағдайы бойынша жәрдемақылар, әлеуметтік қамсыздандыру мекемелерінің әлеуметтік 

көмекті жүзеге асыруы. 

- әлеуметтік сақтандыру жүйесіндегі міндетті төлемдер: еңбек ету қабілетінен, асыраушысынан, жұмысынан 

айырылған жағдайда. 

- жұмыс берушінің жауапкершілігі бойынша сақтандыру. 

Қазақстан Республикасының "Мемлекеттік атаулы әлеуметтік көмек" Заңының негізінде қоғамның әлсіз 

жіктері үшін мемлекеттік қолдау жүйесі құрылды. Заң қаржылық көмектің мақсатты төлемдерін жүзеге асырады, 

көмек көрсету бойынша мақсатты әлеуметтік төлемдердің 4 түрін қамтиды: 

- тұрғын үймен қамтамасыз ету; 

- кедейлік шегінен тыс қалған адамдарға қаржылай көмек көрсету; 

- 4 баласы бар, сондай-ақ 7 жасқа дейінгі балалары бар жұмыс істейтін аналарға көмек; 

- үйде оқитын мүгедек балалар үшін [2]. 

БҰҰ мәліметтері бойынша, әлем халқының 10% - ін мүмкіндігі шектеулі адамдар құрайды, бұл алты жүз 

миллионнан астам адам, Қазақстанда бұл сан төрт жүз мың адамды немесе халықтың 3% - ін құрайды. «Қазақстан 

Республикасындағы мүгедектерді әлеуметтік қорғау туралы» Қазақстан Республикасының Заңына сәйкес соңғы 

жылдары мүгедектерге арналған оңалту бағдарламалары жүзеге асырылды және мүгедектерді қолдау үшін басқа 

да құқықтық құжаттар әзірленді. Мүгедектерді әлеуметтік қорғау туралы мұндай заңнама оларға әлеуметтік, білім 

беру және өмірдің басқа да салаларында қалыпқа келуге мүмкіндік береді [3]. 

Елдің адами капиталының өсуі экономикалық дамудың басты факторы болып табылатынын есте сақтаған 

жөн. 

Өңірлердің әлеуметтік-экономикалық даму бойынша жіктелуі, жан басына шаққандағы ЖІӨ, 

инвестициялық белсенділік, өмір сүру деңгейінің төмендеуі, жұмыссыздықтың өсуі және қоршаған орта 

жағдайының нашарлауы, сондай-ақ осы және басқа да көрсеткіштердің барлығын біріктіру адами әлеуетті 

дамытудың көрсеткіші болып табылады. Адам әлеуетінің даму индексі үш негізгі көрсеткішпен өлшенеді: өмір 

сүру ұзақтығы, білім деңгейі және өмір сүру деңгейі. Дамудың барлық деңгейлерінде өзгермейтін үш фактор бар: 

қалыпты өмір сүру деңгейі үшін ресурстар алып отыру, білім алудың қолжетімділігі, ұзақ және сау өмір сүру 

мүмкіндігі. 

 ТМД құрамындағы бірқатар мемлекеттермен салыстырғанда Қазақстан Республикасында соңғы жылдары 

жалпы ішкі өнімнің өсуі байқалады, бұл атаулы және нақты жалақы деңгейінің өсуіне әкеп соқты, бұл жетістіктер 

экономиканың тұрақты дамуына және жағымсыз үрдістерді жоюға ықпал етеді. 

Сонымен қатар, бұл мәселе мемлекеттен бірқатар мәселелерге назар аударуды талап етеді. Олардың 

арасында атап өтуге болады: 

- жұмыспен қамту саласында әлеуметтік әріптестікті жетілдіру қажеттілігі; 

- қызметкерлердің құқықтарын қорғауды қамтамасыз ету және еңбек және жұмыспен қамту мәселелерін 

шешу қажеттілігі. Әлеуметтік қорғау мен әлеуметтік саясатты жүзеге асыруға арналған мемлекеттік шығыстарды 

ұлғайтуға әсер ететін білім беру, денсаулық сақтау үшін қолайлы макроэкономикалық жағдайлар жасалуы тиіс. 

Қазіргі заманғы әлеуметтік қорғау жүйесін енгізу қажет: 

- әлеуметтік қамтамасыз етуді алушылардың құқықтарын іске асыру қолжетімді болуы тиіс. Қауіп 

туындаған жағдайда мемлекет кепілдік берген ең төменгі жәрдемақылар жалақы деңгейіне байланысты өнімдер 

мен төлемдердің кең спектрін қамтамасыз етуге тиіс. 

- мемлекет әрбір азаматтың жеке жауапкершілігін көтермелеуі тиіс. Жалпы, барлық еңбекке қабілетті 

азаматтар олардың отбасыларының әл-ауқаты үшін жауапты болуға ұмтылуы тиіс; 

- тиімді көмек оған мұқтаж және құқығы бар адамдарға көрсетілуі тиіс; 

- осы саланы реттейтін негізгі компоненттердің тиімді, жақсы басқарылатын, арзан және қарапайым жүйесі 

құрылуы тиіс; 

- барынша жылдам және қысқа мерзімде халықты толық қамтуды қамтамасыз ету қажет. 

Әлеуметтік проблемаларды негізге ала отырып құрылған мұндай қорғау мынадай элементтерді қамтитын 

әлеуметтік қорғау жүйесімен ұйымдастырылатын болады: 

- барлық азаматтар үшін әлеуметтік төлемдер бюджеттен төленуі тиіс; 

- бастапқы әлеуметтік сақтандыру жұмыс берушінің бюджетінен алынуы тиіс, сонымен қатар қызметкердің 

бюджетінен шегерімдерді ескеру керек; 

- зейнетақы жүйесі; 

- азаматтардың жекелеген санаттарына әлеуметтік көмек көрсетудің арнайы мемлекеттік бағдарламалары 

бюджет есебінен жүзеге асырылады. 

Өмір сүру деңгейін арттыру үшін мемлекет әлеуметтік саясатты жүргізеді, ал елдегі ұлттық кірісті қайта 

бөлу функциясы салық жүйесі арқылы, сондай-ақ түрлі мемлекеттік бағдарламалардың көмегімен жүзеге 

асырылады, қаржылық қолдау арқылы халықтың өмір сүру деңгейін арттыруға қол жеткізіледі. Мемлекеттің 

экономикалық саясатын реттейтін барлық құралдар бір-бірімен тығыз байланыста. Бірақ олардың ешқайсысы бір-

бірінен оқшауланбайды. Дегенмен, оларды белгілі бір салада пайдаланған кезде, біз олардың бір-біріне әсерін 

ескеруіміз керек. 
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ҚАЗАҚСТАНДАҒЫ ӨМІР СҮРУ САПАСЫН АРТТЫРУДЫ БАСҚАРУ 

 

Таванов Ж.Ү. 

Қ.Жұбанов атындағы Ақтөбе өңірлік мемлекеттік университеті  

 

Елбасы Нұрсұлтан Назарбаевтың «Қазақстандықтардың әл-ауқатының өсуі: табыс пен тұрмыс сапасын 

арттыру» атты халыққа Жолдауында: «Әл-ауқатымыздың екінші бір сипаты-өмір сүру деңгейінің артуы. Білім 

берудің,  денсаулық сақтау саласының, тұрғын үйдің сапасы мен қолжетімділігі, жайлы және қауіпсіз жағдайда 

өмір сүру мәселелері әрбір қазақстандық отбасына қатысты. Осыған орай, Үкімет әлеуметтік секторға, қауіпсіздік 

пен инфрақұрылымға мән бере отырып, бюджет шығыстарының басымдықтарын қайта құруға тиіс» [1]. 

Еліміздің әкімшілік-әміршілдік жүйеден нарықтық экономика көшуі адамдардың әлеуметтік тәуекелділілігі 

артып, өмір сүру деңгейі бойынша қоғам бай және кедей топтарына жіктелуі мүмкін. Соңғы  топқа аз қамтылған 

зейнеткерлер, мүгедектер және көп балалы отбасы мүшелері жатады. Сол себепті қоғамда сенімді әлеуметтік 

механизм  болуы қажет. Ондай механизм алғаш рет Германияда 1883 жылы құрылған болатын. Халықты 

әлеуметтік қорғау механизмі  өмір тұрақсыздығына, инфляцияға, жұмыссыздыққа, тұрғындардың кедейлігіне 

қарсы әсер ететін факторларға жатады. Нарықтық экономика жағдайында әлеуметтік қорғау жүйесіндегі басты 

мәселе -  әлеуметтік кепілділік болып табылады. 

Қазақстан Республикасында әлеуметтік кепілдікке: ең төменгі жалақы, зейнетақы, шәкіртақы, жәрдемақы, 

оның ішінде, уақытша еңбекке жарамсыздық үшін ақы,  ақысыз медициналық қызмет көрсету мен білім алу, еңбек 

жағдайыңдағы әртүрлі жеңілдіктер, тұрғындардың табысын индекстеу, жұмыссыздықты әлеуметтік қорғау құқы, 

жұмыссыздық бойынша жәрдемақы алу құқы және табыс табу жатады.  

Тұрғындарды әлеуметтік қорғау жүйесінің басты элементі ретінде олардың ақшалай табысын индекстеуді 

жатқызады. Оның мән-мағынасы инфляцияның зиян келтірген орнын толтырумен байланысты қызмет көрсету 

арқылы көрінеді. Тұрғындардың табыстарын индекстеу өзінің экономикалық мазмұны бойынша халықтың 

ақшалай табыс мөлшерін түзететін механизм. Инфляцияның әсерінен болған тұтыну тауарлары мен қызмет 

көрсетудің қымбаттауын сол механизм арқылы орнын толтырады. Нарықтық экономика жағдайында тұрғындарды 

әлеуметтік қорғаудың бірден-бір механизмі ретінде индекстеу өркениеті әлемде кеңінен қолданылады. Ол 

тұрғындардың ақшалай табысы мен сатып алу қабілеттілігін сүйемелдеуге бағытталған. Индекстеуге 

тұрғындырдың бюджеттен алатын ақшалай табысы да жатады (жәрдемақы, зейнетақы, шәкіртақы, жалақы және 

т.б.) [2].  

Әлеуметтік қорғау жүйесі әр қоғамның барлық мүшелері үшін ең төменгі тұрмыс стандарттарын қамтамасыз 

етуді ұйғарады. Осындай тәсілдің теориялық негізін алғаш рет американдық ғалым-философ  Джон Роулз (1921-

2002жж.) қалады. Оның «Әлеуметтік әділет теориясы» (1971ж.) ғылыми еңбегінде философиясының мәні былай 

тұжырымдалады: әр азамат өзінің болашағын нық сеніммен болжай алмағандықтан, кедейшіліктен немесе  табыс 

көзінен айырылуды сақтандыру әбден тиімді болуы мүмкін. Қоғам ауқымындағы мұндай сақтандыру оның ең аз 

қамсыздандырылған мүшелері жөнінде қамқорлық нысандарын қабылдауы ықтимал: өздерінің ағымдағы 

табыстарының бір бөлігін осы мақсаттарға беру арқылы, әрбір азамат, болашақтағы қолайсыз жағдайлардан өзін 

сақтандырғандай болады. 

Біріккен Ұлттар Ұйымы Бас Ассамблеясының резолюциясымен 1948 жылғы 10 желтоқсанда «Адам 

құқықтарының жалпыға бірдей декларациясында» әр адамның  өмірлік деңгейіне байланысты құжаттары 

қабылданған болатын. Онда адамның өзі мен оның өмірлік деңгейі, отбасының денсаулығы мен қалыпты тұрмыс 

жағдайын қолдауға қажетті азық түлік, киім, тұрғын үй, медициналық көмек пен қажетті әлеуметтік 

қамсыздандыру, жұмыссыздық, сырқаттану, мүгедектік, асыраушысынан айырылу, қартаю жасының туындауы 

немесе адамның  өзінің жағдайларынан тәуелсіз  өмір сүруге керекті қаражаттарды жоғалту жағдайларының пайда 

болуын қамтамасыз ету құқығы жатады. Қазақстан Республикасы өзінің заңдылықтарында осы халықаралық 

құқытық нормаларды қарастырып, кепілдік бере отырып, өзіне толық міндеттеме алды [3].                            

 «Әлеуметтік қорғау» ұғымы отандық әдебиетте ХХ ғасырдың 90-шы жылдардың басында пайда болды. 

Бастапқыда бұл ұғымның мағынасы  халықтың кейбір санаттарына атаулы әлеуметтік көмек көрсету деп 

аталынды. Шет ел сөзінің «social security» аударымы әлеуметтік қорғау емес, әлеуметтік қауіпсіздік деп 

аталғанымен, бұл түсінік басқаша аударылып, оңтайлы түрде қолданылып отыр.  Қазіргі жағдайда «әлеуметтік 

қорғау» категориясының мазмұны әлі де түсініксіз болып отыр. Бұл мәселеге арналған әдебиеттерде кейбір 
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авторлар әлеуметтік қорғау деп мұқтаж топтарды қамтамасыз ететін мемлекеттік қызмет деп қарастырса, 

басқалары адамның арнайы өмір деңгейін қамтамасыз ететін кепілдік жүйесі деп атайды. Үшіншілері - өз 

азаматтарына материалдық көмек ретінде қоғамның қолданатын  нысандары мен әдістерінің жиынтығы деп 

қарастырады. Өте жиі кездесетін түсініктің бірі «әлеуметтік қорғау категория ретінде халықты әлеуметтік 

қорғаудың нысандарын, мазмұнын жиынтығын топтастырады. 

ҚР Президенті Н.Назарбаев «Нұр Отан» ХДП-ның XVIII съезінде сөйлеген сөзінде әлеуметтік мәселелерге, 

қазақстандық отбасыларының, әсіресе халықтың аз қамтылған топтарының әл-ауқатын арттыру жөніндегі 

мемлекеттік шараларды күшейтуге, тұрғын үй мәселелерін шешуге, бюджет саласының ақы төленбейтін 

қызметкерлерінің және атқарушы органдардың төмен қызметкерлерінің жалақысын арттыруға ерекше көңіл бөлді. 

Қазіргі уақытта Қазақстанда 340 мың көп балалы және аз қамтылған отбасы бар, енді оларға мемлекет 

тарапынан атаулы әлеуметтік көмек көрсетілетін болады. Елбасының тапсырмасы бойынша республикалық 

бюджет шығындарының 45% әлеуметтік салаға бағытталады.Бюджеттің әрбір тиыны халыққа жетуі тиіс. Көп 

балалы отбасыларға әлеуметтік жәрдемақы өседі - әр балаға ай сайын 21 мың теңге төленетін болады. Аз 

қамтылған отбасыларға мемлекеттік бюджеттен 2-3% жеңілдетілген несиелер бойынша тұрғын үй сатып алуға 

қаржы бөлінетін болады. Келешекте көп балалы отбасыларға 40 мың жуық жалдамалы тұрғын үй салынады. 

Мүгедек балаларды асырап отырған ата-аналардың жәрдем ақысы 30% өседі. Бұл үшін Ұлттық қордан 980 млрд. 

теңге бөлінеді. Әрине, бұл шаралар қазақстандықтардың әл-ауқатын арттыруға өз үлесін қосады [4]. 

Мемлекеттің әлеуметтік қорғау жүйесінің негізгі мақсаты  халықтың әл-ауқатын арттыруға қол жеткізу болып 

табылады. Адам факторы – Қазақстан халқы үшін негізгі стратегиялық мақсаттың бірі. Адам әрқашан да қоғамдық 

өмірді жаңарту, алдыңғы қатарлы экономикалық жетістіктерге жетуде негізгі рөл атқарады. Қоғамның барлық 

жіктері мен әлеуметтік топтарының өмір сүру деңгейін ұдайы жақсарта түсу мемлекет саясатының негізгі 

басымдығы болуы қажет. Жеке адамның экономикалық тұрғыдан қажетті жағдайда өсіп-өнуі үшін мемлекет 

барлық жағдайды жасауға тиіс.  

Қазақстан Республикасының әлеуметтік қорғаудың негізгі тұжырымдары айқындалып, оны жүзеге асырудың 

тетіктері әлі де болса жетілдірілу үстінде екенін ескерсек, бұл мәселелер бойынша тиімді ғылыми ұсыныстар 

жасаудың да маңызы зор деп есептейміз. Сол себепті қазіргі кезеңдегі Қазақстан Республикасының әлеуметтік 

қорғау мәселелерінің өзектілігі оны ғылыми тұрғыда зерттеудің аса қажет екенін айқындап тұрса керек. 1999 жылы 

ЮНИСЕФ-тің Ұлттар Дамуы бағдарламасында: «Ұлттың болмысы әскери қуаты мен күші арқылы емес, 

астаналарының көркі мен қоғамдық сарайларымен емес, ондағы адамдардың өмір сүру сапасымен бағаланады; 

денсаулық жағдайы, тамағы мен білімі, еңбегінің жеткілікті ақысы, шешім шығара алатын мүмкіндіктері, 

азаматтық және саяси еркіндіктері құрметі, үйсіз-күйсіздерді қамқорлыққа алуы, өскелең ұрпақтың ақыл-есінің 

дамуы мен дендерінің саулығы арқылы бағаланады...» деп жаһандық сипаттағы қазіргі негізгі  үрдістерінің даму 

бағытына тереңірек принциптік түрде негіз ретінде қалады. 
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ГЕОЛОГОРАЗВЕДКА В КАЗАХСТАНЕ: СОВРЕМЕННОЕ СОСТОЯНИЕ И ПЕРСПЕКТИВЫ  

 

Ся Фучжи 

Актюбинский региональный государственный университет им.К.Жубанова 

 

Современное состояние минерально-сырьевых ресурсов Казахстана во многом является результатом 

геологической и промышленной политики бывшего СССР. Тогда советская Геологическая служба должна была 

полностью обеспечивать народное хозяйство отечественным сырьем. В стране преобладала тенденция к 

экстенсивному освоению месторождений полезных ископаемых и сырьевых источников. Значительные 

инвестиции были вложены в разведку крупных капиталоемких участков с низкосортными рудами. Это может стать 

возможным только при закрытых рыночных условиях, путем концентрации и перераспределения средств, 

выделяемых для различных секторов, и поддержки шахтеров через систему сниженных цен и тарифов. Между тем, 

для выполнения государственных планов пополнения запасов разведаны небольшие и геологически сложные 

месторождения без четких оснований. Иногда, в жестких условиях разделения труда, применявшегося в 

http://www.zakon.kz/
http://www.zakon.kz/
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минерально-сырьевом секторе СССР, нефтеперерабатывающие заводы строились на большом расстоянии от их 

сырьевой базы. 

В условиях экономической независимости и рыночных реформ эти искажения минерально-сырьевых 

ресурсов, а также перерабатывающей промышленности в Казахстане усугубились. Например, значительные 

разведанные запасы низкосортной свинцовой руды в Каратауском регионе Южного Казахстана не были 

использованы в полной мере. В результате крупный Ачисайский комбинат сталкивается с дефицитом 

качественного сырья, в то время как Шымкентский свинцовый комбинат использует лишь 10% своей проектной 

мощности. Компании, разрабатывающие крупные разведанные запасы низкосортных руд редких металлов (Тантал, 

ниобий, вольфрам, молибден) В Восточном и Центральном Казахстане, не столкнулись с конкуренцией на 

внешнем рынке. В результате Усть-каменогорское титано-магниевое предприятие и производители 

редкоземельной продукции столкнулись с дефицитом сырья из-за пробоя внутреннего сырьевого рынка. 

Массивные разведанные запасы низкосортной (0,4) порфировой медной руды, являвшейся перспективным  сырьем 

для крупнейшего в СССР Балхашского медеплавильного завода, не соответствуют современным  требованиям  

рынка. 

В настоящее время Казахстан коренным образом меняет подход к экономической оценке месторождений, 

общей оценке минерально-сырьевых ресурсов и выбору приоритетов в геологоразведке. Национальный баланс 

природных ресурсов корректируется в соответствии со строгими экономическими критериями и международной 

экспертизой в области оценки природных ресурсов. Минерально - сырьевые ресурсы оцениваются, прежде всего, с 

учетом их достаточности для текущих и будущих потребностей казахстанской промышленности, а также 

возможностей выгодного экспорта сырьевых материалов. Проводятся геологические исследования, направленные 

на поиск дефицитного сырья и развитие приоритетных сырьевых источников для экономики Казахстана. 

По нынешнему мнению, Казахстан входит в число наиболее перспективных регионов для открытия новых 

месторождений на всем постсоветском пространстве. Результаты более чем десятилетней работы подтверждают 

этот факт. Крупные комплексные месторождения руд, таких как Maleyevskoye, Artemievskoye и Ново-

Leninogorskoye, были найдены в Восточном  Казахстане, где поиски, разведка и эксплуатация осуществлялись на 

протяжении более 200 лет. Большие дополнения к запасы золота были получены в Риддере-Sokolnoye области. 

Казахстанские эксперты сумели оценить и изучить трех коммерческих титановых россыпей (Обуховское, Shokash 

и Kamenogorskoye поля) и таким образом обеспечить поставки сырья для Усть-Каменогорского титано-магниевого 

комбината. В Центральном Казахстане открыты новые крупные месторождения нефти (Кумколь), угля 

(Шубарколь) и меди (Жаман-Айбат). Сырымбет олово месторождение было разведано в Северо-Казахстанской 

области, помимо уникального месторождения промышленных алмазов Кумдыколь. В этом же регионе завершена 

дополнительная разведка крупнейшего золоторудного месторождения Казахстана-Васильковского. Недавние 

открытия заслуживают упоминания-перспективное золото-медно - порфировое месторождение (Нуказганское 

месторождение) - необычное в Казахстане-и месторождение цинковой руды в коре выветривания (Шаймерден). 

Кроме того, определены новые типы золотодобычи: Карлиновый тип, золото во вторичных кварцитах, 

месторождения золота в коре линейного выветривания. 

В целом за последние 10 лет Казахстан приобрел три месторождения-по одному свинца, цинка и олова; два 

месторождения марганцевых руд; пять месторождений меди и пять месторождений золота; шесть нефтяных 

месторождений. Все эти факты еще раз подтверждают достоверность предварительных оценок и обоснованность 

прогнозных ресурсов в Казахстане. 

Анализ показывает, что в целом страна обладает достаточными сырьевыми ресурсами, освоение которых 

выгодно в современных экономических условиях. В результате геолого-экономическая переоценка, запасы 38 

месторождений свинца и цинка были классифицированы как активные (88.7% всех запасов цинка и 66,8% запасов 

цинка), в дополнение к 15 железорудных месторождений (26.1% соответственно), 46 медных месторождений 

(58.8%), 90 месторождений золота и 39 золотосодержащих комплексных руд месторождения (86.0%). Полученные 

дополнительные запасы цинка, свинца и золота значительно превышают их производство за 10-летний период. 

Обеспеченность сырьем марганцевой, хромовой и железорудной отраслей промышленности остается на 

очень высоком уровне (почти 80 лет), хотя объем производства увеличился в 1,5 раза.   

 При этом, независимо от видимого достатка и восполнения сырьевых источников, следует отметить, что 

пополнение запасов в основном происходит за счет месторождений, проявлений и перспективных площадей, 

известных с 70-х годов. Эти районы (Шаймерден, Талап, Жаман-Айбат, Варваринское и др.) расположены далеко 

от промышленных центров, поэтому их коммерческое развитие было бы капиталоемким.  

Состояние медной, цинковой и свинцовой промышленности вызывает большое беспокойство. Основная 

часть меди (Актогайское и Айдарское месторождения), цинка и свинца (Шалкийское месторождение), 

добавленных в 80-е годы, в настоящее время классифицируется как неактивные. 

В последнее время на территории Рудного Алтая, где производится почти 90% всего свинца и цинка, новых 

месторождений не обнаружено, что может привести к кризису в горнодобывающей промышленности региона 

через 10-15 лет. 

С учетом инерции в развитии горнодобывающей промышленности актуальным остается пополнение 

сырьевых ресурсов для цветных металлов. За период с 1995 по 2000 годы поисковые работы, финансируемые за 

счет инвестиций в отрасли цветной, редкой и благородной металлургии (за исключением  месторождений золота 

Узбои и Вера и Сатпаевского титанового месторождения), не привели к открытию новых месторождений. 
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Инвесторы стремятся сократить или приостановить геологоразведочные работы, ссылаясь на неблагоприятные 

текущие цены на эти полезные ископаемые. Стоит отметить, что инвестиции в разведку ряда цветных и черных 

металлов (золото, полиметаллы, медь, никель, кобальт, железо, марганец и др.)) сократилось в значительной 

степени, иногда до нуля. 

В настоящее время, поскольку запасы на перспективных участках и ранее открытые месторождения в 

значительной степени исчерпаны, все усилия как недропользователей, так и компаний, выполняющих 

государственные контрактные геологические изыскания недр, должны быть направлены на открытие новых 

месторождений и переоценку существующих, отнесенных к категории неработоспособных, но которые могли бы 

разрабатываться с использованием  нетрадиционных современных технологий. Хорошим примером  такого подхода 

является разведка окисленных цинковых руд на месторождении Шаймерден. Переход к нетрадиционной 

переработке Шаймерденской руды, которая была классифицирована как нерабочая, сделал ее вполне пригодной 

для получения цинка с помощью гидрометаллургии. 

Обширные территории бывших советских военных полигонов, которые были недоступны для тщательной 

геологической разведки, имеют значительный потенциал для освоения сырьевых ресурсов страны. В настоящее 

время региональные геологические изыскания Чу-Илийского Рудного пояса, и Сарышаган и Семипалатинском  

испытательных полигонов практически завершены. Есть диск, чтобы обнаружить новые коммерческие 

геологических отложений, видов не традиционной в Казахстан, в пределах известных рудных районов 

производства. 

Динамика и структура финансирования горных работ из республиканского бюджета в 1992-2000 гг. 

свидетельствуют о сокращении бюджетных ассигнований на проведение государственных контрактных 

геологических изысканий недр. Период с 1997 по 1999 год оказался крайне сложным, так как на геологию в 

Казахстане было выделено едва ли 45% первоначально запланированных бюджетных средств (данные 1998 года). 

В результате в последнее десятилетие наблюдается устойчивая тенденция к снижению геологоразведочных работ. 
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СТРУКТУРА И КЛАССИФИКАЦИЯ KPI 

 

Анетбаева В.А. 

Актюбинский региональный государственный университет им.К.Жубанова 

 

KPI (англ. Key Performance Indicators) – ключевые показатели деятельности – система оценки, которая 

помогает организации оценить свое состояние, определить достижение запланированных целей. 

Система KPI служит прежде всего для оценки работодателями своих сотрудников, она позволяет 

проанализировать положение компании в целом и каждого отдельного работника в настоящий момент и понять, 

насколько сегодняшнее положение соответствует стратегическим целям компании. 

KPI делает возможным оценку эффективности, а значит, вооружает руководство компании инструментом, 

позволяющим определить, насколько управление компанией соответствует уровню достижения стратегических 

целей, в частности укреплению и росту рыночной стоимости компании. Персонал, формируя отчеты о результатах 

своей работы по заданным показателям, имеет возможность сравнить итоги с ключевыми показателями и оценить 

реальную эффективность своего вклада в дело достижения целей преобразований. Эта особенность KPI ложится в 

основу системы мотивации сотрудников компании, методов премирования и поощрения персонала. 

Система KPI необходима в компаниях для понимания того, насколько ключевые показатели деятельности в 

настоящем соотносятся с целями преобразований и стратегическими инициативами в долгосрочном  периоде. Эго 

инструмент измерения и управления эффективностью компании. 

Ключевые показатели эффективности являются частью сбалансированной системы показателей, в которой 

устанавливаются причинно-следственные связи между целями и показателями для того, чтобы видеть 

закономерности и взаимные факторы влияния в бизнесе – зависимости одних показателей (результатов 

деятельности) от других. 
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Структура системы KPI определяется в зависимости от стратегии компании, а также от цели внедрения 

системы KPI на предприятии. Для каждой выработанной стратегической цели разрабатываются свои ключевые 

показатели деятельности. С помощью подбора KPI, которые являются, по сути, индикаторами соответствия уровня 

текущих показателей деятельности стратегическим целям компании, измерителями достижимости этих целей, 

компания получает хорошо сбалансированную картину кратко- и среднесрочных целей, финансовых и 

нефинансовых показателей деятельности. Финансовые показатели, безусловно, важны, поскольку отражают 

финансовую составляющую сбалансированной системы показателей. Но оценивать эффективность развития 

бизнеса, выраженную исключительно в деньгах, было бы некорректно. 

Количественные и качественные ключевые показатели, позволяющие оценивать деятельность, строить 

среднесрочные и долгосрочные прогнозы, для каждой компании должны быть определены индивидуально, с 

учетом отраслевой специфики, положения на рынке, стратегических задач и тактики ведения бизнеса. Здесь нет 

готовых рецептов, за исключением некоторых правил. Ключевые показатели деятельности должны отличать 

следующие признаки: 

 ограниченное количество; 

 единство для всей компании; 

 измеримость, цифровое выражение показателя; 

 прямая связь с важнейшими факторами успеха; 

 подконтрольность, т.е. возможность влиять на факторы; 

 мотивирующий характер для сотрудников. 

Ключевые показатели деятельности бывают отсроченными – отражают результаты деятельности по 

истечении периода, и опережающими – дают возможность управлять ситуацией в пределах отчетного периода с 

целью достижения заданных результатов по его истечении. 

К отсроченным  относятся финансовые показатели, они демонстрируют связь с желаниями собственника и 

возможностями компании генерировать денежные потоки, однако в силу своего запаздывающего характера не 

могут описывать текущую эффективность подразделений и компании в целом. 

Опережающие (оперативные) показатели свидетельствуют о текущей деятельности подразделений и 

компании в целом, параллельно и косвенно отвечая на вопросы о том, какие денежные потоки могут быть в 

будущем, а также каковы качество процессов и продукции, степень удовлетворенности заказчиков. При разработке 

методов управления KPI индикаторы классифицируют на KPI, имеющие стратегический характер, и KPI, 

имеющие нормативный характер.  

Следует понимать, что отнесение показателя к стратегическому или нормативному типу зависит от 

выбранной руководителями стратегии компании. И если достижение целевых значений KPI, носящих 

стратегический характер, существенно изменяет положение компании, то значения KPI, носящих нормативный 

характер, нужно поддерживать на том или ином уровне в рамках выбранного краткосрочного периода. В качестве 

примера KPI, которые имеют стратегический характер, можно привести такие показатели, как "капитализация", 

"доля рынка", в то время как нормативный характер носят такие показатели, к примеру, как "коэффициент 

текучести кадров". 

Показатели стратегического типа должны отражать конкурентные преимущества компании. Конкурентное 

преимущество {competitive advantage) – это завоевание более прочных позиций на рынке по сравнению с 

позициями конкурентов, достигнутых путем предоставления потребителям  бо льших благ. Это положительное 

отличие от конкурента. Иными словами, конкурентное преимущество – это та причина, по которой клиент 

выбирает компанию или продукт определенной компании. Из этого определения вытекает следствие: во-первых, 

имеющееся у компании положительное отличие должно быть значимым для клиента; во-вторых, это отличие 

должно быть клиенту известно. 

Высокие оценки работы по ключевым показателям деятельности стратегического типа в компании влекут за 

собой достижение стратегической цели и обеспечивают достижение маркетинговой стратегической цели. Каждый 

стратегический показатель деятельности компании отражает какой-либо аспект конкурентного преимущества. 

Ключевые показатели деятельности нормативного типа носят временный характер, т.е. привязаны к какому-

либо временному периоду. Можно сказать, что если ключевые показатели стратегического типа отвечают за 

достижение цели, то ключевые показатели нормативного типа отвечают за решение задач, необходимых для 

достижения цели. 

Для применения системы показателей в управлении многоуровневыми компаниями с необходимостью 

"каскадирования" целей целесообразно подразделить KPI на индикативные показатели (индикаторы) и 

императивные (контрольные) показатели. 

Количество индикативных KPI соотносится с целями соответствующих служб и структурных 

подразделений. Примерами таких KPI могут быть показатели "скорость документооборота", "количество 

специализированных семинаров за сезон" и т.д. Таким образом, индикативные показатели носят как опережающий, 

так и отсроченный характер. 

Контрольные KPI задаются на верхнем уровне управления, и их число соответствует количеству проекций 

(перспектив), в рамках которых выделяются все показатели. Контрольные KPI носят исключительно отсроченный 

характер и являются основными показателями, с помощью которых вышестоящий уровень управления 

(управляющая компания) контролирует работу нижестоящего уровня управления. 
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Таким образом, задача системы ключевых показателей деятельности и сбалансированной системы 

показателей состоит в переводе стратегии компании в комплексный набор показателей ее деятельности, 

определяющий основные параметры системы измерения и управления. Набор показателей задает основу для 

формирования стратегии компании и включает количественные характеристики для информирования сотрудников 

об основных факторах успеха вчера, сегодня, завтра. А высшее руководство направляет энергию, способности и 

знания сотрудников на решение перспективных задач. 
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СОВРЕМЕННОЕ СОСТОЯНИЕ ЗАНЯТОСТИ НАСЕЛЕНИЯ АКТЮБИНСКОЙ ОБЛАСТИ 
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В современной рыночной экономике рынок труда становится важнейшим звеном национальной рыночной 

цивилизации, где формируются трудовые ресурсы. Рациональное использование трудовых ресурсов зависит от 

оптимального распределения рабочей силы по отраслям и регионам, тем самым обеспечивая эффективность их 

использования. Поэтому повышение занятости населения следует осуществлять исходя из эффективности 

использования различных форм трудовой деятельности. 

Социально-демографический портрет казахстанских кандидатов на работу по возрастным характеристикам  

основное ядро соискателей принадлежит к возрастным группам от 25 до 34 лет – 52 процента, от 35 до 44 лет – 19 

процентов и от 45 до 54 лет – 19 процентов соискателей. 

Экономически активное население и занятое население является одним из основных элементов индикатора 

рынка. К экономически активному населению относятся все занятые и безработные (согласно методике МОТ под 

безработными понимаются лица, не имеющие работу или доходного занятия, ищущие работу и готовые 

приступить к работе). К занятому населению относятся граждане, работающие по найму, в том числе 

выполняющие работу за вознаграждение в течение полного или неполного рабочего дня (недели), а также 

имеющие оплачиваемую работу, подтвержденную соответствующим  договором, контрактом, соглашением. 

Занятыми считаются лица, самостоятельно обеспечивающие себя работой, в том числе предприниматели и 

фермеры, все, кто проходит службу в любых родах войск, а также учащиеся.  

Экономически активное население в 2018 году составляло 432,4 тысяч человек, и по сравнению с 2005 

годом увеличилось на 18,2 процентов. Доля занятого населения в экономически активном населении в 2012 году 

составила 95 процентов. В 2005 году этот  был на воровне 90,5 процентов, в 2009 году 93,2 процентов. В 

численности экономически активного населения основную долю составляют люди в возрасте от 25-34 лет. В 

данной возрастной категории преобладают мужчины. Их доля составляет 52 процента. Однако в возрасте от 35-44 

преобладают женщины. Подобная тенденция наблюдается за последние 5 лет.  

Большую долю занятого населения занимают наемные работники, численность которых с каждым годом 

увеличивается. Так, в 2018 году количество наемных работников увеличилась на 27,1 процентов по сравнению с 

2014 годом, с 2017 годом на 7,1 процентов. Тогда как, доля самостоятельно занятого населения уменьшается. Если 

в 2015 году доля самостоятельно занятых составляла 34,9 процентов, то в 2017 году 28,1 процентов, а в 2018 году 

25,8 процентов. Снижение доли самостоятельно занятых в среди занятых населения связана с уменьшением  

численности самостоятельных работников, и соответственно увеличением наемных работников на предприятиях. 

Среди самостоятельно занятых работников наиболее устойчивая тенденция снижения наблюдается среди женщин. 

Если численность женщин среди самостоятельно занятых работников в 2016 году составляла 58,4 процентов, то в 

2017 году 52,7 процентов. В 2018 году численность женщин среди самостоятельных работников по сравнению с 

2017 годом снизилась на 2,1 процентов. 

Большая доля занятого населения за последние 5 лет занята в сфере услуг и имеет тенденцию роста. Тогда 

как в сельском хозяйстве доля занятых с каждым уменьшается, особенно за последние 3 года в более чем в полтора 

раза. Так, в 2014 году численность занятых в сельском хозяйстве составляла 113 тыс. человек, в 2016 году 111,8 

тыс человек, а в 2018 году уже 72,6 тыс человек.  По секторам промышленности  и строительства рост 

обеспечивается роста горнодобывающей промышленности  и разработки карьеров, а также строительства. В 

горнодобывающей промыленности и разработки карьеров по результатом 2018 года рост занятых по сравнению с 

2014 годом составил 17,8 процентов, с 2016 годом на 12,2 процентов. Численность занятых  в сфере строительства 

выросла по итогам 2018 года на 90,1 процентов по сравнению с 2014 годом и на 68,5 процентов по сравнению с 

2016 годом. В обрабатывающей промышленности наблюдается снижение занятых. Если в 2014 году было занято  
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29,3 тыс человек, то в 2016 году снизилось на 26,3 процентов, а в 2018 году на 24, 6 процентов. В сфере оказания 

услуг наибольшие доли занятых приходится на оптово-розничную торговлю и образование.  Наибольший рост 

занятых наблюдается в оптово-розничной торговле. Так, в 2018 году занятых в данном секторе было 70,3 тыс 

человек. По сравнению с 2014 годом этот показатель вырос на 51,8 процентов, с 2016 годом на 47 процентов. По 

сферам оказания услуг также наблюдается незначительный рост. По видам экономической деятельности доля 

занятых в сфере услуг в 2015 году по сравнению с 2010 годом выросла на 14 процентов, а 2018 году по сравнению 

с 2015 годом на 10,4 процентов.  Как по всей республике, так и по всей области растет число занятых в торгово-

посреднических, налоговых, аудиторских и нотариальных службах.  

В последние годы большинство занятых имеют среднее профессиональное и высшее образование, тогда как 

в 2014 году среди занятых наряду со средним профессиональным  образованием  преобладали с начальным 

профессиональным  образованием. Поступательный рост занятых имеют люди с высшим образованием. Следует 

отметить, что среди занятых с высшим образованием  за рассматриваемый период преобладают женщины. Если  в 

2014  году доля мужчин составляла 45,1 процентов, то доля женщин 54,9 процентов. Так, в 2015 году 43,5 

процентов, против 56,5 процентов, в 2016 году 41,3 процентов, против 58,7 процентов, в 2017 году 40,6 процентов,  

против 59,4 процентов, соответственно. В 2018 году мужчин 44,8 процентов, женщин 55,2 процентов. Схожая 

ситуация наблюдалась с 2014 года по 2016 год среди занятых со средним профессиональным  образованием. 

Однако, в 2017-2018 годах имело место  противоположной ситуации. В 2017 году доля мужчин среди  работающих 

с высшим образованием  составила 51 процентов, то в 2018 году 52 процентов. Данная ситуация связана с 

сокращением численности в сфере производства, и увеличением занятости в сфере услуг. Поскольку, традиционно 

женщины заняты в таких видах деятельности, как здравоохранение, образование, гостиницы и рестораны, 

финансовая деятельность, коммунальные, социальные и персональные услуги, где их доля соответственно 

преобладает от общей численности. 

Таким образом, наблюдается рост населения в регионе, а также экономически активного населения. Наряду 

с этим уменьшается количество безработных в регионе, что соответственно положительно сказывается на 

занятости населения. Среди занятых основну долю составляют наемные работники и доля которых с каждым 

годом увеличевается по сравнению с самостоятельно занятыми. Наблюдается отток самостоятельных работников в 

сторону наемных работников на предприятиях. В разрезе секторов экономики наблюдается уменьшение 

численности работников в сфере перерабатывающей промышленности и сельского хозяйства,  и наоборот 

увелечение в сфере торговли и образования. Среди занятого населения в основном трудоустроены люди со 

средним профессиональным  и  высшим образованием. С каждым годом из численность увеличиваетяс. 
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Электроэнергетика, являясь одной из базовых отраслей, играет важную роль в экономической, социальной 

сфере любого государства. Поэтому электроэнергетический комплекс определен как один из приоритетных 

секторов экономики Республики Казахстан и рассматривается как динамично сбалансированная система: 

энергетика - экономика - природа - общество при устойчивом развитии электроэнергетики на базе новых 

высокоэффективных технологий и постоянного снижения энергоемкости внутреннего валового продукта (далее - 

ВВП) страны. 

Казахстан обладает крупными запасами энергетических ресурсов (нефть, газ, уголь, уран) и является 

сырьевой страной, живущей за счет продажи природных запасов энергоносителей. До 2010 года Казахстан являлся 

нетто-экспортёром  электроэнергии, а после 2010 года является нетто-импортером, то есть потребляет больше 

электроэнергии, чем производит. Север Казахстана экспортирует электроэнергию, производимую на построенной 

еще в советское время Экибастузской ГРЭС-1, в Россию, а юг покупает её у Киргизии и Узбекистана. 

Суммарная установленная мощность всех электростанций Казахстана составляет 19 тысяч МВт, а 

фактическая мощность — 14 558,0 МВт. Казахстан вырабатывает 87,2 млрд. КВтчас электроэнергии в год (данные 

2012 г., против 1053 млрд. КВтчас Россией, и 3900 млрд. КВтчас - США, 4744 млрд. КВтчас - Китаем), то есть 

электровооруженность Казахстана 3,9 МВтчас/чел в год против 6,7 - в России, 14 - США, 3,2 - в КНР. К 

сожалению, выработка большинства электростанций не достигает установленной мощности (уровень выработки 

1990 года - 87,4 млрд. КВтчас). Выработка по типу электростанций распределяется следующим образом: 

● ТЭС (тепловые электростанции) — 87,7 %, в том числе:  - КЭС (конденсационные электростанции) — 

48,9 %;   - ТЭЦ (теплоэлектроцентрали) — 36,6 %;   - ГТЭС (газотурбинные электростанции) — 2,3 %; 

● ГЭС (гидроэлектростанции) — 12,3 %. 
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Около 72 % электроэнергии в Казахстане вырабатывается из угля, 12,3 % — из гидроресурсов, 10,6 % — из 

газа и 4,9 % — из нефти. Таким образом, четырьмя основными видами электростанций вырабатывается 99,8% 

электроэнергии, а на альтернативные источники приходится менее 0,2%  

Электрические станции разделяются на электростанции национального значения, электростанции 

промышленного назначения и электростанции регионального назначения. 

К электрическим станциям национального значения относятся крупные тепловые электрические станции, 

обеспечивающие выработку и продажу электроэнергии потребителям  на оптовом рынке электрической энергии 

Республики Казахстан: - ТОО «Экибастузская ГРЭС-1; - АО «Станция Экибастузская ГРЭС-2»; - АО 

«Евроазиатская Энергетическая Корпорация» (Аксуская ГРЭС); - ТОО ГРЭС «Корпорация Казахмыс»; - АО 

«Жамбылская ГРЭС», а также гидравлические электростанции большой мощности, используемые дополнительно 

и для регулирования графика нагрузки ЕЭС РК: - Бухтарминская ГЭК АО «Казцинк», - ТОО «AES Усть-

Каменогорская ГЭС», - ТОО «AES Шульбинская ГЭС». 

К электростанциям  промышленного значения относятся ТЭЦ, с комбинированным  производством 

электрической и тепловой энергии, которые служат для электро-теплоснабжения крупных промышленных 

предприятий и близлежащих населенных пунктов: - ТЭЦ-3 ТОО «Караганда-Жылу; - ТЭЦ ПВС, ТЭЦ-2 АО 

«Арселор Миттал Темиртау»; - Рудненская ТЭЦ (АО «ССГПО»); - Балхашская ТЭЦ, Жезказганская ТЭЦ ТОО 

Корпорация «Казахмыс»; - Павлодарская ТЭЦ-1 АО «Алюминий Казахстана»; -Шымкентская ТЭЦ-1,2 (АО 

«Южполиметал») и другие. 

Электростанции регионального значения — это ТЭЦ, интегрированные с териториями, которые 

осуществляют реализацию электрической энергии через сети региональных электросетевых компаний и 

энергопередающих организаций, а так же теплоснабжение близлежащих городов. 

Суммарная установленная мощность электростанций Казахстана составляет 18,99 млн кВт. В структуре 

мощностей 88% приходится на ТЭС, 12% - на ГЭС и менее 1% - на прочие виды генерации. Всего в эксплуатации 

находятся 63 электростанции.  

 Основу электроэнергетики Казахстана составляют крупные ГРЭС:  

 - Экибастузская ГРЭС-1 – 4 млн. кВт;   

 - Аксуская ГРЭС – 2,1 млн. кВт;   

 - Жамбылская ГРЭС – 1,2 млн. кВт;  

 - Экибастузская ГРЭС-2 – 1 млн. кВт.  

 На р. Иртыш сооружены Бухтарминская ГЭС – 0,7 млн кВт, Усть-Каменогорская ГЭС – 0,3 млн кВт и 

Шульбинская ГЭС – 0,7 млн кВт. На р. или построена Капчагайская ГЭС – 0,4 млн кВт.  

В число крупнейших ТЭЦ, осуществляющих тепло- и электроснабжение крупных промышленных 

предприятий и близлежащих населенных пунктов, входят: Павлодарская ТЭЦ, Шымкентская ТЭЦ, Балхашская 

ТЭЦ, Рудненская ТЭЦ и др. 

Эффективность использования электроэнергии из-за концентрации производителей в одном месте и 

нахождении потребителей в другом, а также от большой разницы в пиковых потреблениях, во многом зависит от 

эффективности системы передачи электрической энергии, которая в Казахстане развита совершенно недостаточно 

и неравномерно. Большая часть ЛЭП построена еще в советское время и имеет износ (возрастание омического 

сопротивления от коррозии, ухудшение электроизоляции и пр.) порядка 75%.  

При передаче и распределении электроэнергии имеются большие потери — 21,5 %, а для сельских линий 

типичным уровнем является 25 - 50% потерь. 

Линии электропередачи и распределительные сети Казахстана разделены на 3 части: две на севере и одна на 

юге, каждая из которых соединена с какой-либо внешней энергетической системой (Единой энергетической 

системой России на севере и Объединённой энергетической системой Средней Азии на юге). Соединяются эти 

системы между собой только одной линией. В настоящее время ведётся строительство второй линии, 

соединяющей Северную и Южную энергосистемы и рассматривается возможность строительства линии, 

соединяющей Западную энергосистему с Северной. 

Наиболее выгодным для Казахстана является расширение, модернизация и коренное улучшение 

инфраструктуры государственной системы электрических сетей, которая обеспечит доступность дешевой и 

стабильной электроэнергии для всех потребителей и полное использование мощности угольных и 

гидроэлектростанций. 

Рациональное использование энергетических ресурсов Казахстана, поиск и развитие альтернативных 

источников энергии, внедрение современных энергосберегающих технологий должны стать ключевыми 

приоритетами осуществления политики Казахстана в этой сфере. Данные меры будут не только способствовать 

независимому позиционированию Казахстана на международной энергетической арене, обеспечению 

энергетической безопасности, но и общему устойчивому развитию казахстанской экономики. 
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РОЛЬ ИННОВАЦИИ В ОБЕСПЕЧЕНИИ КОНКУРЕНТОСПОСОБНОСТИ ПРЕДПРИЯТИЯ 

 

Сисембин Б.С. 

Актюбинский региональный государственный университет им. К. Жубанова 

 

Конкуренция и инновационная деятельность взаимосвязаны. Производители и потребители в процессе 

использования устаревшей техники и технологии получают дифференциальный убыток, в результате чего 

вынуждены сокращать издержки производства на основе инноваций. Предприятия, первые освоившие инновации, 

имеют возможность снижать издержки производства и, соответственно, стоимость реализуемых товаров, 

следствием чего является укрепление своих позиций в конкурентной борьбе с субъектами рынка, предлагающими 

аналогичные товары. 

Конкурентоспособность предприятия включает в себя комплекс экономических характеристик, которые 

определяют его положение в отрасли, например, характеристики товара, факторы, формирующие экономические 

условия производства и сбыта продукции. 

Конкурентоспособность продукции и конкурентоспособность предприятия соотносятся между собой как 

часть и целое. Конкурентоспособность предприятия зависит от конкурентоспособности продукции и от 

совокупности экономических методов деятельности предприятия, отражающихся на результатах этой 

деятельности 1. 

На уровень конкурентоспособности предприятия важное воздействие оказывают инновации. Для 

обеспечения конкурентных преимуществ необходимо выявить факторы, воздействующие на отношение 

потребителей к предприятию и его продукции. Эти факторы можно систематизировать следующим образом: 

 коммерческие условия; 

 организация сбытовой сети; 

 организация технического обслуживания продукции; 

 представление о предприятии со стороны потребителей; 

 воздействие тенденций развития конъюнктуры на положение предприятия на рынке. 

Организационными мерами, направленными на повышение конкурентоспособности предприятия, могут 

быть следующие: 

 обеспечение технико-экономических и качественных показателей, создающих приоритетность 

продукции предприятия на рынке. 

 изменение качества изделия и его технико-экономических параметров с целью учета требований 

потребителя. 

 выявление и обеспечение преимуществ продукта по сравнению с заменителями. 

 выявление преимуществ и недостатков товаров-аналогов, выпускаемых конкурентами и использование 

этих результатов. 

 определение возможных модификаций продукта путем повышения качественных характеристик. 

 выявление и использование ценовых факторов повышения конкурентоспособности продукции. 

 нахождение и использование возможных приоритетных сфер применения продукции, особенно 

инновационной. 

 дифференциация продукции. 

Следовательно, оценка конкурентоспособности предприятия на конкретном рынке или его сегменте 

основывается на анализе технологических, производственных, финансовых и сбытовых возможностей 

предприятия [2]. 

Рассматривая различные определения конкурентоспособности можно сделать методически важный вывод о 

том, что конкурентоспособность отражает продуктивность использования ресурсов. Поэтому для обеспечения 

конкурентоспособности необходимо постоянно заботиться об эффективном использовании всех видов ресурсов. 

Другим основным условием для внедрения инноваций является наличие эффективной системы маркетинга и 

сбыта, осуществляющей связь предприятия с конечными потребителями с целью постоянного выявления новых 

требований покупателей, предъявляемых к качеству производимых товаров и услуг. Это условие имеет важное 

значение, так как на практике инновации часто определяются как «создание и предоставление товаров или услуг, 

которые предлагают потребителям  выгоды, воспринимаемые ими как новые или более совершенные». И 

большинство неудач с выведением инноваций на рынок специалисты объясняют тем, что они возникают на базе 

новых знаний, а не потребностей, в то время как покупателям нужен не новый товар, а новые выгоды. Обобщая эти 

и другие условия, отметим, что для осуществления инновационной деятельности необходимо наличие 

инновационного потенциала предприятия, который характеризуется как совокупность различных ресурсов, 

включая [3]:  

 интеллектуальные (технологическая документация, патенты, лицензии, бизнес-планы по освоению 

новшеств, инновационная программа предприятия) 

 материальные (опытно-приборная база, технологическое оборудование, ресурс площадей) 

 финансовые (собственные, заемные, инвестиционные, грантовые); 

 кадровые (лидер-новатор; персонал, заинтересованный в инновациях; партнерские и личные связи 
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сотрудников с НИИ и вузами; опыт проведения НИР и ОКР; опыт управления проектами) 

 инфраструктурные (собственные подразделения НИОКР, отдел главного технолога, отдел маркетинга 

новой продукции, патентно-правовой отдел, информационный отдел, отдел конкурентной разведки) 

 иные ресурсы, необходимые для осуществления инновационной деятельности. 

Таким образом, выживаемости субъектов рынка в конкурентной борьбе способствует инновационная 

деятельность. Конкуренция и инновации диалектически взаимосвязаны и дополняют друг друга, так как, [4] 

во-первых, конкуренция - главный фактор восприимчивости субъекта рынка к техническим новинкам. 

во-вторых, конкуренция вынуждает предпринимателя постоянно искать и находить новые виды продуктов и 

услуг, которые нужны потребителям  и могут удовлетворить их потребности. 

в-третьих, конкуренция способствует тому, что предприниматели стараются освоить продукцию высокого 

качества по ценам рынка с целью удержания потребителей. 

в-четвёртых, конкуренция стимулирует использование наиболее эффективных способов производства. 

в-пятых, конкуренция вынуждает предпринимателей оперативно реагировать на желания потребителей. 

в-шестых, конкуренция обеспечивает высокий доход тому, кто упорно и производительно трудится. 

Поэтому конкурентоспособность предприятия на рынке является главным критерием эффективности 

системы управления инновациями. 

Чтобы быть конкурентоспособным, предприятию необходимо применять высокоэффективные формы, 

системы и модели управления инновационной деятельностью. Эти системы управления способствуют 

постоянному улучшению качества выпускаемой продукции и обеспечивают повышение уровня удовлетворенности 

потребителей. 

Инновации ориентированы на рынок, на конкретного потребителя. Уровень качества продукции 

обеспечивается эффективным управлением  инновационной деятельностью. Процесс формирования качества 

обеспечивается использованием  инноваций на предприятии. 

Следует отметить, что конкурентоспособность не является имманентным  качеством предприятия. Это 

означает, что конкурентоспособность предприятия может быть оценена только в рамках группы предприятий, 

относящихся к данной отрасли, либо предприятий, выпускающих аналогичные товары. 

 

Использованные источники: 

1. Кембаев Б.А., Смирнова Н.Г., Садвакасова С.К., Омаргазина С.Т. Информационный мониторинг 

инновационной деятельности в научно-технической сфере РК // Инновации. - 2013. - № 2-3. - С. 47-55. 

2. Уткин Э.А., Сатабаев К.Т., Сатабаева Р.К. Инновации в управлении человеческими ресурсами предприятия. - 

М.: ТЕИС, 2012. - 304 с. 

3. Кубаев К.Е. Инновационные технологии как ведущий фактор устойчивого экономического развития // 

Индустрия Казахстана. - 2016. - № 1. - С. 6-10. 

4. Баркер Алан Алхимия инноваций / Пер. с англ. А.Р. Ханукаева. -М.: ООО «Вершина», 2014. - 224 с. 

 

Научный руководитель - PhD, к.э.н., доцент Тасмаганбетов А.Б. 

 

 

МОДЕЛИ КЛАСТЕРНОЙ ПОЛИТИКИ В РАЗВИТИИ ЭКОНОМИКИ 

 

Таджаяков А.М. 

Актюбинский региональный государственный университет им. К. Жубанова  

 

Кластерная политика — система государственных мер и механизмов поддержки кластеров, 

обеспечивающих повышение конкурентоспособности регионов, предприятий, входящих в кластер, а также 

обеспечивающих внедрение инноваций [1]. 

Обычно кластерная политика рассматривается как альтернатива препятствующих конкуренции мер 

традиционной «промышленной политики», в рамках которой осуществляется поддержка конкретных предприятий 

или отраслей [2]. 

Анализ зарубежного опыта формирования региональных кластеров показывает, что существуют две 

основные модели, в рамках которых осуществляется кластерная политика - либеральная и дирижистская.  

Основной принцип либеральной модели состоит в том, что кластер – это рыночный организм,  роль 

государства достаточно минимальна, и  сводится только к устранению препятствий для его естественного развития  

и не предполагает прямого государственного вмешательства.   

В странах же с дирижистской политикой государство играет более активную роль в процессе формирования 

кластеров [3]. Эта политика включает в себя комплекс мер – от выбора приоритетных направлений и 

финансирования программ по развитию региональных кластеров до целевого создания ключевых факторов их 

успешного развития. Таким образом, представители дирижисткого направления самостоятельно выбирают регион 

для создания кластера, целенаправленно создают инфраструктуру для приоритетных кластеров, а также 

определяют объем его финансирования.   
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Таблица 1 

Модели кластерной политики 

 

Модель Страны Характеристика 

Дирижистская Япония, Республика Корея, 

Сингапур, Швеция, Франция, 

Финляндия и Словения 

Большую роль играет активная 

государственная (федеральная) политика 

развития кластеров 

Либеральная США, Великобритания, Австралия, 

Канада 

Кластер рассматривается как рыночный 

организм. Роль федеральных властей 

заключается в снятии барьеров для его 

естественного развития 

 

В таблице 1 выделены две основные модели (либеральная и дирижистская) в рамках которых 

осуществляется кластерная политика в отдельных странах мировой экономики.  

Следует подчеркнуть, что либеральная кластерная стратегия характерна для тех стран, которые по традиции 

проводят либеральную экономическую политику. К числу них можно отнести США, Великобританию, Австралию 

и Канаду. 

Дирижистскую кластерную политику, соответственно, проводят власти тех стран, которые активно 

вовлечены в экономическую жизнь страны. Среди них, например, Франция, Корея, Сингапур, Япония, Швеция, 

Финляндия, Словения. 

Можно выделить три отличия дирижистской модели кластерной политики от классической либеральной:  

1. Выбор приоритетов. Дирижисты на государственном  уровне выбирают отраслевые и региональные 

приоритеты и те кластеры, которые намерены развивать. Либеральная же кластерная политика выращивает 

кластеры, которые изначально были сформированы рынком.  

2. Развитие инфраструктуры. Дирижисты целенаправленно создают инфраструктуру для приоритетных 

кластеров: университеты, научно-исследовательские институты, аэропорты, дороги. В странах с либеральной 

кластерной политикой правительства, напротив, крайне редко участвуют в создании инфраструктуры для 

кластеров. 

3. Выбор региона, где создается кластер. Дирижисты самостоятельно выбирают регион для создания 

кластера, а также определяют объем финансирования. Либералы же создают стимулы для региональных властей, 

на которых лежит вся ответственность за создаваемый кластер [4].  

Анализ международной практики использования кластерного подхода и кластерной политики 

демонстрирует применимость в российских условиях, при определенной адаптации, значительной части этого 

опыта. 

Современная государственная политика в области формирования и развития кластеров, определяется 

многими национальными особенностями. Она может быть весьма разнообразной и выступать в виде: 

- конкретной политики с четко установленной стратегией и выделенным бюджетом, которая может 

охватывать ряд промышленных секторов; 

- политики, сфокусированной на отдельных аспектах развития кластеров, например, взаимодействия между 

бизнесом и исследовательскими организациями или бизнесом и государством; 

- политики как составляющей других стратегий экономического развития; 

В зависимости от проводимой политики определяются и направления, формы государственной поддержки 

кластеров, среди которых можно выделить прямую финансовую поддержку специфических проектов, снижение 

налогов на исследовательские расходы, организацию публичных мероприятий (ярмарки, торговые миссии и пр.), 

обеспечение передачи информации. 

Зарубежный опыт свидетельствует о широком разнообразии правительственных организаций поддержки 

кластеров. Как правило, реализация кластерных стратегий предполагает наличие грантообразующих фондов 

(институтов, агентств), поддерживающих кластерные инициативы: например, Национальное агентство 

планирования DATAR (Франция), Информационная система поиска и классификации кластеров CASSIS 

(Люксембург), Национальный совет по конкурентоспособности (США), программа кооперации LINK 

(Великобритания) [5]. Кроме того, организовываются специальные институты, выполняющие функции по 

развитию, построению сетевых структур и их интернационализации. К ним можно отнести центры экспертизы 

(Финляндия), центры превосходства (США), консалтинговые, маркетингово-аналитические и брендинговые 

компании (Economic Competitiveness Group (США); институты и агентства, входящие в кластерные инициативы 

(Мюнхенский технический университет). Неотъемлемой частью инфраструктурного обеспечения кластерных 

стратегий является создание бизнес-инкубаторов, технопарков, особых экономических зон, которые, по сути дела, 

являются катализаторами образования региональных кластеров [6]. 

Вступление компании в кластер повышает ее статус, способствует росту внимания к ней со стороны 

финансовых агентств, благоприятствует росту международной репутации компании и популярности торговой 

марки, привлекает в регион дополнительные ресурсы. В свою очередь наличие в регионе кластера повышает роль 

региональных администраций, поскольку развивает и укрепляет экономику их региона, стимулирует 
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экономический рост и ускоряет решение социальных проблем, создает условия для успешного развития более 

отсталых территорий. 
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Реклама не только формирует покупательские предпочтения, но и принимает участие в становлении 

определенного социального поведения, и в особенности это касается юных неокрепших умов. Реклама влияет на 

их ценностные ориентации, культивирует заботу о собственном имидже и необходимость быть «в тренде».  

Во многом благодаря рекламе, на сегодняшний день основными ценностями современных молодых людей 

являются индивидуализм, карьеризм, стремление заработать как можно больше денег, добиться личного успеха, с 

целью обретения свободы выбора потребительских практик и повышения уровня жизни.  

Когда вы создаете рекламу для молодого поколения, необходимо задумываться о том, какой посыл она 

несет и какие ценности транслирует.  

Чтобы завтра быть успешным, уже сегодня надо думать о том, как найти подход к будущим поколениям. О 

завтрашних взрослых пойдет речь в этой статье. 

Работа с поколением Z — людьми, родившимися в конце 90-х и начале 2000-х — один из трендов 

маркетинга в 2019 году. Чтобы быть замеченными, услышанными и выбранными представителями поколения, 

нужно говорить с ними на понятном для них языке, используя те средства коммуникации и подачи информации, 

которые им нравятся и максимально понятны.  

Аналитики компании PWC говорят о том, что к 2020 году почти 60% всех потребителей в развитых странах 

будут принадлежать поколению Z. Чтобы стать успешными в будущем, компаниям необходимо уже сегодня 

задуматься о том, кто они, эти завтрашние взрослые, и как найти к ним подход.  

Что касается отношения молодого и старшего поколения к разным форматам рекламы: как выяснили 

эксперты компании компании Kantar Millward Brown, молодежь в возрасте 16-19 лет имеет отличную от старшего 

поколение реакцию на рекламу: 

— Их сложнее вовлечь в просмотр рекламы, они прекращают его на три секунды раньше, чем старшее 

поколение. Молодежь предпочитает короткие ролики до 10 секунд. 

— Они больше увлечены музыкальной составляющей, юмором и присутствием в роликах знаменитостей. 

— Они больше увлечены цифровыми технологиями. При этом, как ни странно, они хорошо реагируют на 

наружную и печатную рекламу, ТВ и радио-роликам, а также на рекламу в кинотеатрах. 

— Они лояльнее относятся к Digital-рекламе: видео на смартфоне, за просмотр которого можно получить 

выгоду (баллы, очки и т.п.). При этом негативно относятся к пре-роллам, которые нельзя отключить, а также к 

всплывающим окнам. 

— Они гораздо активнее пользуются социальными сетями, чем люди старших поколений. 

Кантар Миллворд Браун опубликовал результаты первого масштабного исследования, которое показывает, 

как пользователи в возрасте от 16 до 19 лет откликаются на рекламу. В своем исследовании «Отклик на рекламу» 

он также сравнивает эту группу с поколениями X и Y. 

Хотя это исследование не освещает специфику поколений, в нем есть идеи, интересные для рекламодателей, 

которые нацеливают рекламу на эту группу. Также они могут заинтересовать тех, кто хочет привлечь интерес к 

своему бренду. 

https://www.strategyand.pwc.com/media/file/Strategyand_Rise-of-Generation-C.pdf.pdf
https://vk.com/away.php?to=http%3A%2F%2Fwww.sostav.ru%2Fpublication%2Fkak-molodezh-raznykh-stran-otnosyatsya-k-reklamnym-formatam-25726.html&cc_key=
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Основной вывод исследования: хотя поколение Z, как принято говорить, «родилось с мобильным  телефоном 

в руке», его представители также охотно откликаются на «традиционную» рекламу. Фактически, они настроены 

даже более лояльно к наружной и телерекламе, чем к digital, хотя и проводят больше времени онлайн, говорится в 

исследовании. 

В нем также объясняется кажущееся противоречие между digital-привычками поколения Z и его 

покупательским поведением: респонденты указывают в опросе, что чувствуют перегрузку от количества рекламы, 

особенно онлайн. Кино, ТВ, наружная реклама получают более позитивный отклик, потому что не связаны 

напрямую с тем, что они искали в интернете. 

Но это не значит, что онлайн реклама не имеет шанса у поколения Z. Молодые люди позитивно относятся к 

рекламе, которая предоставляет им выбор — смотреть или пропустить. Еще один мотив — вознаграждение за 

просмотр контента. И наоборот, они негативно воспринимают навязчивые рекламные форматы, которые не дают 

возможности отказаться от просмотра, таким как прероллы и поп-апы. 

Другой способ завоевать внимание поколения Z — и в цифровой, и в традиционной рекламе — 

использовать музыку и знаменитостей. Но всё-таки ключевыми факторами, обеспечивающими симпатию 

поколения Z к рекламе, являются интерактивность или вознаграждение за просмотр. 

Игнорируют и не смотрят 

Исследование также сообщает, какими способами поколение Z избегает контакта с рекламой: 

 самый популярный ответ “Я пропускаю рекламу, когда могу”; 

 только 8% готовы использовать платные версии сервисов без рекламы; 

 54% пользователей используют различные способы блокировки рекламы: настройки, приложения, 

плагины; 

 24% просто не смотрят на экран во время демонстрации экрана; 

 47% не избегают контакта с рекламой: 25% не возражают против рекламы, 18% сообщают, что ничего не 

предпочитают, и 10% не знаю, что можно сделать. 

Отдельная часть исследования освещает причины, по которым люди устанавливают блокировщики 

рекламы: 

 57% пользователей поколения Z реклама раздражает; 

 58% говорят, что реклама им мешает; 

 28% уверены, что реклама тормозит их компьютер; 

 и 34% считают показываемую им рекламу нерелевантной. 

Похожие причины называют пользователи, которые предпринимают усилия для блокирования мобильной 

рекламы. 

Когда их нужно подловить? 

Пользователи отметили, в каких местах и обстоятельствах лояльней всего настроены к рекламной 

информации: 

 59% из поколения Z чаще всего настроены воспринимать рекламу тогда, когда находятся дома; 

 38% готовы смотреть рекламу в публичных местах; 

 32% не возражают против просмотра, пока едут на работу и обратно или путешествуют; 

 только 11% готовы просматривать рекламу на рабочем месте; 

 и 9% охотнее смотрят рекламу в школе или колледже. 

Также представители поколения Z рассказали, в каком настроении охотней всего смотрят рекламу: 

 34% — пока ищут в интернете что-то интересное, 28%  — во время поисков нужной информации, а 15% 

— развлекательного контента; 

 33% — пока отдыхают; 

 30% — когда им скучно. 

Представители поколения Z уточнили, что их может мотивировать к просмотру рекламы: 

 возможности найти еще больше полезной информации (32%); 

 возможность расширить контент и прокомментировать его (28%); 

 помощь в принятии решения (23%); 

 наличие дополнительной информации (16%); 

 возможность присоединиться к обсуждению информации (12%). 

Таким образом, чтобы привлечь центениалов, вам придется превратить рекламу в интересный для них 

контент. И если вам это удастся, то вы выиграете кампанию, потому что «зеты» сами будут распространять вашу 

рекламу — цифровое поколение любит делиться друг с другом понравившейся информацией. Но сохранить их 

лояльность непросто. Центениалы привыкли к постоянным обновлениям  и быстро переключаются на новинки: тот 

ролик, который они оценили вчера, сегодня для них малоактуален. Поэтому, чтобы заработать среди «зетов» 

авторитет и убедить их совершить покупку, надо быть с ними в ежедневном онлайн-контакте, непрерывно 

экспериментировать, тестировать свои идеи и удивлять требовательную цифровую аудиторию нестандартными 

остроумными рекламными акциями. 
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This article discusses the problems and prospects for the development of the institution of mediation in the Republic 

of Kazakhstan. Mediation is a method of mediation in resolving a dispute, the purpose of which is to assist the parties in 

resolving the dispute themselves to mutual satisfaction and mutual benefit. 

The Law “On Mediation”, which regulates social relations in the field of organization of mediation in the Republic 

of Kazakhstan, defines its principles, procedure and status of the mediator, was adopted on January 28, 2011. In addition, 

the Law “On Amendments and Additions to Certain Legislative Acts of the Republic of Kazakhstan on Mediation” made 

appropriate amendments and additions to the Civil Procedure Code of the Republic of Kazakhstan, the Criminal Procedure 

Code of the Republic of Kazakhstan, the Criminal Code of the Republic of Kazakhstan, the Code of Administrative 

Offenses of the Republic of Kazakhstan. The adoption of these laws was preceded by extensive work on the study of 

practical issues of restorative justice, the international practice of conciliation procedures in order to find the most effective 

forms of conflict resolution. 

Mediation is “a procedure for reconciling conflicting parties by entering into voluntary negotiations involving a 

neutral person — the mediator — with the goal of achieving mutual understanding and drawing up a contract that resolves 

a conflict situation.” Mediation (Latin mediate - to be in the middle) - part of practical conflict management - emerged in 

the second half of the twentieth century. The place of her birth can be called several countries at once - the United States, 

Australia and the United Kingdom, united by the Anglo-Saxon system of law. Later this method of conflict resolution has 

spread in Europe, and now it is actively used in Japan, China, Korea, India and many other countries. 

It is known that in the Kazakh society the mediation procedure existed since ancient times. From time immemorial, 

there was a tradition to resolve conflicts with the help of respected aksakals and biys. Modern mediators offer to revive it in 

a new light and within the law. 

In the light of the implementation of the Concept of Legal Policy of the Republic of Kazakhstan for 2010–2020, the 

issue of introducing elements of restorative justice - mediation, extrajudicial settlement of offenses into the procedural 

legislation and law enforcement practice is relevant. This need is due both to the humanization of criminal policy and the 

need to streamline procedural procedures. 

Now in Kazakhstan there is a Single Center for Mediation and Peacekeeping, where specialists who have been 

trained in the basics of mediation work. Mediators help people to hear each other and find a definite solution on 

controversial legal issues. The idea of mediation was actively promoted by such prominent statesmen of Kazakhstan as I.I. 

Rogov, S.F. Bychkova, S.A. Dyachenko and others. A special role in the adoption of the draft law “On Mediation” belongs 

to the President of the Republic of Kazakhstan, Nursultan Nazarbayev. 

Currently, mediation is becoming more widely known and widespread method of mediation in conflicts. Mediation 

is a method of resolving disputes, attributed to a group of alternative dispute resolution methods. At the same time, 

mediation is fundamentally different from all other dispute resolution methods, both traditional and alternative. In 

mediation, a third party - the mediator - is not authorized and does not have the right to decide on the dispute and, 

moreover, should refrain from offering options for resolving the conflict. Mediation is a method based on respect for the 

individual, voluntary participation and expression of will, freedom to make and accept decisions based on the ability to 

protect and satisfy the interests of the parties, subject to equal rights for all parties to the dispute. 

For the first time, mediation as a method of constructive conflict resolution was used in the United States in the 

early 1960s. The source of its emergence and development was the numerous trials that swept the country at that time. The 

workload of the judicial system led to the development of technology, the use of which allowed to resolve a significant 

number of disputes, including those considered by the courts, with the result of mutual gain, i.e. the achievement of the 

parties to the settlement agreement. As the world practice shows, the use of mediation in judicial disputes contributed to the 

fact that in 85% of cases conflicts ended in reaching agreement between the opposing parties. The media technology 

developed within the framework of legal practice was later widely used in various spheres of human activity: in schools, 

business, management, international diplomacy, etc. Attempts to involve a third party in a dispute in order to achieve an 

acceptable resolution of the dispute are not new. Many of us, because of our role, position, or professional duties, are 

periodically forced to assume the functions of resolving conflicts between other people. However, as a rule, the well-known 

“arbitration” model is chosen for this. In this case, the mediator (the third person not involved in the conflict, the person) 

acts as an arbitrator: he listens to the parties, collects the necessary information, and then either recognizes the correctness 

of one of the parties, or makes a third decision. Such a strategy rarely leads to success for the following reasons: 

mailto:support@sociate.ru
https://www.tnooz.com/
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the more a conflict situation affects the personal relationships of the parties in all their inevitable closeness to others, 

the more difficult it is to establish the truth, the more doubtful is the possibility of a decision in favor of one of the parties; 

since each of the parties to the conflict is convinced that he is right, such a decision cannot be made without 

prejudice to the relations of the mediator himself on at least one of the parties; 

many intermediaries cannot get rid of the feeling of guilt if the decision they once made was (or now seems) wrong; 

arbitration reinforces the negative experience of interaction between the parties to the conflict: they did not cope 

with the problem themselves and were forced to seek help from a third party, who solved their problem. 

To overcome these shortcomings of "arbitration" allows the use of the mediation method in resolving conflict 

situations. 

The mediator acts as an intermediary in resolving conflicts. The mediator (the leader of the conciliation meeting), 

who is neither a judge, nor a lawyer, nor an investigator, nor a prosecutor, nor a tutor or adviser. The mediator is a neutral 

mediator who helps to establish a constructive dialogue between the parties about a possible resolution of the conflict and 

equally supports them in this. The mediator is not responsible for the reconciliation of the parties or the development of 

their decision, since it is the responsibility of the parties. The mediator is responsible for ensuring that people understand 

the remedial way out of the situation offered to them and make an informed choice whether to use it or not. The mediator is 

also responsible for ensuring maximum conditions for mutual understanding and reconciliation at the meeting. 

The conflict mediator - the mediator prepares the parties for mediation in compliance with the following principles 

of mediation: 

Voluntary participation of the parties. The parties participate in the meeting voluntarily, their coercion to participate 

in any form is unacceptable. The parties are entitled to refuse to participate in mediation, both before its commencement 

and during the mediation itself. 

Awareness of the parties. The mediator is obliged to provide the parties with all the necessary information about the 

essence of mediation, its process and possible consequences. 

Neutrality of the mediator. The mediator equally supports the parties and their desire to resolve the conflict. If the 

mediator feels that he cannot remain neutral, he should transfer the case to another mediator or stop mediation. 

Confidentiality of the mediation process. Mediation is confidential. The mediator and the reconciliation service 

ensure confidentiality of mediation and protection against disclosure of documents relating to the mediation process. An 

exception is the information related to the possible threat to life or the possibility of committing a crime; If this information 

is revealed, the mediator informs the participants that this information will be disclosed. 

Responsibility of the parties and the mediator. The mediator is responsible for the safety of the participants at the 

meeting, as well as for the observance of the principles and standards. Responsibility for the result of mediation is borne by 

the parties to the conflict involved in mediation. The mediator cannot advise the parties to take this or that decision on the 

merits of the conflict. Smoothing harm to the offender. In a situation where there is an offender and a victim, the offender’s  

responsibility is to mitigate the harm done to the victim. 

As noted, one of the main requirements for the mediator is to maintain neutrality and impartiality regarding the issue 

under discussion, participants raising it and the outcome of the mediation. Their observance signals the conflicting parties 

that the mediator is interested in the participants themselves working out their own solution to the problem. Neutrality is 

manifested in everything: the mediator sits at an equal distance from the conflicting parties, gives them equal time for 

statements during the mediation session, pays equal attention to their wishes regarding the organization of the mediation 

process, etc. Impartiality implies an equally positive emotional response to remarks, opinions, judgments, suggestions 

expressed by the parties to the conflict. It is the manifestation of neutrality and impartiality that is the most important and 

often the most difficult for a person performing mediation functions. 

For lawyers, one of the topical topics for discussion now is the Concept of Legal Policy of our Republic for 2010-

2020. 

One of the important steps in improving the legal system should be the development of one of the elements of 

restorative justice - mediation. 

President Nursultan Nazarbayev in his speech “Social Modernization of Kazakhstan - 20 Steps to Labor Society”, 

while instructing Samruk Kazyna National Welfare Fund, spoke about strengthening work on creating and using the 

structure and procedures of mediation, which will reduce the level of conflict in society and the burden on the courts. 

In the Concept of the legal policy of the Republic of Kazakhstan for 2010-2020, one of the most important steps in 

the improvement of the legal system is the institute of mediation, which will allow you to avoid losing time in court 

proceedings, from additional and unjustified expenses. 

In the Message of the President of the Republic of Kazakhstan, the Leader of the Nation N.A. Nazarbayeva 

"Strategy" Kazakhstan - 2050 ": the new political course of the established state" identified the main development 

priorities, including the development of institutions for out-of-court settlement of disputes. Identifying problems in the 

application of mediation and developing solutions to eliminate them will contribute to the effectiveness of this procedure. 

As for the classification of the institute of mediation, in special studies a sufficiently large number of classifications 

is given for a variety of reasons. 

We consider the most successful classification given by L. Bowl and M. Nesik: 

survey mediation, the purpose of which is to determine the subject of the dispute and more clearly and adequately 

indicate the boundaries of the conflict; 

conflict resolution mediation - is carried out in order to settle a dispute and reach a mutually beneficial agreement; 
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conflict deterrence mediation - is conducted with the aim of developing rules of conduct, which, in turn, make it 

possible to further dialogue between the parties on the final resolution of the conflict in one way or another; 

the mediation of concluding contracts - is carried out during negotiations on the conclusion of a contract, aimed at 

forming a clear-cut understanding of the positions and interests of future partners. 

political decision-making mediation - is used to develop political decisions taking into account the interests of the 

public; 

preventive mediation, which aims to prevent conflict. 

Mediation in one form or another exists as long as the conflicts themselves exist. 

As for the timing of mediation, there is a contradiction in the Law of the Republic of Kazakhstan “On Mediation”. 

Thus, in accordance with Part 8 of Article 20 of the Law "On Mediation", it is determined that if mediation is carried out 

outside the framework of a civil or criminal process, the mediator and the parties must take all possible measures to ensure 

that this procedure is terminated within a period of not more than sixty calendar days . In exceptional cases, due to the 

complexity of the dispute to be resolved (conflict), the need to obtain additional information or documents, the period of 

mediation may be extended by agreement of the parties to the mediation and with the consent of the mediator, but not more 

than thirty calendar days. Total mediation can last up to ninety days. 

In general, the main problem in the development of mediation is the lack of an integrated and systematic approach, 

both in the legislative regulation of this procedure and in the practical activities of state bodies and civil society. We hope 

that in the near future, mediation will be perceived by society as a useful and fairly familiar way to resolve disputes arising 

from legal relations. 

As we believe, for the further development of mediation in our society, it is necessary to promote media activities in 

the media (television, newspapers, social networks). 

The elimination of gaps, the introduction of amendments to the Law of the Republic of Kazakhstan “On Mediation”, 

as well as mediation activities should operate on the principle of transparency and transparency. 

It is worth noting that everything takes time. We believe that the future will confirm this and very soon the 

mediation will be perceived by society as a useful and customary attribute of civilization and democracy of the rule of law 

state. 

The development of alternative dispute resolution tools in our country, including mediation, will be recognized by 

the world community as a serious step towards becoming one of the most competitive countries in the world. 
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НАРЫҚТЫҚ ЭКОНОМИКА ЖАҒДАЙЫНДА АКЦИОНЕРЛІК 

ҚОҒАМДЫ ҚҰРУ ЖӘНЕ ОНЫ БАСҚАРУ 

 

Ешмаганбетова О.Б. 

Қ. Жұбанов атындағы Ақтөбе өңірлік мемлекеттік университеті 

 

Қазіргі Қазақстан экономикасы нарықтық қатынастардың қалыптасу процесінің жүруімен сипатталады, 

Олардың пайда болуы мен қалыптасуы экономиканың барлық сферасын қамтыған дағдарысты жеңу және 

экономиканы әкімшіл-әміршілдік арқылы басқарудың мүмкін еместігін алдын ала анықтап берді. 

Экономикалық реформаның басты мақсаттарының бірі - кәсіпорында мүліктік жауапкершілігі анықталған 

заңды тұлғалар қүқықтарына бөліп беру.  Шаруашылықтың акционерлік формасы мұны қамтамасыз етеді. 

Акционерлік қоғамдағы капитал өндіріс құралдары және бағалы қағаздар формасында қызмет етеді. Бұл өндіріс 

құралдарына қоғамдық иемдену құқығы мен жеке құқығын бекітудің материалдық алғы шарты болып табылады. 

Акционерлік меншік формасы енгізу инфляцияның өсу қарқынын төмендетуге мүмкіндік берумен қатар, 

мемлекеттің шығыстарын, эмиссиялау көлемін біршама мөлшерде қысқартады, сол сияқты бағалы қағаздар 

нарығының дамуын қамтамасыз етеді. 

Нарық экономикасы дамыған елдердің тәжірибесі көрсеткендей, адамның еңбек етуге деген ынтасы, яғни 

адамның жұмыс істегісі және ақша тапқысы келуі, нарықтың роліне сенуі, тауар өндірушілердің мемлекеттен 

тәуелсіздігі болған жағдайда ғана жүзеге асырылады, Экономиканың бірқалыпты қызмет етуі үшін мемлекеттік 

сектордың үлесі 25-30%-дан аспауы тиіс. Тек осындай үйлесімділік болғанда ғана халық шаруашылығының бүгінгі 

құрылымын қалпына келтіріп, тауар өндірушілер арасындағы бәсекені дамытуға, сондай-ақ өркениетті нарықтың 

қатынастарын жолға қоюға болады. 

Қазақстан Республикасының Үкіметі нарық экономикасы стратегиясын жариялағаннан бастап мемлекеттік 

меншікті түрлендіруді біртіндеп жүргізуде. 
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Алдағы уақытта мемлекеттік меншікте ұлттық экономиканың үштен бір бөлігі қалады деп күтілуде. Бұл 

экономика өзегін, мемлекет меншігін құрайтын қазба байлықтарға негізделген салаларға байланысты болып 

келеді. 

Мемлекет иелігінен алу және жекешелендірудің Ұлттық бағдарламасына сәйкес жекешелендірудің 

купондарын пайдалана отырып, жаппай жекешелендіру бағдарламаларын іске асыру ашық акционерлік қоғам 

түріндегі инвестициялық жекешелендіру қорларын құрумен байланысты болды. Олар «Мемлекеттік қоры» 

өткізетін купондық аукциондардағы жекешелендірілетін кәсіпорындар акцияларын кейіннен ауыстыру мақсатында 

халықтың купондарын шоғырландыруға бағытталады [1]. 

Акционерлік қоғамдар меншіктің басқа формаларымен салыстырғанда, бірқатар ерекшеліктерге ие. 

Кәсіпорындарды ашық акционерлік қоғам формасында қайта түрлендіру арқасында, жедел түрде қаржы 

ресурстарын жұмылдыру мүмкіндігі туындайды. 

 Акцияларды сатудан түскен түсімдер эмитент - компанияның шотына түсіп және бизнесті жаңғырту, 

диверсификациялау және тағы да басқа қызмет етеді. 

Акционерлеудің басты пайдасы - бұл алдағы уақытта әр түрлі қаржы көздеріне кең көлемде қол жеткізуді 

қамтамасыз ету болып табылады. 

Акционерлік қоғам облигацияларды эмиссиялаудан басқа да, яғни қосымша акцияларды шығару 

нәтижесінде біршама қаражат тарта алады [2]. 

Егер сол немесе басқада компанияның акцияларды орналастыру нәтижесіне байланысты, оның акцияларын 

көп инвесторлар иеленсе, онда бұл олардың қор нарығындағы нақты рейтингін материалдық жағынан 

куәландыруды білдіреді. Ондай компаниялардың акцияларының ашық түрде сатылуына бірдей көңіл аударылады. 

Компанияның танымдылығы мен ашықтығы, потенциалды клиенттері мен серіктестерінің көп болуы ондай 

компаниялар мен ынтымақтасуға болатындығын керсетеді. Егер де олар бұл компанияның акционерлері болатын 

болса, онда оларда сол компанияның өнімі мен қызметіне деген ұзақ мерзімді арта түседі. 

Акционерлеу процесінің қолайлы жақтарымен қоса теріс жақтары да бар. 

Дегенменде, сол компанияның акцияларын сатып алу - сату объектісіне айналдыру туралы шешім қабылдау, 

бұл шешімді іске асырумен байланысты біршама материалдық шығындардың жұмсалуын қажет етеді [3]. 

Сонымен қатар, акционерлік меншік формасы қосарланған салық салуға, яғни салықты корпорацияның 

пайдасынан іздестіруге, корпорацияның салық төлегеннен кейінгі қалатын және акционерлер арасында бөлінетін 

пайдадан алуға мүмкіндік жасайды. Шаруашылық қызметті ұйымдастырудың акционерлік формасы, әсіресе ірі 

немесе орта кәсіпорындар үшін тиімді, себебі ондай кәсіпорындарда мүлік құнының өте жоғары болуына 

байланысты бір немесе бірнеше тұлғаның капиталы жеткіліксіз болатындықтан заңды және жеке тұлғалардың 

қаражаттарын тарту талап етіледі. Кәсіпорындар мөлшері және акцияны шығаруды ұйымдастырудың формасын 

таңдауға итермелейді. 
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ЭФФЕКТИВНЫЕ СИСТЕМЫ УПРАВЛЕНИЯ ПРОИЗВОДСТВОМ 
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Стремительный рост конкуренции на рынке производственных предприятий, обусловленный 

экономической ситуацией и высокими требованиями заказчиков, все чаще заставляет менеджмент пересматривать 

прежние подходы к управлению производством. Для того чтобы удерживать свои позиции на рынке, производить 

продукцию высокого качества и при этом стабильно быть в прибыли, любое современное промышленное 

предприятие должно уделять внимание оптимизации и автоматизации технологического процесса. Это касается 

как модернизации оборудования, обучения персонала, так и внедрения новых эффективных технологий 

управления производством. Главный критерий эффективной работы любого предприятия – достижение плановых 

показателей при минимальных затратах. В данном случае только эффективного производственного процесса явно 

не достаточно, так как производственная часть тесно связана системой сбыта, снабжения, хранения, 

конструкторско-технологическими данными . В качестве примера может быть приведено производство, на 

котором функционируют автоматизированные системы, отвечающие за управление: технологическим  процессом 

(SCADA), оперативное управление производством (MES), а также системы управления деятельностью 

предприятия (ERP) и автоматизацию процесса проектирования (CAD).  

SCADA (аббр. от англ. Supervisory Control And Data Acquisition,Диспетчерское управление и сбор данных) 

— программный пакет, предназначенный для разработки или обеспечения работы в реальном времени систем 
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сбора, обработки, отображения и архивирования информации об объекте мониторинга или управления. SCADA 

может являться частью АСУ ТП, АСКУЭ, системы экологического мониторинга, научного эксперимента, 

автоматизации здания и т. д. SCADA-системы используются во всех отраслях хозяйства, где требуется 

обеспечивать операторский контроль за технологическими процессами в реальном времени. 

MES (аббр. от англ. Manufacturing Execution System, производственная исполнительная система) — 

специализированное прикладное программное обеспечение, предназначенное для решения задач синхронизации, 

координации, анализа и оптимизации выпуска продукции в рамках какого-либо производства. С 2004 года термин 

расшифровывается как англ. Manufacturing Enterprise Solutions — корпоративные системы управления 

производством. MES-системы относятся к классу систем управления уровня цеха. 

ERP (аббр. от англ. Enterprise Resource Planning, планирование ресурсов предприятия) — организационная 

стратегия интеграции производства и операций, управления трудовыми ресурсами, финансового менеджмента и 

управления активами, ориентированная на непрерывную балансировку и оптимизацию ресурсов предприятия 

посредством специализированного интегрированного пакета прикладного программного обеспечения, 

обеспечивающего общую модель данных и процессов для всех сфер деятельности. ERP-система —программный 

пакет, реализующий стратегию ERP. 

CAD (аббр. от англ.,«система автоматизированного проектирования») — автоматизированная система, 

реализующая информационную технологию выполнения функций проектирования, представляет собой 

организационно-техническую систему, предназначенную для автоматизации процесса проектирования, состоящую 

из персонала и комплекса технических, программных и других средств автоматизации его деятельности. Также для 

обозначения подобных систем широко используется аббревиатура САПР. 

В последнее время под эффективными технологиями управления производством, прежде всего, 

подразумевают системы класса MES, связывающие воедино технологический и бизнес уровни управления 

предприятием  в единый информационный комплекс, решая при этом множество важнейших для промышленного 

предприятия задач. Однако максимальный эффект от использования всех автоматизированных систем, 

присутствующих на предприятии, можно получить только при создании единого информационного пространства 

(ЕИП), с помощью которого все перечисленные системы могут оперативно и своевременно обмениваться 

информацией. Сложно представить эффективную автоматизацию производственного процесса без учета 

планирования обеспечения материалами и комплектующими, работы склада и многих других бизнес-процессов, 

которые неразрывно связаны друг с другом.  

Для того, чтобы быть успешной и эффективной, автоматизация производственного предприятия должна 

быть планомерным, последовательным, комплексным и логичным процессом. Такой процесс не должен проходить 

хаотично, от случая к случаю, или быть похожим на «залатывание дыр». При этом, очень важно стандартизировать 

внутренние процессы, предприятия, поскольку работа каждого подразделения в конечном итоге влияет на 

результат и конкурентоспособное положение на рынке. Конечно, можно полностью модернизировать 

оборудование, но если при этом не провести обучение персонала, в модернизации не будет смысла. Также и сам 

процесс производства представляет собой не отдельное использование технологий, но комплекс решений, 

состоящих из финансовых показателей, планирования, логистики, увязанных в единую систему, единый организм.  

Автоматизация предприятия – важнейший этап технологического развития человечества. Но для того, чтобы 

полноценно использовать системы автоматизации промышленного производства, необходимо точно и грамотно 

ставить задачи. Например, уменьшение связанного капитала за счет уменьшения складских остатков, уменьшение 

финансовых потерь за счет своевременной оплаты, оперативное отображение результатов бизнес-процессов для 

принятия решения руководством.  

По мнению Дениса Прудникова, используя системы управления ресурсами предприятия, ориентированные 

на предприятия производственного типа, а именно, поддерживающиеся основные бизнес-процессы 

производственного предприятия, такие как объемно-календарное и оперативное планирование, учет производства 

на рабочих местах (MES-интерфейсы), интеграцию с системами конструкторско-технологической подготовки 

производства, можно добиться решения множества типичных проблем и задач на различных уровнях управления 

предприятием. 

Стоит подчеркнуть, что автоматизация промышленного предприятия должна быть комплексной и внедрена 

на всех уровнях. Ибо для успешной автоматизации работы предприятия недостаточно только MES или только 

SCADA-систем. Нужна современная ERP-система.  

С помощью технологий, оптимизирующих процессы внутри предприятия, обеспечивающих быстроту и 

точность обмена информацией, руководство любой производственной компании имеет высокие шансы добиться 

успеха в конкурентной борьбе на мировом рынке, расширить географию деятельности, выбрать наиболее удачную 

стратегию и устранить неэффективные звенья в цепочке поставок предприятия. 

Средством достижения лидирующего положения в отрасли является координация сложных взаимосвязей, 

определяющих предложение, спрос и реализацию намеченных планов, которые обеспечивают достижение новых, 

передовых уровней экономической деятельности.  

 

Использованные источники: 
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ПРОБЛЕМЫ ГОСУДАРСТВЕННОЙ СЛУЖБЫ И ПУТИ ИХ РЕШЕНИЯ 

 

Сайлауов А.Ғ. 

Актюбинский региональный государственный университет им. К. Жубанова 

 

Главная функция государственной службы, и в этом ее суть, - служить обществу, обеспечивать устойчивую 

связь государства и общества, государства и его граждан, в своей деятельности практически реализовывать 

демократические принципы, расширять условия для создания гражданского общества, мотивировать развитие его 

самоуправленческой деятельности средствами профессиональной управленческой работы, максимально 

делегировать функции управления общественным  институтам, гражданам, словом, развивать и поддерживать их 

свободную жизнедеятельность на основе не только права, но и тех духовно-нравственных принципов, ценностей, 

которые являются определяющими для народного самосознания. Поэтому государственная служба, не только 

социально-правовой институт общества, но его духовно-патриотический лидер, интеллектуальный центр, 

призванный управленческими средствами подвигать общество па практическое осуществление его целей: 

социальной справедливости и достижения достойной жизни своих членов, развития демократических институтов, 

формирования высокой духовности каждого своего члена, развития науки, культуры, образования. 

Ключевым в исполнении государстве иной должности является не только высокий профессионализм  

государственного служащего, но его личностные качества, гражданская позиция, высокая нравственность и умение 

служить своему отечеству. Поэтому, государственную службу следует рассматривать не только как 

управленческий социально-правовой институт, но и как духовно-нравственный, интеллектуальный генератор 

общества, направленный на саморазвитие его внутренних сил, интеграцию усилий его граждан в целях 

самореализации сущностных потребностей, интересов, в том числе духовно-культурных, экономических, 

политических, научно-технических и других. 

Правовое установление принципов государственной службы обусловливает функционирование 

государственных органов, деятельность государственных служащих, устойчивость государственно-правового 

регулирования государственно-служебных отношений, а также обоснование тенденций развития законодательства 

о государственной службе.  

В Федеральном Законе №79 закрепляются основные принципы гражданской службы. 

Комментируемый Закон является базовым законом, регулирующим  отношения, возникающие в связи с 

поступлением  на гражданскую службу и прохождением  гражданской службы. Его нормы исходные для всех иных 

законов и других нормативных актов, как федеральных, так и субъектов РФ. Поэтому принципы, закрепленные в 

данном Законе, выражают не просто его содержание, раскрывают его смысл, они образуют исходные начала 

организации гражданской службы в РФ, должны учитываться законодателем при принятии новых, отмене или 

изменении действующих нормативно-правовых актов о гражданской службе. 

Но везде есть свои недостатки. Я приведу пример одного из них и возможные пути решения. 

Главный и основной недостаток, по моему мнению, в нынешней системе государственной службы можно 

считать коррупцию в органах власти. 

Уровень коррупции в системе государственной службы в последние годы возрос настолько, что приобрел 

политический характер и стал весьма серьезной угрозой национальной безопасности. 

Коррупция наряду с бюрократизмом  при сочетании с низким уровнем нравственности многих 

представителей государственного аппарата деформирует, по сути, провозглашаемую государственную политику и 

законодательную базу государственной службы. Низкое качество организации деятельности административных 

органов, сложившийся в них социально-психологический микроклимат, стиль функционирования, круговая порука 

и т.д. приводят к тому, что вместо пресечения коррупции такие органы сами называются 

высококоррумпированными. 

В этой связи вполне обоснованно то, что о проблеме коррупции говорится давно и много. 

В настоящее время коррупция бросает вызов государству, которое уже не может бездействовать и просто 

созерцать, как коррупция захватывает все новые и новые рубежи. 

Однако представляется очевидным, что для эффективной деятельности по противодействию коррупции в 

системе государственной службы РФ в настоящее время необходимо определить причины возникновения и 

развития коррупции. 

Причины коррупции в системе государственной службы РК весьма разнообразны. 

Представляется, что основные причины масштабной коррупции в системе государственной службы состоят 

в непоследовательности административных преобразований, а также зачастую в бессмысленном, непрерывном  

реформировании государственной службы: 

- в неэффективности использования кадров в системе государственной службы; 

- низком профессиональном  уровне многих (в том числе высокопоставленных) государственных служащих: 

- отсутствии четких гарантий 
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- персональной ответственности государственные служащих; 

- неэффективности использования административных процедур, обусловленных режимом прохождения 

государственной службы. 

Необходимо подчеркнуть, что зарубежные государства, которые добились положительных результатов в 

деле противодействия коррупции, на протяжении многих лет создавали соответствующие правовые средства для 

этого. Как правило, успех в деле противодействия коррупции достигается при комплексном применении 

различных правовых средств, таких как конституционные, международно-правовые, уголовно-правовые, 

информационные и др. Иначе говоря, антикоррупционные предписания должны содержаться в законодательстве 

различной отраслевой принадлежности, а использование всей совокупности правовых средств вносит 

существенный вклад дело противодействия коррупции в системе государственной службы. Учитывая 

вышеизложенное, зарубежный опыт противодействия коррупции может и должен быть использован при создании 

комплекса правовых средств по противодействию ей. 

Как уже утверждалось ранее, для эффективного противодействия коррупции в системе государственной 

службы РК необходимо использовать всю совокупность правовых средств. Однако центральное место в этом 

механизме, как представляется, должно быть отведено именно административно-правовым средствам. Связано это 

с тем, что нормы административного права определяют режим осуществления государственной службы и 

публичного управления в целом. Ими определяется порядок предоставления публичных услуг гражданам и 

юридическим  лицам, взаимоотношения различных субъектов в сфере исполнительно-распорядительной 

деятельности. 

В заключение хотелось бы отметить, что в правовом механизме противодействия коррупции в системе 

государственной службы Республики Казахстан именно сегодня назрела необходимость реализации всего 

нормативного, организационного и информационного потенциала. Только комплексное использование всех 

средств противодействия коррупции приведет к определенным  успехам и сведет коррупцию до уровня, не 

представляющего серьезной опасности для личности, общества и государства. 
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ӨЗГЕРМЕЛІ ӘЛЕМДІ БАСҚАРУДЫ ҮЙРЕНУ  -  ЗАМАН ТАЛАБЫ 

 

Курманова Ж.С.  

Қ.Жұбанов атындағы Ақтөбе өңірлік мемлекеттік университеті 

 

Қазақстан Республикасы Президенті Н.Назарбаев “Болашаққа бағдар: рухани жаңғыру” Бағдарламасында   

“Болашақта ұлттың табысты болуы оның табиғи байлығымен емес, адамдарының бәсекелік қабілетімен 

айқындалады-,” деп атап көрсеткен болатын.  

 Елбасы алдымызға қойған мақсат-міндеттердің бірі – еңбек өнімділігін  көтеру, басқару тиімділігін арттыру.  

 Қазақстан Республикасының 2025 жылға дейінгі Стратегиялық даму жоспарында да Елбасы “Адами 

капиталды дамытудың негізгі шарттары  қызметкерлерді жоғары сапалы және талап етілетін дағдылар мен 

құзыреттілікке оқыту болып табылады. Бұл үшін  жаңа экономиканың кадрларға сұранысы мен  кадрларды 

даярлау жүйесімен үндестіру, сондай-ақ қазірдің өзінде жұмыс істейтін жұмыскерлерді қайта оқыту мен 

біліктілігін арттыруға қол жеткізуін қамтамасыз ету қажет “, - деп атап көрсетті.  

Әдетте,үрдістер мен технологияларды жаңарту қиын емес. Алайда адамдардың санасы өзгермейінше, басты 

мақсатқа жету екіталай.  

Қазақстан Ресубликасының Президенті Н.Ә.Назарбаев Қазақстан Республикасының 2025 жылға дейінгі 

Стратегиялық даму жоспарының   жетінші “Мемлекеттік сектор өзгерістер көшбасшысы ретінде”  реформасының 

мәні  өзінің үлгісінде өзгерістердің жүзеге асырылуын көрсететін, елдегі өзгерістердің бастамашысы және 

көшбасшысы ретінде мемлекеттік органдардың рөлін арттыру екеніне баса назар аударды. 

Егер әр мемлекеттік қызметші  күнделікті жұмысқа 8 сағатты өткізу мақсатымен ғана келіп отырса, 

трансформация қалайша жүзеге асады? Баршамыз мекемелерімізді көшбасшыларға айналдыру жолында аянбай 

еңбек етуіміз керек. Олардың тиімді қызметі мен тұрақты дамуы – біздің ел экономикасына қосқан үлесіміз. 

Демек, біз тек өз мүддеміз үшін ғана емес, ел мүддесі үшін жұмыс істейміз. Трансформацияның негізгі мәні де 

осы. 

Әлемді өзгертуді  өзіңнен бастау қажет екені дәлелдеуді қажет етпейтін аксиома.  

Мемлекеттік қызметшінің санасын жаңғыртуды және осы негізде мемлекеттік органдардағы 

ұйымдастырушылық мәдениетті қалыптастыруды  өзгерістерді басқару саласында әлемге танымал  сарапшы 

Джон Коттер моделіне негізделе жүргізу үлкен нәтиже берері сөзсіз.  
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Джон Коттер алгоритміне сәйкес ең алдымен өзгерістің керек екеніне әр адамның көзін  жеткізу  қажет.  

 “Мемлекеттік қызметшінің санасы, мемлекеттік органдардағы ахуал өзгертуді талап ете ме?”,“Бүгінгі күнгі 

мемлекеттік қызметшінің келбеті қандай?”, “Мемлекеттік органдардағы кадр тұрақсыздығын қалай шешу керек?”, 

“Бүгінгі мемлекеттік органдарда қалыптасқан басқару жүйесіне, мемлекеттік қызметшілердің өзіндік 

менеджментіне қандай өзгерістер енгізу қажет?” деген сұрақтар төңірігінде дискуссия құрып, шешу жолдарын 

іздеу бойынша жүйелі жұмысты талап етеді.  

Өзгерістің қажет екеніне сенген мемлекеттік  қызметшілердің санасын өзгертуді soft skills  - икемді 

дағдыларды дамытудан бастағаны жөн. Бастысы мемлекеттік қызметшінің тыңдай және ести білу қабілетін дамыту 

керек. 

Аталған машықтарды дамыту мемлекеттік қызметшілер еңбегінің өнімділігін арттыру үшін олардың 

жұмысын технологиялық жаңғырту, бизнесте қолданылатын үздік тәжірибелерден алынған жаңа қағидаттар мен 

әдістерді енгізе отырып, қызметтерін азаматтардың қанағаттану дәрежесіне бағдарлау, бизнес-практиканың 

нәтижелілік, бейімділік сияқты басқа да маңызды белгілерін де мемлекеттік қызмет саласында дамытуды көздейтін 

“Көшбасшылық стратегиялар”, “Өзіндік менеджмент”, “Іскерлік коммуникациялар”, “Тайм менеджмент”, 

“Жобалық менеджмент”, “Цифрлық басқару”, “Киберқауіпсіздік” тақырыптарында  интерактивті дәрістер мен 

тренингтер арқылы жүзеге асырылуы мүмкін. 

 Оқыту семинарлары арқылы өзгерістердің қажеттілігіне, азаматтарға бағытталған жоғары кәсіби, мобильді 

және үнемі жетілдіріліп отыратын мекемеге айналу, “қағазбен жұмыстан“ кетіп, “адаммен жұмысқа” көшу 

қажеттігіне сендіру; реформаторлар командасын құру; болашақ көрінісін дұрыс анықтау сынды мәселелер 

шешіледі.  

Өзі өзгеріске бейім, өзін өзгерте алған адам ғана өзгені өзгерте алары сөзсіз, сондықтан ұжымның әр мүшесі 

өзі өзгеріп, өзгеге үлгі болуы тиіс! 

Заман талабына сай әр қызметші цифрлық технологияларды, бірнеше тілдерді, менеджмент негіздерін  жетік 

меңгеруі абзал. 

 Қызметкерлердің кәсіби шеберліктерін жетілдіру, олардың дағдыларын ұштау, білімдерін кеңейту, өзара 

қарым-қатынас үшін дұрыс пайдалы байланыстарды жолға қою, командалық рухтарын бекіту мақсатында 

корпоративтік даму күнін өткізу ұжым мәниетін қалыптастырудың бір жолы. 

Бірлігі жарасқан ұжым ғана жетістікке жетері сөзсіз! Сондықтан алда биік белестерді бағындырудың 

іргетасы  - өзгерістерді бастау қажет екенін түсінген , жаңғыруға деген  ішкі ұмтылысқа ие,  алдына айқын мақсат 

қойған ұжым. 

 Басты мақсат - заман сынағына лайықты төтеп беруімізге қажетті нақты жобаларды жүзеге асыру ; 

мемлекеттік қызметшінің  санасын өзгерту, жаңа формация  мемлекеттік қызметшісін қалыптастыру арқылы  ел  

Тәуелсіздігін баянды ету, Қазақстанның дамыған елдер қатарынан көрінуіне үлес қосу! 
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СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ РЫНОЧНОЙ СИСТЕМЫ СБЫТА И РЕАЛИЗАЦИИ 

СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННОЙ ПРОДУКЦИИ В ЗАПАДНОМ РЕГИОНЕ 

 

Туркпеналина А.Б. 

Актюбинский региональный государственный университет им. К. Жубанова  

 

В Послании Президента Казахстана Н.А.Назарбаева к народу «Стратегия Казахстан- 2050» от 14 декабря 

2012 года говорится, что «необходима масштабная модернизация сельского хозяйства, особенно в условиях 

растущего глобального спроса на сельхозпродукцию» [1]. В рамках мер по реализации данного приоритетного 

направления принята программа по развитию агропромышленного комплекса Республики Казахстан «Агробизнес 

– 2020», направленная на формирование рациональной структуры агробизнеса, повышение уровня агротехнологий, 

диверсификацию и индустриализацию зернового производства, активизацию экспорта в страны ближнего и 

дальнего зарубежья в условиях интеграции в единое экономическое пространство [2]. 

Казахстан – аграрная страна, и уровень развития агропромышленного комплекса всегда выступал и 

продолжает выступать определяющим  фактором экономической и общественно-политической стабильности 

общества. Являясь одним из приоритетных направлений развития экономики республики, сельское хозяйство 
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располагает огромным потенциалом  и большими резервами. Разнообразные климатические условия Казахстана 

позволяют выращивать почти все культуры умеренного теплового пояса и развивать животноводство. Темпы роста 

валовой продукции сельского хозяйства за последние пять лет по республике увеличились в 2 раза, при этом 

составив 2286,0 млрд. тенге. 

Эффективность сельского хозяйства зависит от агропереработки, поскольку она формирует спрос на 

сельхозпродукцию и повышает ее добавленную стоимость. Развитие агропереработки обеспечит достижение 

заданного среднегодового темпа роста валовой продукции в размере 5,3% в рамках проектного офиса «Третья 

модернизация экономики». 

Как сообщил вице-премьер, вклад агропереработки в среднегодовой рост валовой продукции составит 50%. 

При этом переработка сельхозпродукции «подтянет» рост производства продукции растениеводства на 1,4% и 

продукции животноводства на 1,2%. 

Сегодня в мировой аграрной экономике и демографии появляются новые тенденции, происходящие на фоне 

интеграции в единое экономическое пространство. Казахстан вошел в Евразийский экономический союз, и 

находится в преддверии вхождения во Всемирную торговую организацию. Между тем низкий уровень 

производительности труда в отрасли, несовершенство используемых технологий, мелкотоварность производства 

не дают возможности вести сельхозпроизводство на интенсивной основе, обеспечивать наиболее полное 

использование материальных, трудовых и других ресурсов, соблюдать экологические требования. Это снижает 

конкурентоспособность казахстанского аграрного сектора, что в условиях ВТО и ТС может привести к 

преобладанию импортной продукции над отечественной, вытеснению местных производителей с рынков сбыта [4]. 

В связи со вступлением Казахстана в ТС и предстоящим вступлением в ВТО необходима разработка новых 

инструментов государственного регулирования и модернизации отрасли, требуется определение приоритетных 

направлений развития АПК страны. Для решения данных задач разработана программа по развитию 

агропромышленного комплекса в Республике Казахстан на 2013 – 2020 гг. «Агробизнес – 2020» в целях 

реализации Послания Главы государства народу Казахстана «Стратегия «Казахстан – 2050»: новый политический 

курс состоявшегося государства», целью которой является создание условий для повышения 

конкурентоспособности субъектов АПК республики [5]. 

Вступление Казахстана в ВТО является важным условием интеграции экономики страны в единое 

экономическое пространство. В настоящее время за относительным  благополучием  на внутреннем рынке зерна 

следует предвидеть потенциальные угрозы обеспечения продовольственной безопасности страны. Ведущая роль в 

этом процессе принадлежит государству. Так, государственная поддержка заключается в создании благоприятных 

экономических условий отечественным  производителям  сельскохозяйственной продукции, сырья и 

продовольствия. В этих целях аграрная политика должна быть направлена, прежде всего, на завершение реальных 

институциональных преобразований, совершенствование механизма государственной поддержки, развитие 

рыночной инфраструктуры. 

По нашему мнению, для устойчивости развития аграрного рынка необходима реализация основных 

приоритетных направлений государственного регулирования: создание организационно-экономического 

механизма регулирования рынка, сбалансирование площади посева зерна, развитие инфраструктуры, укрепление 

экспортного потенциала зернового рынка, ценовое регулирование, совершенствование кредитно-финансовой 

системы и др. 

Учитывая опыт развитых стран в Казахстане, следует сформировать организационно-экономический 

механизм государственного регулирования аграрного рынка, который должен базироваться на следующих 

принципах: 

− приоритетность регулирования зернового рынка по отношению к производным  рынкам;  

− протекционизм  сельхозтоваропроизводителей;  

− регулирование организационно-экономических связей между участниками товаропроводящей сети на рынке 

селькохозяйства.  

 Обобщение опыта поддержки сельского хозяйства различными странами   мира показало, что большинство стран 

используют субсидирование в качестве ключевого инструмента поддержки сельскохозяйственного производства. 

Однако, как уже отмечалось, ведущие страны – экспортеры сельхозпродукции (Австралия, Новая Зеландия, 

Аргентина, Бразилия и др.) не поддерживают прямое субсидирование производителей. 

 В используемых системах субсидирования развитых стран можно выделить следующие основные формы 

государственного регулирования агросектора: поддержку цен (США), поддержку доходов через выплаты на гектар 

(страны ЕС), поддержку доходов через выплаты на основе исторического уровня доходов (Канада) и 

преференциальные режимы кредитования (Бразилия). С точки зрения администрирования наиболее простым 

видом субсидирования являются выплаты на гектар [6].  

В Казахстане применяются следующие виды государственного вмешательства в деятельность рынка 

пшеницы: закуп зерна в государственные резервы; закуп зерна государственной компанией для коммерческого 

использования; субсидирование производителей пшеницы; субсидирование экспорта; запрет на экспорт.  

Государственной поддержкой охвачен практически весь цикл производства оборота зерновых. Основным 

способом государственных интервенций на зерновом рынке являются государственные закупки Продкопорацией. 

Изначально деятельность Продкорпорации была направлена лишь на закуп зерна и хранение государственного 

резерва, на сегодняшний день помимо этой функции она занимается коммерческим  закупом зерна, в том числе по 
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контрактам с отложенной поставкой, инвестиционной деятельностью и экспортом зерна.  

Действия Продкорпорации получают как позитивную, так и негативную оценку. Основной причиной недовольства 

фермеров служат изменения, внесенные в 2010 г. в Закон «О зерне», где закреплена обязанность каждого фермера 

с площадью пашни более 500 га продавать 20% собранного урожая Продкорпорации . Так как в 2010 г. 

Продкорпорация произвела закуп зерна по ценам ниже рыночной, это негативно повлияло на и без того плачевное 

положение фермеров, пострадавших от сильнейшей засухи [50].  

Еще одним видом государственного вмешательства, сдерживающим  развитие рынка зерна, был запрет на 

экспорт зерна, введенный с апреля по сентябрь 2008 г. Основной эффект от введения запрета заключался в 

«защите» внутреннего рынка от сигналов мирового рынка, т.е. тогда как цена в Мексиканском заливе начала 

падать, цена в Казахстане росла, более того, внутренняя цена продолжала расти до конца того года и в декабре 

превысила экспортную цену.  

Таким образом, можно сделать вывод, что государственное вмешательство оказывает значительный эффект на 

казахстанский рынок пшеницы. Продкорпорация стала крупнейшей трейдинговой компанией и маркет-мейкером 

на местном рынке, использующей административный ресурс через местные исполнительные органы.  

Реализация данного механизма привела к тому, что в последние годы все чаще складывается ситуация, 

когда фермеры ждут объявления цены государственных закупок зерна, прежде чем начать свои продажи, и если 

цена оказывается выше рыночной, остальные трейдеры вынуждены ждать, пока Продкорпорация не закончит 

закуп. Вместе с тем необходимо отметить , что Продкорпорация имеет логистическую инфраструктуру, в 

частности, она владеет терминалом в Актау на Каспийском море, что дает ей привилегированное положение по 

сравнению с другими участниками рынка. 

Основной мерой в системе государственного регулирования является поддержка определенного уровня цен, 

обеспечивающего стабильность доходов сельхозтоваропроизводителей. Для этого государство устанавливает 

лимиты на цены, производит дотации и компенсации. Вместе с тем рыночная цена не удовлетворяет интересы 

сельхозтоваропроизводителей по причине несбалансированности спроса и предложения на зерновые. Поэтому 

государство компенсирует сельхозтоваропроизводителям  отклонение от рыночной цены в размерах, необходимых 

для их деятельности на определенном  уровне доходности. 

В целях защиты внутреннего рынка от необоснованного роста цен на продукцию мукомольной и 

хлебопекарной промышленности предлагается применение различных методов регулирования цен, которые в 

основном сводятся к следующему: 

– установление соотношений между розничными, оптовыми и закупочными ценами на зерно, муку и хлеб на 

основе введения ограничения на доходности в торговле и перерабатывающей промышленности;  

– введение на зерно, закупаемое в государственный фонд, системы двух закупочных цен: «твердые закупочные» 

цены, составляющие 2/3 полной закупочной цены, и «закупочные цены с бюджетной надбавкой», равные 1/3 

полной закупочной цены. Вместе с тем в себестоимости переработки зерна предлагается учитывать только 2/3 

данной цены без учета бюджетной надбавки. [7;] 

Эксперты выделяют следующие проблемы в сфере сбыта фермерской продукции:  

 Низкая потребительская привлекательность товара из-за отсутствия системы стандартизации 

фермерских продуктов. Как результат — отсутствие заинтересованности супермаркетов в работе с мелким 

производителем.  

 Более высокая себестоимость продукции по сравнению с импортной.  

 Слабое развитие складских и логистических технологий, отсутствие бизнеса по обработке и хранению 

овощей и фруктов: процент потери урожая к весне достигает 30–40% и более.  

 Отсутствие оптовых закупщиков, приобретающих под заказ свежую фермерскую продукцию. Задача 

оптовых закупщиков — формирование заказа производителю, организация доставки урожая на общую базу, а 

затем к местам розничной продажи. Работа с производителями и продавцами при этом должна вестись на основе 

долгосрочных договоров. [8;] 

В заключение, нужно отметить, что сельское хозяйство – это та исключительная отрасль экономики, которая 

была, есть и будет главным видом деятельности человека, вне зависимости от стремительного развития 

урбанизации, отраслей промышленности или инновационных технологий. В целом, есть объективная вероятность 

того, что сельскохозяйственный сектор в Казахстане станет предвестником экономического роста страны, однако 

по проведению вышеизложенного анализа были выявлены актуальные проблемы, противоречащие динамичному 

сдвигу развития сельского хозяйства – проблема системы страхования сельхозтоваропроизводства, непродуманная 

политика государственной поддержки, вопрос о формировании производственных кооперативов, нехватка 

квалифицированных специалистов и др. Все эти вопросы стоят перед руководством страны и многие из них уже 

решаются, но их осуществление имеет специфику затяжного характера по причине несовершенства правовых 

механизмов, а также психологической неподготовленности самих людей. 

В ходе наблюдения было также установлено, что многие трудности аграрной отрасли должны разрешиться 

благодаря усилиям и конструктивному диалогу заинтересованных сторон, однако опорным двигателем всей 

системы сельского хозяйства и процессов, происходящие в ней является государство, его концентрированное 

внимание и сильная поддержка. Пока же, только финансовая помощь не сможет изменить всю ситуацию, 

поскольку проблемы менеджмента посредством должной информационной политики, вопросы реализации 

стратегии сельскохозяйственного развития и структурных реформ до сих пор остаются на повестке дня 
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государственной политики в области сельского хозяйства. В свете вступления Казахстана в ВТО все эти проблемы 

могут свести на нет сельскохозяйственную отрасль, соответственно государственные меры должны отличаться 

системностью и оперативностью. 
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МЕМЛЕКЕТТІК ҚЫЗМЕТШІНІҢ ОҢ ИМИДЖІН ҚАЛЫПТАСТЫРУ НЕГІЗДЕРІ 

 

Бегалина А.А. 

Қ.Жұбанов атындағы Ақтөбе өңірлік мемлекеттік университеті, 

 

 «Қазақстан-2050» Стратегиясында Мемлекет басшысы ең жоғары этика және кәсібилік тиімді мемлекеттік 

аппарат құрудың өзекті критерийі болып табылады» деп атап өткен [1].  

Қазақстанда мемлекеттік басқару жүйесін жаңғырту Ұлт жоспары – «Бес институционалдық реформаны іске 

асыру жөніндегі 100 нақты қадам» аясында жүзеге асырылып отыр[2]. Елімізде 2017 жылы мемлекеттік билік 

тармақтары арасында өкілеттіктерді қайта бөлуге бағытталған конституциялық реформа жүзеге асырылды. Ол 

бойынша Парламенттің рөлі мен оның Үкіметті бақылауы күшейтілді. Азаматтар алдында жауапты «ықшам 

Үкімет» қалыптастыру қолға алынды. Кейбір функциялар мен көрсетілетін қызметтердің бір бөлігі төмен тұрған 

деңгейлерге және бәсекелі ортаға берілді.  

Ұлт жоспары – «Бес институционалдық реформаны іске асыру жөніндегі 100 нақты қадамның» 5-қадамы 

«мемлекеттік қызметкерлердің жалақысын қызметінің нәтижесіне байланысты өсіру», 6-қадам «еңбекақыны 

нәтиже бойынша төлеуге көшу». Еңбекақыны нәтиже бойынша төлеуге көшу мемлекеттік қызметкерлер үшін – 

жеке жылдық жоспарларды орындағаны; мемлекеттік органдар үшін – стратегиялық жоспарларды орындағаны; 

министрлер және әкімдер үшін – мемлекеттік қызмет сапасының арнаулы индикаторлары, өмір сапасы, инвестиция 

тарту; Үкімет мүшелері үшін – интегралдық макроэкономикалық индикаторлар арқылы бағаланады. Мемлекет 

басшысы 2018 жылғы Қазақстан халқына Жолдауында 100 нақты қадамның 60 қадамы қазірдің өзінде орындалып 

қойды. Қалғандары, негізінен, ұзақ мерзімге арналған және жоспарлы түрде іске асырылуда екенін атап өтті [3].   

Қазақстан Республикасының 2025 жылға дейінгі Стратегиялық даму жоспарында «Қазақстан экономикалық, 

әлеуметтік және институционалдық дамуда серпіліс жасаған ел» делінген[4]. 

2017 жылдан бастап Қазақстан Республикасының Президенті Елдің үшінші жаңғыруының басталғаны туралы 

жариялады. Елдің үшінші жаңғыруының мақсаты жеделдетілген экономикалық өсу және адамдардың өмір сүру 

сапасын арттыру болып табылады, бұл елімізге өзінің 2050 жылғы пайымын іске асыруға және әлемнің дамыған 

отыз елінің лигасына кіруге мүмкіндік береді [5].  

Қазақстан Республикасының 30 дамыған ел қатарына енуіне мәнді үлес қосатын мемлекеттік қызметшілер 

болып табылады. Қарқынды әлеуметтік, ақпараттық және экономикалық даму жағдайында мемлекеттік қызметші 

елдің мемлекеттік басқару аппаратының тиімді әрекет етуінің маңызды құраушысы болып табылады. Мемлекеттің 

басқару тиімділігі қойылған міндеттерді ұйымдасқан түрде шеше алатын құзыретті кадрлармен анықталады. 

Сондықтан имидж бен мемлекеттік қызметшінің кәсібилігі маңыздылығы бойынша бірінші орында тұрады. 

Елдегі Үшінші жаңғырту жаңарудың үш маңызды процесін экономиканы жаңғырту, саяси және 

институционалдық жаңғырту және қоғамдық сананы жаңғырту қамтиды.  

Экономиканы жаңғырту жеке сектордың рөлі басым болған жағдайда технологиялық жаңғыртуға және 

мемлекеттік аппараттың тиімділігін айтарлықтай арттыруға негізделсе, билікті орталықсыздандыруға және 

өкілеттіктерді Президенттен Парламентке пен Үкіметке беруге, сондай-ақ мемлекеттік басқару институттарының 

тиімділігін арттыруға бағытталған. 

Мемлекеттік қызметшінің имиджін қалыптастыру идеологиялық, саяси және мәдени аспектілерді 

қарастырады. Мемлекеттік қызметшінің оң имиджін қалыптастыру күрделі және ұзақ үрдіс болып табылады.  

http://bnews.kz/ru
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 Елбасының «100 нақты қадам» Ұлт жоспарында бастамашылық еткен мемлекеттік қызметтің құндылықтары 

жаңа «Мемлекеттік қызмет туралы» заңында орын алып, кәсіби мемлекеттік аппаратты қалыптастырудың негізін 

қалады. Бұл бағытта жүргізіліп жатқан реформа экономикалық ынтымақтастық және даму ұйымы, Сингапурдың 

мемлекеттік кәсіби саясат мектебі, дербес басқару бойынша әлемге танымал Hill International компаниясының 

сарапшылары тарапынан жоғары баға алуда.  

 Қазақстан Республикасының Президенті Нұрсұлтан Назарбаевтың бес институционалдық реформасындағы 

«100 нақты қадам» – Ұлт болашағы үшін жасалған батыл бағдарлама болып табылады. Мемлекеттік идеяны 

мәңгілік етуге бет алып, даму даңғылына түскен қоғамдағы басты құжат дер кезінде жарияланып, қазіргі таңда 

үкімет тарапынан аталған бағдарламаны орындау мақсатында жұмыстар жүргізілуде. 

Мемлекеттік қызмет пен кәсіби мемлекеттік аппарат құрудағы бастапқы 15 қадамның талаптарына сәйкес 

мемлекетке қызмет ету – ұлтқа қызмет ету ұғымымен байланысты, бұл кезде мемлекеттік қызметші Қазақстан 

халқының қызметшісі сөзінің баламасы екенін жадынан шығармауы керек. 

Қазақстан Республикасында мемлекеттік қызметшінің оң имиджіне қойылатын негізгі талаптар ҚР 

мемлекеттік қызметшілерінің Әдеп кодексінде анықталған. Ол бойынша мемлекеттік қызмет «ұлтқа (қоғамға) 

қызмет ету» ұғымының синонимі болуға және мемлекеттік қызметтерді тұтынушы болып табылатын халыққа 

бағытталуға тиіс деп көрсетілген. 

ҚР Президенті Қазақстан Республикасының мемлекеттік қызметшілері елді тиімді басқару үшін төмендегідей 

қасиеттерге ие болуы керек деп атап көрсетеді. Бірыңғай құзыреттер шегі кәсіби мемлекеттік аппарат пен 

қызметкерлердің  жеке қасиеттерінің сипаттамаларына сәйкес  4 бөлікке  топталған 11 құзыреттен тұрады. 

 Тиімділік; 

1. Қызметті басқару – шектеулі уақыт жағдайында бөлімшенің қызметін жоспарлау және қамтамасыз ету 

үшін қажет ақпаратты талдау және дайындау үшін басымдықтарды анықтай білу; 

2. Ынтымақтастық – мемлекеттік органдар мен ұйымдардың қызметтестері мен өкілдерімен өзара қарым-

қатынасты дамыту, міндеттерді орындау үшін пікір алмасу; 

3. Шешім қабылдау – өз құзыреттіліктері шегінде шешім қабылдау үшін қажет ақпаратты таба білу; 

4. Жеделдік – өзгермелі жағдайларға тез бейімделу, болып жатқан өзгерістерді талдау және жұмысты 

жақсарту бойынша уақытылы шаралар қабылдау; 

5. Өзін-өзі дамыту – өзін-өзі дамытуға ұмтылу, жаңа ақпарат іздеу және оны қолдану тәсілдерін меңгеру. 

 Халыққа қызмет ету; 

1. Қызметті тұтынушыларға бағдар – сапалы қызмет көрсету бойынша жұмысты ұйымдастыру және халықта 

туындайтын сұрақтарды шешуге көмек; 

2. Қызмет тұтынушыларын ақпараттандыру – қол жетімлі нысанда тұтынушыларға ақпарат жеткізу. 

 Мөлдірлік және есептілік; 

1. Парасаттылық – бекітілген этикалық нормалар және стандарттарды сақтау; 

 Мемлекеттік қызметшілердің жеке қасиеттері; 

1. Жауапкершілік – өз іс-әрекеті үшін жауапкершілік қабылдау және нәтижелер; 

2. Бастамашылық – жаңа идеялар әзірлеу және ұсыну, негізгі міндеттерден басқа қосымша жұмыстарды 

атқару; 

3. Стресске төзімділік – критикаға жауап беруде сабырлық таныту, оның негізделгендігі тұсында 

кемшіліктерді болдырмау бойынша шаралар қабылдау. 

Қазақстан Республикасында меритократия, тиімділік, нәтижелілік, транспаренттік және қоғамға есептілік 

қағидаттарына негізделген мемлекеттік қызмет жүйесін кәсібилендіру мемлекеттік басқару жүйесінің бәсекеге 

қабілеттілігін және халыққа сапалы қызмет көрсетуді қамтамасыз етудің аса маңызды факторы болып табылады. 

Қазақстан Республикасы бойынша 2018 жылдың 1 қаңтарынан бастап еңбек ақы төлеудің жаңа жүйесі 4 

мемлекеттік органда сынамадан өтеді. Ол органдар ҚР Мемлекеттік қызмет істері және сыбайлас жемқорлыққа 

қарсы іс-қимыл агенттігі, Әділет министрлігі, Астана және Маңғыстау облыстарының әкімдіктері болып табылады. 

Жаңа жүйе факторлық-балдық жүйеге негізделген, оған сәйкес барлық лауазымдар үш факторды ескере 

отырып бағаланады: 

1) лауазымдық міндеттерін тиімді орындау үшін қандай білім деңгейінің, құзыреттілік пен жұмыс 

тәжірибесінің қажеттігі; 

2) лауазымға жүктелген міндеттердің күрделілігінің дәрежесі;      

3) нәтижеге қол жеткізбегені үшін жауапкершілік дәрежесі. 

Факторлардың әрқайсысы бойынша балл шығарылады және олардың жиынтығы жаңа жалақы желісіндегі 

лауазымның орнын анықтайды. 

Барлық лауазымдарды бағалау нәтижесінде олар төрт блокқа топтастырылды: 

- жауапты хатшыларды, аппарат басшылары мен комитеттердің төрағаларын қамтитын жоғарғы басшылық 

құрам; 

- негізгі (салалық бөлімшелердің лауазымдары); 

- жәрдемдесуші (құқықтық, қаржылық, кадрлық, ақпараттық және технологиялық қолдау, жұртшылықпен 

байланыс үшін жауапты лауазымдар); 

- қосалқы (әкімшілік және шаруашылық қызметке жауапты лауазымдар). 

Блоктың әрқайсысы лауазымдар иерархиясын ескере отырып, 15 деңгейден тұрады. 
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Аймақтар мен орталық мемлекеттік қызметшілердің жалақыларындағы диспропорцияны азайту жаңа жүйені 

енгізудің тағы бір маңызды жағы болып табылады. Мысалы, егер бұрын орталық мемлекеттік мекемедегі бас 

сарапшыға қарағанда, әкімдіктің бас маманы орташа есеппен 70% (115 мың теңге) аз алса, енді айырмашылық орта 

есеппен 10% (210 мың теңге) болады. 

Жаңа жалақының мөлшері нарықтағы ұқсас қызметтердің құнын ескере отырып анықталды.  

Осылайша, факторлық-балдық шкала екі негізгі принципті сақтауды қамтамасыз етеді: ішкі әділеттілік және 

сыртқы бәсекеге қабілеттілік. 

Жаңа жүйедегі сыйақы мәселесіне келетін болсақ, біріншіден, «сыйақы» мәні «бонус» мәніне өзгертілді. 

Екіншіден, олар жылдың соңында мемлекеттік қызметшілердің жұмыс қорытындысына байланысты 

төленеді. Осылайша, біз «теңдестіруден» шығамыз. 

Әрбір мемлекеттік қызметшінің алдында тұрған міндеттер жеке жұмыс жоспарларында қамтылатын болады. 

Айта кету маңызды, бұл міндеттер үрдістік (күнделікті) шараларды қамтымайды, олар мемлекеттік органдардың 

стратегиялық жоспарларынан және бірінші басшылардың меморандумдарынан шығады. 

Сондықтан, олар бағалау процесінде субъективтіліктің алдын алуға болатын нақты және өлшенетін болуы 

керек. 

Әрбір мемлекеттік (пилоттық) орган үшін жеке бонус қоры құрылатыны тағы бір маңызды жаңалық. Айта 

кету керек, бұрынғы жүйе бойынша сыйақыны тек қана үнемдеу мүмкіншілігіне ие болған мемлекеттік органдар 

ғана алатын болған. Сондықтан осы сыйақылардың мөлшері әртүрлі болды. 

Әрбір мемлекеттік қызметшінің ең басты міндеті – халыққа қызмет ету, берген сертіне адал болу, 

көрсетілетін мемлекеттік қызмет түрлерін сапалы түрде орындау. Сол үшін ол ұдайы білімін жетілдіріп, кәсіби 

деңгейін арттыруы тиіс. 

2025 жылға дейінгі стратегиялық жоспар жүйелі өзгерістерді жүзеге асыруға бағытталған дамудың басым 

бағыттарының екі түрін қамтиды. 

7 жүйелі реформалар – 2025 жылға дейін ел экономикасында және әлеуметтік өмірінде болуға тиіс жеті 

маңызды серпінді өзгерістер ретінде қарастырылады. 7 басым саясаттар – «Қазақстан-2050» стратегиясының 

басым бағыттары бойынша жүзеге асырылатын бағыт болып табылады. 

1-реформа «Жаңа адами капитал» бойынша XXI ғасырдың жоғары сапалы және қажетті дағдыларға ие 

адами капиталды дамыту Қазақстан экономикасының одан әрі өсуі тәуелді болатын басым міндет болып табылады. 

Осы реформа аясында мемлекеттік қызметшілердің дағдыларын дамытуға «Мемлекеттік қызметшілерді даярлау, 

қайта даярлау және олардың біліктілігін арттыру қағидаларын бекіту туралы» ҚР Үкіметінің 2018 жылғы 15 

наурыздағы №125 қаулысы мәнді үлес қосады[6]. Жаңа қаулы білім беру ұйымдарында мемлекеттік 

қызметшілерді жоғары оқу орнынан кейінгі білім беру бағдарламалары бойынша даярлау, қосымша білім беру 

бағдарламалары бойынша қайта даярлау және олардың біліктілігін арттыру тәртібін айқындайды. Қаулыға 

сәйкес мемлекеттік қызметшілер лауазымға тағайындалған күннен бастап алты айдан кешіктірілмей қайта 

даярлауға жіберіледі. "Б" корпусының мемлекеттік әкімшілік қызметіне алғаш кірген мемлекеттік қызметшілер 

қайта даярлаудан күндізгі және/немесе біріктірілген (күндізгі-қашықтықтан) нысанда өтеді. Мемлекеттік 

қызметшілер лауазымға тағайындалған күннен бастап алты айдан кешіктірілмей қайта даярлауға жіберіледі. 

Жаңа уақыттың құзыреттері қажетті дағдыларды үздіксіз үйрену мен игеруге дайын болуды талап етеді. 

Технологиялық жаңару мен цифрландыру өз жұмыс уақытын тиімді пайдаланатын, технология мен білімді 

қолдануға, процестерді жетілдіруге және инновацияларды жүзеге асыруға қабілетті персоналсыз мүмкін емес. 

Кәсіби мемлекеттік аппарат қалыптастыру, сапалы мемлекеттік қызмет көрсету және мемлекеттік қызметтің 

тартымдылығын арттырудың төмендегідей бағыттары анықталған [7]: 

1. Мемлекеттік қызметке жұмысқа орналасуды тартымды, престижді ету; 

2. Мемлекеттік қызметтің тартымдылығын арттыру үшін мемлекеттік аппараттың ұйымдастыру мәдениетін 

өзгерту, дамыту;  

3. Жаңа міндеттердің пайда болуы құзыретті дамыту және қызметкерлердің әлеуетін арттыру; 

4. Мемлекеттік қызметте адам ресурстарын тиімді басқару;  

5. Меритократия қағидаттарына негізделген, протекционизм  (шектеу, қолдампаздық) және непотизм 

(тамыр-таныстық) көріністерін болдырмау.  

Қазақстан Республикасының бүгінгі даму ахуалы, жаһандық жағдайдың жоғары өзгермелілігі, дамыған және 

дамушы елдер арасындағы орын алып отырған тұрақты алшақтық, жаһандану жағдайында Қазақстанның алдында 

тұрған міндеттердің күрделілігі мен жан-жақты сипаты мемлекеттік басқару және мемлекеттік аппаратты 

реформалаудың сапалы жаңа тәсілдерін талап етеді. Сондықтан бүгінгі мемлекеттік аппарат еліміздің 

қажеттіліктерін қанағаттандыруға және осы кезеңде тұрған қиындықтарды тиімді шешуге тиіс.  

Қазіргі заманғы, кәсіби және дербес мемлекеттік аппаратты қалыптастыру және оны үздіксіз жетілдіру – 

Қазақстанның одан әрі тұрақты және қарқынды дамуының, сонымен қатар оның жаһандық қауіп-қатерлерге 

жауабы болып табылады. 
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ТҰТЫНУШЫЛАРДЫҢ МІНЕЗ-ҚҰЛҚЫНА ӘСЕР ЕТЕТІН НЕГІЗГІ ФАКТОРЛАР 

 

Еркинова А.Е.   

Қ.Жұбанов атындағы Ақтөбе өңірлік мемлекеттік университеті 

 

Нарықтық экономика жағдайындағы маркетинг жүйесінде кез келген тұтынушы өзінің шешімін нақты 

ортада қабылдайды және оның тауарды сатып алуға деген ынтасы мен мүмкіндігіне мәдени, әлеуметтік, жеке, 

психологиялық сияқты факторлар әсер етеді. Бұл көбінесе нарықтағы іс-әрекеттің бақылауындағы ықпалына 

ермейтін факторлар болып табылады. Бірақ бұл факторларды міндетті түрде есепке алу қажет (1-ші кесте). 

Кесте 1. 

Тұтыну тауарларының тұтынушының мінез-құлқына әсер ететін негізгі факторлар 

 

№ 

р/с 

Топ факторларының атауы Топқа жататын факторлар 

1 Мәдени факторлар тізбегі  Мәдениет 

 Субмәдениет  

 Қоғамдық тап 

2 Әлеуметтік факторлар   Референттік топ 

 Отбасы 

 Орны мен мәртебесі 

3 Жеке факторлар  Жасы 

 Отбасының өміршеңдік кезеңі 

 Қызмет түрі 

 Экономикалық жағдайы 

 Тұрмыс дәстүрі 

 Тұлға түрі  

4 Психологиялық факторлар  Мотивация 

 Қабылдау 

 Меңгеру 

 Сендіру 
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 Қарым-қатынас 

 

Тұтынушының мінез-құлқына көбінесе мәдени факторлар  әсер етеді және оған мыналар жатады:мәдениет, 

субмәдениет, әлеуметтік топ. Адамның мінез-құлқы мен қажеттілігін анықтайтын негізгі себебінің бірі мәдениет 

болып табылады. Адамзат қоршаған ортадағы өзінің мінез-құлқы арқылы экономикалық-әлеуметтік және рухани-

материалдық қажеттіліктерін қанағаттандырып отырады. Жоғарыда көрсетілген кажеттіліктерге адамның 

қоғамдағы еңбек ету үрдісі, оқу, білім алуы, шығармашылық қызметі  және т.б. жатқызуға болады.  Қандай да  бір 

адам  баласы өзіне тән құндылықтарды жылдар бойы  қалыптасқан отбасы және қоғамның негізгі 

институттарының салт-дәстүрімен әдет-ғұрыптарын дәріптеу арқылы  ұғады. Мысалы, Америкада өскелең бала 

қоғамдық құндылықтармен: жетістікке, табысқа жету, белсенділік, еңбек қабілеттілігі, іскерлік, алға басу, 

матералдық жайлылық, дарашылдық, еркіндік, ішкі жайлылық, қайырымдылық, жасаңдық арқылы жетістіктерге 

жетеді. 

Әлеуметтік факторлар - ол референттік топтарды, отбасылық, әлеуметтік рөлдерді және мәртебені қамтып, 

тұтынушылардың мінез-құлқын анықтайтайды. Адамдардың мінез-құлқына көбінесе референттік топтар әсер 

етеді. Жеке тұлға көптеген әлеуметтік топтардың мүшесі болып табылады және  әрқайсысының қоғамдағы 

әлеуметтік жағдайы оның рөлі мен мәртебесі арқылы сипатталуы мүмкін. Жеке тұлғаның сипаты оны қоршаған 

адамдардың іс-әрекеттер қатынасы арқылы оның әлеуметтік рөлі көрінеді. Әрбір тұтынушының әлеуметтік 

мәртебесі қоғам тарапынан оң бағалауының нәтижесімен көрінеді және оның қоғамдағы, әлеуметтік байланыс 

жүйесі мен қатынастарындағы қалыптасқан жағдайының көрсеткіші болып табылады. Жалпы, қоғамның алдында 

ірі фирмадағы өндіріс менеджерінің рөлі оның құрылымдық бөлімімен салыстырғанда жоғары мәртебеге ие 

болады. Нарық жағдайында әрбір адам қоғамдағы мәртебеиелі тауарларды таңдайды. Осыған  орай, фирма 

басшылары «Мерседес» автокөлігімен жүріп, қымбат, әдемі тігілген костюмдер киеді. Нарық қызметкерлері 

тауардың мәртебелік бейнеге айналуының әлуетті мүмкіндіктерін біледі. Дегенмен, мұндай бейне әртүрлі 

қоғамдық таптар үшін ғана емес, сондай-ақ географиялық аймақтар үшін де ерекшеленеді.  

Отбасының  өміршеңдік кезеңін, қызмет түрін, экономикалық жағдайын, тұлға түрін және өзін-өзі бейнелеп, 

жасын білдіретін сатып алушының сипаттамасы арқылы жеке факторлар көрінеді . Адамдардың жас ерекшелігі 

өскен сайын олардың сатып алынатын тауарлар мен қызметтер ауқымы  өзгеріп тұрады.  Адамзат баласына 

алғашқы жылдары  нәресте тағамдарына арналған өнімдерге қажеттілігі туады, ал есейген кезде ол түрлі өнімдерді 

тұтынады, ал қартайған шағында арнайы диеталық өнімдерге аса көңіл бөледі. Уақыт өте оның  киім, жиһаз, бос 

уақыт пен ойын-сауықтарға деген талғамы  өзгеріп тұрады. Маркетингтік іспен айналысатын көптеген адамдар іс-

әрекеттерін  өзіндік имиджінен бастайды. Барлығымызда өзіміз туралы  ойымыздағы күрделі бейне қалыптасқан. 

Бұл ойымыздағы бейнені маркетологтар адамның иелігіндегі заттармен байланыстырады. Бұдан тұтынушылардың 

тауарды тұтынудағы  мінез-құлқын дұрыс түсіндіру үшін өзін-өзі қабылдау мен адамның меншік арасындағы 

байланысты түсіну керек. Жеке тұлғаның тауарды таңдауына психологиялық тәртіптің мынадай бес негізгі 

факторы әсер етеді: мотивация, қабылдау, меңгеру, сендіру, қарым-қатынастар. Кез келген уақытта адам әртүрлі 

қажеттіліктерге мұқтаж болады. Олардың кейбіреулері биогендік сипатқа ие болып, мұндай жағдайлар аштық, 

шөлдеу және ыңғайсыздық сияқты ішкі физиологиялық шиеленістердің салдарынан туады. Басқа да психогендік 

сипатына мұндай психологиялық шиеленістің күйлері жатады: тану, құрметтеу және рухани қарым-қатынастар. 

Адамның кез келген уақытта әрекет жасауын ынталандыру үшін осы қажеттіліктердің көпшілігі жеткіліксіз және 

баяу. Қарқындылықтың жеткілікті жоғары деңгейіне жеткен қажеттілік мұқтаждық деп аталады. 

Осылайша, тұлғаның тауарды таңдауындағы мінез-құлқы  мәдени, әлеуметтік, жеке және психологиялық 

факторлардың күрделі өзара әрекеттесуінің нәтижесі болып табылады. Бұлардың көбісі нарықтағы іс-әрекеттің 

бақылауының ықпалына әсер етпейтін факторлар болып табылады. Алайда, олар өнімге қызығушылық танытқан 

клиенттерді анықтау үшін пайдалы. Басқа да факторлар нарықтағы іс-әрекеттің бақылауының ықпалына  және ең 

күшті тұтынуды іске қосу үшін олардың өнімді қалай дамытуға, бағалауға, нарықта таралуын және сатылымын 

жарнамалауды реттеуге әсер етеді. 
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Казахстан - агроиндустриальная страна, в которой сельское хозяйство является сферой 

жизнедеятельности основной части населения. В сельской местности сегодня проживает сорок три процента 

населения, и от степени развития сельскохозяйственного производства во многом зависит жизненный уровень не 

только тех, кто работает здесь, но и тех, кто в той или иной мере связан с этой сферой. С уровнем развития 

сельхозпроизводства тесно связано благосостояние большинства казахстанцев. 

Сельское хозяйство является важным сектором экономики страны. 

По производству зерна Казахстан занимает третье место в СНГ после России и Украины. Экспорт пшеницы 

является одним из главных источников валютных поступлений в экономику страны. Несмотря на то, что страна 

находится в зоне рискованного земледелия, а сбор зерновых может отличаться в разные года более чем на 50 %, 

Казахстан полностью обеспечивает себя хлебом, и экспортирует не менее 70 % урожая даже в самые неурожайные 

годы.  

На севере Казахстана выращивается яровая пшеница, овёс, ячмень и другие зерновые культуры, а также 

подсолнечник, лён-кудряш. Развито овощеводство, бахчеводство. 

Запад славится посевами кукурузы, овощей, подсолнечника и других с/х культур. На юге Казахстана при 

искусственном  орошении дают высокие урожаи хлопчатник, сахарная свёкла, табак. Развито садоводство. 

Природные условия Казахстана, их многообразие обуславливают значительные потенциальные 

возможности для развития животноводства. В Казахстане традиционно занимаются овцеводством, коневодством, 

верблюдоводством, разведение крупного рогатого скота. 

По словам Первого Президента Нурсултана Назарбаева, аграрный сектор Казахстана обладает большими 

экспертными возможностями и высоким потенциалом для внедрения инвестиций. Потребность в продовольствии с 

каждым годом в мире будет возрастать. Эту возможность упустить нельзя». 

Немногие страны имеют потенциал развития сельского хозяйства, сравнимый с потенциалом и 

значительными резервами Казахстана. Различные климатические условия республики благоприятствуют 

выращиванию множества культур умеренного теплового пояса и развитию животноводства. 

Региональные АПК имеют свои отличительные черты в контексте природно-климатических, 

территориальных, финансовых, материально-производственных и национальных условий развития регионов. 

Данное многообразие отличительных признаков определяет необходимость изучения и учета вопросов, связанных 

с институциональной средой сельского хозяйства и ее особенностями в разрезе формирования организационно-

экономического механизма развития отрасли в региональном  аспекте. 

Государственное регулирование и управление АПК рычагов воздействия и форм организации социально-

производственных процессов, обеспечивающих функционирование и устойчивое развитие сельскохозяйственных 

отраслей и сельских территорий. Организационно-экономический механизм отражает действие рыночных законов 

хозяйствования, а также правовые основы взаимодействия субъектов рыночных отношений, включая государство. 

Развитие сельскохозяйственного производства, через формирование организационно-экономического механизма, 

стимулируется или ограничивается стоимостью и доступностью основных ресурсов, а также институциональной 

средой и сложившейся в этой среде системой институтов, представляющих собой механизмы координации, 

мотивации и регулирования рационального поведения экономических агентов. Институциональная среда  — это 

упорядоченная совокупность формальных и неформальных правил, институтов, определяющих содержательные 

рамки экономического поведения, и составляющая основу производства, обмена и распределения ресурсов. Если 

обратиться к определению института, которое дает Д. Норт, как «правил игры», норм и механизмов их 

исполнения, то организационно-экономический механизм сам по себе является институтом и логично вписывается 

в модель формирования институциональной среды сельского хозяйства. Ключевым моментом в формировании 

организационно-экономического механизма, по мнению авторов, должен стать отказ от попыток создания в 

сельском хозяйстве институтов, эффективных в условиях экономики западных стран.  

Институциональная среда хозяйствования страны складывается с учетом исторических особенностей ее 

развития. В  отношении Республики Казахстан следует учитывать ее многонациональность, а также культурные, 

этнические, территориальные особенности регионального развития. Обновление отдельных элементов в системе 

института, путем простого копирования и заимствования по западным образцам, порождает институциональные 

ловушки, рост трансакционных издержек, размывание прав собственности. В данном контексте, особенности 

формирования институциональной среды предопределяют и институциональные особенности формирования 

организационно-экономического механизма развития сельского хозяйства региона. Например, С.Иванов, 

Д.Паршуков и Д.Ходос предлагают приоритетный перечень направлений, по которым должно осуществляться 

совершенствование отношений в сфере регионального аграрного производства:  

- совершенствование земельного законодательства и развитие рынка земли для обеспечения четкой 

спецификации и защиты прав собственности;  

- снижение асимметрии информации путем становления и развития районных систем информационного 

консультирования сельхозтоваропроизводителей;  

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B5_%D1%85%D0%BE%D0%B7%D1%8F%D0%B9%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE
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- развитие аграрного протекционизма как инструмента государственной политики, способного снизить 

конкурентоспособность импортной продукции за счет повышения эффективности отечественного производства;  

- создание условий роста эффективности вертикальной интеграции сельскохозяйственных предприятий при 

ориентации их на внешние рынки;  

- переход от рентоориентированного поведения региональных властей на прибылиориентированое, 

посредством внедрения инновационных методов управления и технологий производства;  

- совершенствование межрегиональных связей предприятий АПК.          

Реализация данных направлений должна происходить посредством совершенствования, согласно рыночным 

законам и требованиям, существующих элементов организационно-экономического механизма функционирования 

аграрного производства, внедрения недостающих и перспективных составляющих, способных повысить уровень 

сотрудничества в отрасли. Развитие элементов организационно-экономического механизма должно быть 

направлено на решение основных институциональных проблем и противоречий аграрной сферы на региональном  

уровне. Несмотря на то, что реформы в аграрной сфере длятся уже почти четверть века, институциональная среда 

отечественного сельского хозяйства, отвечающая рыночным требованиям, все еще проходить стадию становления. 

Причины этого лежать в отсутствии системности управления отраслью на начальных этапах и мультипликативном  

эффекте, который в настоящее время дали ошибки прошлых периодов. Современная действительность 

предъявляет жесткие требования к дальнейшим срокам их исправления, поскольку в условиях открытого рынка, 

ратификации соглашений о Таможенном  союзе, зарубежные конкуренты будут только наращивать 

производственные мощности, пользуясь поддержкой своих правительств. Несмотря на вступление Казахстана в 

ВТО 30 ноября 2015 года, интерес многих мировых игроков к торговым возможностям страны продолжает 

уменьшаться уже несколько лет подряд. Внешняя торговля Казахстана бурно развивалась до 2013 года, после чего 

произошёл кратный спад и экспорта и импорта. Внешнеэкономический комплекс остаётся важным сектором 

сельского хозяйства, стимулирующим  рост казахстанской экономики и обеспечивающим  решение важных 

социально-экономических задач. Важно избежать ошибочных решений, поскольку времени на их исправления 

больше не будет. 

Из года в год статистика показывает положительную динамику в данной области, включающую в себя: 

увеличение валового выпуска продукции, рост иностранных инвестиций в отечественное производство, 

формирование новых сельскохозяйственных объектов. Однако действующих мер недостаточно, если на повестке 

дня все еще остро стоят вопросы об увеличении импорта сельскохозяйственной продукции, о росте цен на 

продовольственные товары, несменяемости механизмов и структур сельскохозяйственного экспорта. 

Вместе с тем основная проблема, касающаяся развития казахстанского сельского хозяйства, состоит в том, 

что большей части казахстанской сельхозпродукции характерен низкий уровень продуктивности, 

конкурентоспособности как на внутреннем, так и на мировом рынках. 

Возникновение повсеместных проблем сельского хозяйства также можно рассматривать с психологической 

точки зрения – не все сельхозпроизводители готовы к условиям, которые предоставляет на сегодняшний день 

государство, не все из них ставят перед собой макроцели. 

Сельское хозяйство является одной из ключевых отраслей экономики Казахстана. Уровень развития 

аграрного сектора всегда выступал и продолжает быть определяющим  фактором экономической и общественно-

политической стабильности казахстанского общества. Являясь одним из приоритетных направлений развития 

экономики республики, сельское хозяйство располагает огромным  потенциалом  и большими резервами, 

разнообразные климатические условия Казахстана позволяют выращивать почти все культуры умеренного 

теплового пояса и развивать животноводство. 

Сельское хозяйство Казахстана характеризуется такими особенностями, как большая площадь территории и 

малая численность населения, географическая отдаленность от рынков сбыта и отсутствие выхода к морским 

путям. Естественно, этот путь, полный изменений и невзгод, был нелегким и не без потерь, но благодаря 

состоявшемуся переходу к рыночной модели управления аграрный сектор превратился в экономически 

привлекательную отрасль.  

Безусловно, для своевременного решения вопросов агропромышленного сектора государством 

предпринимается комплекс мер, направленных на его улучшение, – увеличиваются объемы финансирования, 

разрабатываются новые программы, формируются новые механизмы государственной поддержки. 
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Нарықтық экономикасы дамыған елдерде тұрғын үй проблемасын шешу үшін айтарлықтай тәжірибе 

жинақталған. Экономикасы дамыған елдердің тәжірибесіне тоқталсақ. Шетелдердегі тұрғын үй мәселесін шешудің 

негізгі бағыттарын төмендегідей жіктеуге болады. 

Біріншіден, жеке және мемлекеттік меншіктегі жалға алынатын үйлер секторы арқылы баспаға қажеттілікті 

қанағаттандыру. 

Екіншіден, кондоминиумдар құрылысын кеңейту. 

Үшіншіден, әлеуметтік тұрғын үйлер — жалға алынған муниципалдық үйлерден пәтер жағдайы төмен 

тұрғындарға жеке меншікке алу құқығынсыз пәтерлерді беру. 

Төртіншіден, жеке тұрғын үй құрылыс нарығын дамыту. 

Тұрғын үй секторында көптеген пәтерлерді иеленген ірі ұйым болып табылатын —кооперативтер жұмыс 

істейді (олар Германия және Скандинавия елдерінде таралған). 

Батыс елдерінде муниципальдік және жеке пәтерлер орналасқан үйлерді табу мүмкін емес. Батыс 

елдеріндегі кондоминиумдар толықтай жеке меншікте, ал біздегі аралас формалар тиімсіз болып отыр, сондықтан 

үйлерді мемлекеттік басқарудан кету мәселесі тиімсіз болып көрінеді, себебі басқаларда тұрғын үйлердің 50 % 

мемлекеттік меншікке алынған. 

Шығыс Еуропа елдерінде (Польша, Чехия, Словения және  Венгрия) және таяу шетелде (Белоруссия) — 

мұндағы тұрғын үй қоры бұрын біздегідей мемлекет меншігінде болған, ал қазіргі болып жатқан өзгерістер 

Ресейдегі жолға ұқсас өтіп жатыр. Сондықтан осы елдерде тұрғын үй мәселелермен, яғни муниципалитет 

меншігіндегі үйлерді азаматтардың жеке меншігіне беру проблемасы, халық кірісінің жоғары деңгейде болмауы, 

тұрғын үй-коммуналдық нарығының дамымағандығы сияқты проблемалармен кездесуде. 

Мемлекет үшін жалдамалы тұрғын үй жүйесін дамыту — тұрғын мәселесін оңды шешудің бір жолы. 

Халықаралық тәжірибе көрсеткеніндей, табысты үйлердің құрылысы мен оған қызмет көрсету орта есеппен 10-нан 

13 %-ға дейін пайда әкеледі. Уақыт аралықтарында «пәтер мәселесі» көптеген дамыған және дамушы мемлекеттер 

үшін аса өткір тұрды. Әлемдік деңгейде мәлім болғанындай, өз азаматтарын үйлермен жеке меншік құқықында 

бірде-бір ел қамтамасыз ете алмаған. Сонда да олардың көбі тұрғын үй мәселесін шешуді табыстары төмен 

адамдарды «әлеуметтік» тұрғын үй деп аталған үй-жаймен — яғни жалдамалы жүйені дамытудан бастаған. 

Тұрғын үй қорынан жалға берілетін баспаналардың үлесі дамыған елдердің жылжымайтын мүлік 

нарықтарында 68 %-дан 18 %-ға дейінгі аралықта ауытқып отыр. Оның ішінде жылжымайтын мүлік нарығындағы 

жалдық тетіктің үлесі Швейцарияда — 68 %, Германияда — 59 %, Швецияда — 

52 %, Нидерланды және Польшада 45 %-ды құраса, ал Ирландияда 18 пайызды құрайды [1]. 

Тұрғын үй қорының басым бөлігі жалға берілетін Швейцарияда тұрғындардың 35 % жуығында жеке меншік 

пәтерлер немесе басқа да жылжымайтын мүліктері бар. Бұл Еуропадағы ең төменгі көрсеткіш. Мемлекетте айлық 

орташа жалақы — 5674 шв. фр., ал үш бөлмелі пәтерді жалға алудың орташа жалдық төлемі Цюрихте — 2030 шв. 

фр., Тичинода — 1745 шв. фр., басқа да франкотілді өңірлерде — 1950 шв. фр. [2]. Жекеленген категориялардың 

жоғары табыс деңгейіне қарамастан (әрбір 25-ші швейцариялық тұрғын миллионер), Швейцария тұрғындардың әл-

ауқатын жақсартуға ұмтылатын әлеуметтік бағдарланған ел болып табылады. Мемлекет тұрғын үй саласы да төмен 

табысты, аз қамтылған тұрғындардың тобын қолдайды, сонымен қатар тұрғын үйлер құрылысы және оған 

тұрғындарды кіргізуде қоғамның жіктелуіне жол бермеуге бағытталған белсенді саясатты жүргізуде.  

Швейцарияда меншік баспана институтына қарағанда, тұрғын үйді жалға берудің тетіктері кеңінен 

тарағандықтан, тұрғындардың баспана мәселесі еркін нарықтағы тұрғын үйлерді жалға берудің әдістері арқылы 

шешіледі. Мемлекетте баспанамен қамтамасыз ету облысындағы басты мәселе — бос тұрғын үй қорының 

жетіспеушілігі. Жалпы тұрғын үй қорының бір пайызы бос, сол себепті бұл жағдай жалдық төлемнің өсуіне негіз 

болып отыр. Мемлекет баспананы жалға берушілер мен құрылысшыларға қаржылық көмек көрсетеді және пәтер 

жалдаушылардың жекеленген категориялары үшін баспананың жалдық төлемі үшін субсидия («атаулы көмек») 

береді. Швейцариядағы тұрғын үй жүйесінің қатысушыларын екі топқа бөлуге болады: бірінші, баспана 

құрылысына, азаматтарға пәтерді жалға беруге, жылжымайтын мүлікті қалыпты жағдайда ұстап тұру және 

жөндеуге мүдделі инвесторлар (құрылысты салушылар); екінші әр түрлі тетіктердің көмегімен тұрғын үй саласына 

пәрменді әсер ететін мемлекеттік билік органдары. Сондай-ақ жүйеге ASLOCA (Пәтерді жалға алушылардың 

құқықтарын қорғау ұйымы) тәрізді қоғамдық ұйымда белсенді қатысады. 

Баспананы жалдаудың төлем мөлшерін реттеу, жеке құрылыс салушылардың жаңа баспаналар құрылысын 

жүргізуін ынталандыру және қоғамдық пайдаланылатын тұрғын үйлердің құрылысына тікелей қатысу жағдайлары 

мемлекеттің негізгі міндеттері болып табылады. Жылжымайтын мүлік нарығынан баспананы жалға алушы 

құқығына төмен табысты, қымбат мүлікке ие емес азаматтар және қоғамның жекеленген санаттарындағы 

азаматтар (аз қамтылған отбасылар, егде жастағылар, тәлімгерлер, көп балалы жанұялар, физикалық мүмкіндіктері 

шектелген адамдар) ие бола алады. Сонымен қатар Швейцария мемлекеті жеке меншігінде бос баспаналары бар 

меншік иелерін пәтерлерін жалға беруге бағыттайтын салық саясатын жүргізеді. 

Салық салу көзі ретінде баспана ғана емес, егер меншік иесі пәтерін екінші тарапқа жалға берген жағдайда 

алатын табысы да саналады. Бұл ереже меншік иесі үшін баспана ғимараты бір ғанамекендейтін орын болып  

саналғанда да әрекет етеді. Швейцарияда баспананың меншік иелеріне қатысты мұндай салық саясаты, 

тұрғын үй нарығына едәуір әсер етеді және баспаналары бар азаматтарды мүлікті тиімді пайдалануын 

ынталандырады. Аталмыш нарықты реттеудегі мемлекеттің қосымша шараларына қолданыстағы тұрғын үйлерді 
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бұзуға заңмен тыйым салу, пәтердің мақсатты пайдалануын өзгерту және т.б. әрекеттерге қатысты қолданатын 

амалдары жатқызылады. Швейцарияда тұрғын үйді жалға беру және оны қалыптастыру — жеке капиталдың 

міндеті. Мемлекеттің инвестор және жалға беруші ретіндегі ролі жанама сипатта. Билік қоғамдық мұқтаждық үшін 

баспаналар құрылысын жүргізуге қолдау жасайды, бұл өз кезегінде басқа инвесторлардың баспаналарына 

қарағанда, төмен бағалы тұрғын үйлердің қалыптасуына әкеледі. Бұл азаматтардың жекеленген санаттары үшін 

жалдық төлемі төмен пәтерлерге қол жеткізуге мүмкіндік береді. Мемлекет федералды, кантоналды және 

муниципалдік деңгейлерде қоғамдық мұқтаждықтар үшін баспаналар құрылысын жүргізетін ұйымдардың құрылуы 

мен жұмыс істеуіне үлестік қатысады, олардың қызметіне пайызсыз несие және төмен пайыздық несие беру, 

субсидиялау, салықтық жеңілдік жасау, төмен бағамен жер телімдерін беру, құрылыс үшін жер телімдерін 

дайындау мен жарақтандыруға және кепілдік беру жолымен ынталандыру шараларын іске асырады.  

Швейцарияда қоғамдық баспаналардың меншік иелерінің табыстарына бақылау жасайды, жалға берушінің 

пайдасы негізді, әрі жылдық көрсеткіші 5 % аспауы керек, керісінше болған жағдайда пайдаға салынатын табыс 

ставкасы ұлғайтылады. Қоғамның төмен табысты тұрғындар тобы үшін баспанамен қамтамасыз етудің 

швейцариялық мемлекеттік қолдау тәжірибесі Қазақстан Республикасындағы азаматтардың жекеленген 

санаттарының тұрғын үймен қамтамасыз етудегі мәселелерін шешу кезінде назарға алынуы қажет. Қазақстанның 

тәжірибесі де көңіл бөлерліктей — мұнда 1996 ж. тұрғын үй қорын пайдалану дотациялық негізде құрылған 

болатын. Пайдалану және басқару үшін жеке пәтер меншік иелерінің кооперативтері құрылып жұмыс істеп жатыр. 
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Модель - шындықты жеңілдетілген түрде ұсынылған материалдың шартты үлгісі. Тұтынушының мінез-

құлқын модельдеу кезінде зерттеуші адам мінез-құлқымен байланысты емес немесе ұқсас аспектілерді талдаудан 

шығармайды. 

Модельдеудің негізгі мақсаты - белгілі бір процестердің себептерін түсіндіру. Нақтылықты жеңілдету үшін, 

біз модельді сатып алушының неге бұл жағдайда әрекет етіп отырғанына, ал екінші жағынан - басқаша сұраққа 

жауап беру үшін пайдаланамыз. Осылайша, клиенттердің әр түрлі маркетингтік шараларға қалай жауап беретіні 

қызықтырады. 

Клиенттің мінез-құлық үлгісі - маркетингтік айнымалы мәндерді, әлеуметтік факторларды, жағдайды, жеке, 

негізгі факторларды және өнімді сатып алу ниетін немесе қалауын анықтайтын қатынастарды қамтитын үлгі 

арқылы тұтынушының мінез-құлқын түсіну. 

Тұтынушының сипаттамалары - сатып алу кезінде тұтынушыға үлкен әсер ететін мәдени, әлеуметтік, жеке 

және психологиялық факторлар болып табылады 

Маркетологтардың ынталандыруды реакцияға айналдыруы, тұтынушының қара жәшігінде қалай жүретінін 

түсінуге тырысады. «Қара жәшік» өзі екі бөліктен тұрады. Біріншіден, сатып алушының жеке сипаттамалары - ол 

ынталандыру әдістерін қалай қабылдайтынын және олардың жауап беруіне әсер етеді. Екінші бөлік - 

тұтынушының нақты шешімдер қабылдау процесі тұтынушының мінез-құлқына әсер етеді. 

Бұл процесті зерттеу әдістерінің бірі - қара жәшік моделі. Сатып алушының сана-сезімінің «қара жәшігі» 

ішкі және сыртқы сипаттағы ерекше ынталандыру жиынтығы болып табылады, оның әсерімен сатып алу туралы 

шешім қабылданады.Ішкі табиғатты ынталандыру - физикалық және рухани қажеттіліктер, өзін-өзі растауға 

ұмтылу, құтқаруға бейімділік. Сыртқы ынталандыру - топтық мүдделер, әдет-ғұрыптар, дәстүрлер. Тұтынушының 

реакциясы маркетологтың түсіндіруге және түсіндіруге тырысу керек екендігінде көрінеді. 

Бұл кесте тұтыну тауарлары нарығына да, өнеркәсіптік тауарлар нарығына да қатысты. Тұтыну саласында 

тұтынушылардың мінез-құлқының қарапайым моделі 1-ші кестеде көрсетілген.      

Өнімді сатып алу арқылы тұтынушы қанағаттандырылады немесе онымен қанағаттанбайды. Ол нарық 

көшбасшысына қызығушылық танытып сатып алуға бірқатар реакцияларды көрсетеді. Маркетингпен айналысатын 

жұмыс сатып алу актісімен аяқталмайды, бірақ сатудан кейінгі кезеңде жалғасады. 

 

1-кесте. 

Тұтыну саласындағы тұтынушылардың мінез-құлқының қарапайым моделі    

                   



268 
 

№ Модельдің құрамдас бөліктері Үлгінің құрамдас бөліктерінің негізгі факторлары 

(айнымалылар) 

1 Жергілікті маркетингтік 

ынталандыру 

 Өнім  

 Баға 

 Тауарларды бөлу әдістері 

 Тауарларды жылжыту 

2 Маркетингтің жаһандық 

ынталандыру факторлары 

 Экономикалық 

 Ғылыми-техникалық 

 Саяси 

 Мәдени 

3 Сатып алушының сана-

сезімінің «қара жәшігі» 

1. Тұтынушының тұтыну тауарларының сипаттамасы: 

 Мәдени фактор 

 Әлеуметтік фактор 

 Жеке фактор 

 Психологиялық фактор 

2. Тұтыну тауарларын сатып алу туралы шешім қабылдау 

процесі: 

 Мәселені түсіну 

 Ақпаратты іздеу 

 Нұсқаны бағалау 

3. Тауарды сатып алғаннан кейінгі мінез-құлық. 

4 Сатып алушының жауабы  Өнімді тандау 

 Марканы тандау 

 Дилерді таңдау (Сатушы) 

 Сатып алу уақытын таңдау 

 Сатып алу бағасын таңдау 

           

Егер өнім күтуге сай болса, тұтынушы қанағаттандырылады,ал одан асып кетсе, тұтынушы жеткілікті тұрде 

қанағаттанады,ал оған сәйкес келмесе, тұтынушы қанағаттандырылмайды. Күтілетін және іс жүзіндегі 

операциялық қасиеттер арасындағы айырмашылық неғұрлым көп болса, клиенттің қанағаттанбауы мүмкін. 

Осыдан кейін, сатушы мұндай мәлімдемелерді олардың пайдасына қолданылатын операциялық қасиеттерін, 

сенімді көрсететін тауарлардың пайдасына жасауы керек. 

Егер қанағаттандырылса, тұтынушы өнімді сатып алады. Бұдан басқа, қанағаттанған сатып алушы басқа 

адамдармен қолайлы өнімдерге шолу жасайды. Ал қанағаттанбаған тұтынушы басқаша жауап береді. Ол өнімнен 

бас тартуға, оны сатушыға қайтаруға немесе сатып алу тақырыбы туралы пайдалы ақпаратты табуға тырысуы 

мүмкін. Қанағаттанбаған тұтынушылар әрекетті немесе әрекетсіздікті таңдайды. Олар фирмаға шағым бере алады, 

адвокатпен немесе өзіне  көмектесетін кейбір топтармен байланыса алады. Бұдан басқа, ол болашақта осы өнімді 

сатып алуды тоқтатуы немесе ол достары мен басқа адамдарға тауар туралы жағымсыз әсерін білдіруі мүмкін. Осы 

жағдайлардың бәрінде сатып алушыны қанағаттандыра алмаған компания көп нәрсе жоғалтады. Ситуациялық 

факторлар - тұтынушы мінез-құлық үлгісі болып табылатын және сатып алудың, орынның,уақыттың мән-

жайларын көрсететін факторлар. 

Тұтынушының мінез-құлқын модельдеу маркетинг жөніндегі маманға өнімнің қызмет көрсететін 

қажеттіліктерін анықтауға мүмкіндік береді, қажет болған жағдайда оның сипаттамаларын жақсартуға мүмкіндік 

береді; тұтынушыға өнім туралы ақпарат көздерін анықтап және қажетті мәліметтерді алуға көмектеседі; 

тұтынушыға оны басқаратын себептер мен ынталандыруларды білуге негізделген сатып алу туралы шешім 

қабылдауға көмектеседі. 
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ӘЛЕМДЕГІ СМАРТ ҚАЛАЛАР 

 

Дәкен Е.Е. 

Қ.Жұбанов атындағы Ақтөбе өңірлік мемлекеттік университеті 

 

Өркениет биігіне ұмтылған дамыған елдерде «ақылды» қалалар қалыптастыру бүгінде әлемдік үрдіске 

айналған. Бұл үрдісті ұстанған елдердің басты мақсаты қалалардың тұрмыстық қызмет көрсету деңгейін барынша 

дамыту арқылы тұрғындардың өмір сүру дәрежесін биік деңгейге көтеру болып табылады.Әлем халқы санының 

күрт өсуі,қалалардың күн санап дамуы кез келген мемлекеттегі қажеттіліктің артуы, заман талабына сай түрлі 

мәселелер «ақылды қалалардың» пайда болуына түрткі болғаны белгілі. «Ақылды қала» – бұл, ең алдымен, әрбір 

қала тұрғыны өзін жеңіл және еркін сезінетін, жайлы және қауіпсіз қала. Мұндай шаһарлар арқылы қалалар 

экономикалық және мәдени орталықтарға айналып, әлемдік экономика мен қоғамдық ортаға тың өзгерістер 

әкеледі. Ал, жаңа технологиялар мен ақпараттандыру процесі болса жоғары қарқынмен өсіп келе жатқан 

мегаполистің проблемасын тиімді шешуге ықпал жасайды. Сондай-ақ, «ақылды қалалар» мемлекеттік құрылым 

мен қоғамдық институттардың бірігуіне әсер етіп, тұрғындарға қауіпсіздік пен жайлылық сыйлайды. Бұған қоса, 

экологиялық тұрғыдан таза, экономикалық әлеуеті бойынша бәсекеге қабілетті қалаға айналады. 

Ең алғаш ақылды қала Америка Құрама Штаттарында пайда болды.Ол Сан-Франциско қаласы болатын. 

1984 жылы салынған ғимарат «City Place» деп аталып, уақыт өте келе «smart city» деген атауға ие болған еді. 

1984 жылы салынған интеллектуалды ғимаратта бейнебақылау жүйесі, қауіпсіздікті қадағалайтын 

жабдықтар, өздігінен жұмыс атқаратын аспаптар болған еді. Ал, қазіргі ақылды үйдің архитектурасы мүлдем 

бөлек, қызмет көрсету тұрғысынан да дамыған, тұтастай ақпараттандырылған болып отыр. Мәселен, су мен газ, 

энергия көздерін пайдалану деңгейі анық көрсетіліп, тұрғындардың осыны білуінің арқасында үнемдеушілік жиі 

орын алуда. Бұны ақпараттандыру процесінің жетістіктері десек те болады. Соңғы кезеңдерде ақылды ғимараттар 

жаңа технологиялардың пайда болуы салдарынан техникалық революцияға ұшырады. Қазіргі ақылды ғимарат пен 

1980 жылғы салынған интеллектуалды үйді салыстырсақ, айырмашылығы өте көп.Ал, негізгі ерекшелігі – 

ақпараттандыру жүйесінің енуінде . 

Британдық мамандар жүргізген зерттеу жұмысына сәйкес, қазіргі таңда әлемде 427 млн интеллектуалды 

ғимарат бар екен. Алдын ала жасалған зерттеу бойынша олардың саны 2020 жылы 1,04 млрд-ты құрайды деген 

болжам бар. 

Бұған қоса, жер шары тұрғындарының саны жылдан жылға артуымен бірге көптеген мәселелер де қатар 

келуде. Мәселен, қоғамдық көліктің аздығы, емханалар мен білім беру саласындағы кедергілер. Сонымен қатар, 

қоғамдық қауіпсіздік те қысып отырған жайы бар. Осы және өзге де себептерге байланысты біздің қазіргі қалалар 

«ақылды қалаларға» айналуы тиіс. Бұл өз кезегінде дамуға даңғыл жол ашып, уақыт пен тиімділікті арттырып, 

тұрғындарға жайлылық сыйлайтыны мәлім. 

Әлем тәжірибесіне сүйенер болсақ,жер шарында 2500 қалаға “Smart sity” бағдарламасы енгізілген.Қазіргі 

таңда қалалардың барлығы орташа және жоғарғы деңгейде дамып,халық жайлы өмірге қол жеткізген.Ал,ең үздік 

қалаларға келер болсақ: 

Копенгаген қаласы. Осы жобаның арқасында әлемдегі ең жайлы, ең қолайлы қала атанып, экологиялық 

тұрғыдан ең таза аймақ саналады. Бүгінде Данияның астанасында 4G-дің қолжетімділігі жоғары, Wi-Fi-ға еркін қол 

жеткізу пункттері көп. Коммуналдық қызметтерді үйден шықпай-ақ смартфонмен төлей береді. Сонымен қатар, 

жол-көлік апаттарының алдын алу мақсатында зияткерлік көліктік жүйесі қалыптасқан және ақылды 

автотұрақтары бар. 

Сингапур қаласы.Бұл қалада көлік кептелісі жоқ. Онда әр көлікке арнайы орнатылған қондырғыға «кэш-

карта» (In-Vehicle Unit) салынады. Қала қақпасына (ERP) кірер алдында картадан автоматты түрде тарифпен 

есептелген жолақысы алынады. Сингапурлық «ақылды жол» жүйесі көлік қозғалысын реттеуде тиімділігін 

дәлелдеді. Сондай-ақ, цифрландыру аясында электронды сауда жүйесін дамытып, ашық және жариялы үкіметтің 

қызметін қалыптастыра алған болатын. 

Токио қаласы. Аталмыш қала  барлық саланы компьютерлендіруге басымдық беріп, робот 

технологияларын әлеуметтік және өндірістік жұмыстарға тартты. Осылайша, экономикалық дамудың жолын 

тапқан еді. Аталған жоба қаладағы көптеген шаруашылық жұмыстары мен қызмет түрлерінің тиімділігін 

арттырып, инновацияларды дамытуға тартымды жағдай жасауда. 

Сан-Франициско. Қалада көлікті және тұрғын үй шаруашылығы жұмысын қадағалап, бақылайтын 60-тан 

астам компьютерлік бағдарлама енгізілген. Сонымен қатар, өздігінен жүретін көліктер пайда болып, әлеуметке 
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сапалы қызметін ұсынуда. Алдағы уақытта қалада жанар-жағар маймен жүретін бірде-бір көлік болмайды деген 

жоспарлары да бар екен. 

Сондай-ақ,Швеция жаңартылатын ресурстарды өңдеуде көшбасшы болып табылады және оның астанасы 

мүмкіндігінше ресурстарды үнемдеуде бай тәжірибесі қалыптасқан. Мәселен, Стокгольмде жылу жүйесіндегі 

тиімділікті арттыруда және қоғамдық көлік желісін жақсы дамытқан. Бастысы, қала тұрғандары оптикалық 

интернетпен жақсы қамтылған. Осының арқасында қоғамдық көлік қатынасын бірыңғай бір ақпараттық жүйеге 

біріктіріп, қала тұрғындарын үздіксіз қала қызметімен хабардар етіп отырады. Мәселен, қаланың әрбір аялдамасы 

электронды экранмен жабдықталған, онда барлық автобустардың қозғалысы көрсетіледі. Мыңдаған 

бейнекамералар жолды бақылап отырады, әрі оның кез-келгеніне ұялы телефон арқылы қосылуға болады. 

“Smart sity” жобасы:Қазақстандық үлгі 

Мемлекет басшысы Нұрсұлтан Назарбаев «Төртінші өнеркәсіптік революция жағдайындағы дамудың жаңа 

мүмкіндіктері» атты Жолдауында «ақылды қалаларға» басымдық беріп, экономикалық дамудың локомотивіне 

айналдыруды ұсынды. 

Астана қаласының әкімдігі қалалық қызмет көрсету мекемелерінің және қала тұрғындарының өзара тығыз 

байланыстағы мүмкіндіктерін ескере келіп, елордамыздың тұрғындарына және қонақтарына әлемнің ең дамыған 

қалалары сияқты жоғары технологиялық қызмет түрлерін көрсету мақсатындағы батыл қадамдарды жүзеге 

асыруды қолға алды. Бұл ретте Астана әлемнің көшбастаушы «ақылды» қалаларының тәжірибесін үлгі тұтуда. 

Мәселен, Сеул қаласында жол қозғалысын басқару технологияларын барынша жетілдірудің нәтижесінде сапалы да 

қауіпсіз көлік қозғалысына қол жеткізілді. Гонконг қаласының тұрғындары қала қызметінің барлық түрлеріне, атап 

айтқанда, дүкендерден қажетті заттарын сатып алуға,көлік тұрақтарына ақы төлеуге, қалалық қоғамдық көліктің 

жолақысын төлеуге бір ғана электронды картаны пайдаланады. Ал Токио қаласының тұрғындары құбырлармен 

келетін судың шығынын анықтайтын өлшегіш құралдарды қолдану арқылы сенімді де арзан су көзіне қол жеткізіп, 

адамзат үшін аса қымбат ауыз суды тиімді үнемдеуге бет бұрған. Міне, әлемдік озық қалалардың тұрғындарға 

және қала қонақтарына қызмет көрсету жұмысындағы осындай озық үлгілерін тәжірибеге ала отырып, Астана 

болашақта әлемдік «ақылды» қалалар көшбасшысына айналмақ.Астанада өткен ЭКСПО-2017 көрмесі де осының 

дәлелі.Қалалық әкімдік жүзеге асырылатын осы жобаның өміршеңдегі мен ауқымдылығын ескере келіп, Smart 

Astana жобасын іс жүзіне асыру жұмыстарына кеңесші ретінде дүние жүзіне кеңінен танымал 

PricewaterhouseCoopers  (PwC) компаниясын тартты. Бұл компания дүние жүзінде Smart City жобаларын жүзеге 

асыруда жоғары кәсіби деңгейдегі консалтингтік және аудиттік қызмет көрсетеді. Компания әлемдегі аудиттік 

компаниялардың «үлкен төрттігінің» құрамына кіреді және әлемнің 158 мемлекетінің 180 мың мамандарын 

біріктіреді. Елорданы көркейту және дамыту мақсатында бірқатар ауқымды шараларды іс жүзіне асырып үлгерген 

қала әкімдігі заманауи Smart Astana жобасының «жол картасын» жасау міндетін осы әлемге танымал PwC 

компаниясына жүктеді. Компания осы ауқымды жобаның «Қауіпсіз қала – Астана қаласының тіршілік қызметін 

кешенді қамтамасыз ету жүйесі» (ТҚКҚЖ) атты қанатқақты жобасын іске асыру жұмыстарын қолға алды.  

Қала көшелері мен нысандарына 30 мыңнан астам бейнекамералар орнатылмақ. Бейнекамералар қалалық 

көлік жүйесін және жалпықалалық инфрақұрылымды, атап айтқанда, елордадағы барлық медициналық 

мекемелерді, балалар бақшаларын, көпірлерді, жол өткелдерін түгелдей қамтитын болады. Бұл бейнекамералардың 

барлығы бір орталыққа қосылып, бірыңғай қалалық бейнебақылау жүйесін құрайды. Осы қанатқақты жобаның бір 

саласы «Қауіпсіз автобус» деп аталады. Яғни қаладағы қоғамдық көліктегі қауіпсіздік шаралары осы 

бейнекамералар арқылы бір орталықтан реттеліп отырады. Қалалық жедел басқару орталығында көшел ердегі 

көлік қозғалысының ахуалы, қоғамдық көліктерді неғұрлым қауіпсіз аймақтарға бағыттау мәселелері шешім 

табатын болады. Сонымен бірге, қалалық жедел басқару орталығына қалалық жылумен және сумен қамтамасыз 

ету қызметтерінің, электр тарату желілерінің жұмысы жөніндегі ақпарат тұрақты келіп тұрады. Орталық осы 

ақпараттарды сараптау арқылы қалалық коммуналдық жүйелердің жұмысының сапасы мен тиімділігін арттыру 

мақсатында ұтымды шешімдер қабылдап, нақты шараларды жүзеге асыратын болады. Қалалық жедел басқару 

орталығында отыратын кезекші барлық мәселелерді жедел шешу өкілеттігін алады. Ол қалалық көлік және 

коммуналдық қызмет түрлеріндегі орын алған кемшіліктердің алдын алып, апаттық жағдайлардың орын алуына 

дер кезінде тосқауыл қоятын болады. Қалалық жедел басқару орталығы қоғамдық тәртіп бұзылған жағдайда 

қажетті көмек көрсетудің барлық тетіктерін жүзеге асыратын болады. Осы ретте орталық қаланың барлық 

басқармаларымен, оның ішінде жедел медициналық жәрдем көрсету орталықтарымен ұдайы тікелей байланыста 

болады. Қорыта айтқанда, ТҚКҚЖ қанатқақты жобасын іс жүзіне асыру Астана қаласындағы қоғамдық көліктің 

қауіпсіздігін қамтамасыз етіп, коммуналдық қызмет көрсету сапасын арттырып, барлық көпшілік орындардағы 

қоғамдық қауіпсіздіктің деңгейін жақсартып, қала тұрғындары мен қонақтарына жоғары деңгейдегі қолайлы 

жағдай жасайды. Жедел де қауіпсіз көлік жүйесі. Ақылды қала әлемдік үрдісінің Астанадағы ауқымды жоба-

ларының шеңберінде атқарылатын екінші ірі жоба – «Интеллектуалды көлік жүйесі» (ИКЖ) қанатқақты жобасы 

болып табылады. Өркениет әлемінде озық үрдіс болып саналатын бұл өміршең жобаны жүзеге асыру міндеті – 

«Typsa» атты испаниялық компанияға жүктелді. Компанияның аймақтық менеджері Карлос Сайягоның айтуынша, 

үстіміздегі жылдың шілде айында олар Астана қаласының кешенді көлік жүйесін қалыптастыру жөніндегі бас жос-

парды жасау бойынша мемлекеттік сатып алу конкурсында жеңімпаз болып танылған. Астана қалалық әкімдігінің 

бұл компанияны таңдауы тегін емес. Әлемнің ірі қалаларында жедел де қауіпсіз көлік жүйесін қалыптастыруда 

компанияның бай тәжірибесі бар. Атап айтқанда, «Typsa» компаниясы әлемнің 60 мемлекетінде осындай кешенді 

жобаларды жүзеге асырған. Бүгінде компанияның 34 халықаралық бөлімшелерінде 1900-ден астам білікті де 



271 
 

тәжірибелі мамандар қызмет атқарады. «Typsa» компаниясы қызметінің негізгі бағыты қауіпсіз көлік жүйесін 

қалыптастыру, архитектура және құрылыс саласы болып табылады. Сонымен бірге, бұл компания баламалы қуат 

көздерін дамыту мақсатында да озық тәжірибелерді жүзеге асырып келеді. «Smart Astana» кешенді бағдарламасы 

бойынша жүзеге асырылғалы отырған ИКЖ қанатқақты жобасы қала көшелерімен күн сайын 400 мыңнан астам 

көлік қатынайтын Астана үшін ауадай қажет. Тар жолдардың ұзына бойы автомашиналар қойылатын көлік 

тұрағына айналған, көлік кептелісі жиі болатын елорданың көлік инфрақұрылымын заманауи талаптарға сай қайта 

құру уақыт талабы. Сондықтан әлемдік деңгейде бай тәжірибесі бар компанияның осы бір келелі міндетті қолға 

алуы болашақтағы нәтижеден көп үміт күттіреді. Қалалық жолаушылар көлігі және автомобиль жолдары басқар-

масының бастығы Рашид Аманжоловтың айтуынша, «Typsa» компаниясының бұл жобасы іс жүзіне асырылған 

кезде елордада жолаушылар қаланың бір шетінен екінші шетіне орта есеппен 20 минутта жететін болады. Қазір 

таңертеңгілік үйінен шыққан қарапайым астаналықтар жұмыс орнына жеткенше орта есеппен кем дегенде 50 

минут уақыт шығындайды екен. Рашид Аманжоловтың мәлімдеуінше, бүгінде Есілдің қос жағалауын қаламызда 

салынған бес көпір жалғастырады. Олардың барлығына да белгіленген мөлшерден тыс салмақ түседі. Міне, осы 

көпірлердің біріне апаратын Сарыарқа даңғылы арқылы тәулігіне 80 мың көлік өтеді. Осы даңғылдың жол 

өткелдерінде таңертең, түсте және кешкілік уақытта орасан зор кептеліс орын алып, көліктер сағаттап тұрады. 

«Typsa» компаниясы іске қосатын «Интеллектуалды көлік жүйесі» қанатқақты жобасының нәтижесінде қала 

көшелерінде «ақылды бағдаршамдардың» жаңа технологиялық жүйесін енгізу қарастырылуда. Басқарма басшы-

сының айтуынша, мәселен, бір көше қиылысында көліктер көп жиналып, кептеліс орын алатын болса, барлық 

бағдаршамдар оған жедел үн қатып, кептелісті жоюға жұмылады. Яғни «ақылды бағдаршамдар» көлік тасқынын 

тиімді реттей отырып, көліктерді қозғалыс аз көшелерге бағыттап отырады. 

Казіргі таңда республикада «Smart City» пилоттық жобасын жүзеге асыруда Астана, Алматы, Шымкент 

қалаларымен қатар  Ақтөбе қаласы да белсенді үлес қосып келеді. 

Тек қана Ақтөбе қаласында 2017-2018 жылдарға арналған келесі жобалар жоспарланған және жүзеге 

асырылуда: 

 «109» бірыңғай байланыс орталығы. Байланыс орталығы қала тұрғындарының коммуналды-тұрмыстық 

өтініштерін бір жерден қабылдап және тиімді өңдеуге мүмкіндік береді. 

 Интеллектуалді көлік жүйесі. Технологиясының мақсаты — «ақылды» құралдар, құрылғылар, 

бейнебақылау қолдану арқылы көлік ағынын тиімді басқаруды қамтамасыз ететін көлік инфрақұрылымын құру. 

Қазіргі кезде қаланың қоғамдық көліктері GPS арқылы бақылау жүйесімен жабдықталды. «AktobeBUS» мобильді 

қосымша іске қосылды. 

 «Е-халық» ақпараттық жүйе. Халықтың әлеуметтік қажеттіліктерін болжау және қанағаттандыру үшін 

қала тұрғындары мен ауылдық округтердің әлеуметтік жағдайын анықтауға арналған ақпараттық жүйе. 

 Бірыңғай төлем құжаты. Бұл — бірден барлық тұрғын үй-коммуналдық қызметтерді қамтиды: байланыс 

қызметтері, ерікті сақтандыру, күрделі жөндеуге жарна және тұрғын үймен байланысты басқа да қызметтер. 

Түсімдердің және төлемнің жеңілдетілген мөлшерін азайту. 

 «Ел-Айна» ақпараттық жүйесі. Бұл жүйе қаланың өміріне, оны жедел өңдеуге және жергілікті атқарушы 

органдарға нәтижелер беруіне қатысты әртүрлі ақпаратты орталықтандырылған жинау мүмкіндігін береді. 

Қызметтерді онлайн режиміне аудару, белсенді азамат және халықты басқару сервистерін енгізу. «Ел-Айна» 

ақпараттық жүйесінің мақсаты — жергілікті атқарушы органдардың қызметін автоматтандыру. 

 «Қауіпсіз қала». Бұл технология арқылы әртүрлі штаттан тыс жағдайларды анықтап, жедел түрде жауап 

қайтарып, салдарын жоюға арналған шаралар қабылдауға көмектесетін  ақпараттық-бағдарламалық кешен. 

 «Ақылды» тұрғын үй-коммуналдық шаруашылық. Осы жобада бірінші кезекте мына бағыттардың 

жүзеге асырылуы жоспарлануда: 

– жүргіншілер қозғалысы мен жақындаған транспортты тетік арқылы жарықтандыру; 

– су, жарық, газ, жылу құралдарының көрсеткіштерінің орталықтанған мониторингі; 

– қашықтан мониторинг және ақаулар, ағып кетулер, өрттер және бұзылуды талдау. 

 Энергия тиімділігі орталығы. Қазіргі уақытта энерго жинақтау шараларын іске асыру — өнеркәсіпте, 

тұрғын үй-коммуналдық шаруашылықта және транспорт секторында модернизацияның ең негізгі құралы. 

 Медициналық ақпараттық жүйе — «Е-Халық. Бұл ақпараттық жүйе деректерін автоматты түрде 

жаңартуға ықпал етеді. Ең алдымен, бірыңғай электрондық науқас картасын құруға мүмкіндік береді, онда сіз 

емдеу стандарттарын желіде көре аласыз. 

 

 «Smart City» концепциясын енгізген қала қандай болмақ? 

Біріншіден, алғыр және қазіргі заманғы шындықтарға жауап беруге қабілетті болады. Екіншіден, табиғи 

құбылыстарға жауап бере алады.Үшіншіден, қазба байлықтар мен жерді ұтымды қолдануды қамтамасыз 

етеді.Төртіншіден, тұрғындардың өмір сүру сапасын жақсарту мақсатында азаматтардың қалауларына құлақ асып, 

ынтымақтаса отырып, келісімге келеді. Бесіншіден, ол жағымсыз жағдайларға жауап беруге қауқарлы болады. 

Сонымен қатар, ақпараттық қауіпсіздік сақталады. «Ақылды қала» кәсіпкерлік үшін шаһардың тартымдылығын 

арттыруға жағдай жасап, кез келген жаңа инновацияларды енгізуде жеңілдетілген нұсқасын ұсынатын болады. 

 

Пайдаланылған әдебиеттер: 

1.www.aikyn.kz 
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3. https://egemen.kz/article/smart-astana-bolashaktyn-mega-zhobasy 

4. http://zerde.gov.kz/kz/activity/ict/publication/1726/ 

 

 

ШАҒЫН КӘСІПОРЫНДА БАСҚАРУ ЕСЕБІН ҰЙЫМДАСТЫРУ  

  

Бегеева Г.Ж. 

Қ.Жұбанов атындағы Ақтөбе өңірлік мемлекеттік университеті 

 

Кез-келген кәсіпорында оңтайлы басқару мен қаржылық шешімдерді қабылдау үшін өз шығындарыңды және 

бәрінен бұрын өндірістік шығындар жайлы ақпаратты талдай білу керек. Шығындарды талдау олардың 

тиімділігін анықтауға, олардың шектен тыс болу болмауын айқындауға, жұмыстың сапалық көрсеткіштерін 

тексеруге, бағаларды дұрыс қоюға, шығындарды реттеу мен бақылауға, пайда мен өндірістің пайдалы деңгейін 

жоспарлауға көмектеседі. 

Кейінгі уақытқа дейін талдау мен есел «қазандық» деп аталатын тәсілмен жүзеге асырылып келді. Бір 

тұтас бухгалтерлік тізілімдеме барлық есепті кезең ішінде колдану орны мен қандай мақсатқа бағытталуына 

қарамастан, өндіріске жұмсалған барлық қаражат құралдар есептелді. Нәтижесінде шығарылған өнімнің 

ассортименті мен құрылымы ескерілмей нақты шығыстардың жалпы сомасы шығатын «Қазандық» тәсіл 

шығындарды азайту мүмкіндігін анықтамайтын шығындардың бағыты бойынша өндірістің шығындарын (кезең 

шығындары және т.б.), олардың пайда болған орындарын (цехтар, бөлімдер, қызметтер), шығарылатын өнім 

түрлері бойынша (орындалған жұмыс, көрсетілетін қызмет және т.б.) бақылауға арналған қажетті мәліметтерді 

алуға мүмкіндік бермейтін. Оның басты жетіспеушілігі ақпараттың иесіздігі. Өкінішке орай, көптеген шағын шағын 

кәсіпорындар осы уақытқа дейін осы тәсілді пайдалануда. 

Қаржылық дербестік оның толық өзін-өзі қаржыландыруынан, қаржылық стратегияны, баға белгілеу 

саясатын жасаудан тұрады. 

Осыған байланысты бухгалтерлік қызметтің жеке саласы ретінде басқару есебін құру қажеттілігі пайда 

болды. 

Бухгалтерлік басқару есебі - шаруашылық және қаржылық іс-әрекетпен шұғылданатын әркімге қажет білім 

саласы [1. 59 б.]. 

Шаруашылық қатынастардың қандай тобы көрсетілуіне байланысты бухгалтерлік есеп екі кұрамдас бөлікке 

бөлінеді: қаржылық есеп пен басқару есебі. Қаржылық есептің мәліметтері салыстырмалы және мекеменің 

қаржылық жағдайына, оның төлемге және несиеге қабілеттілігіне, оған инвестиция салудың пайдалылығына 

әділетті баға беру үшін ішкі пайдаланушыларға, инвесторларға, кредиторларға және басқа пайдаланушыларға 

қажетті ақпарат бөлуге тиіс. 

Нарықтық экономика жағдайында елдерде бухгалтерлік есептің дамуы көрсетілген екі бағыт бойынша, 

өзінің методологиялық, әдістемелік және ұйымдастырушылық дербестігін алды. 

Біздің елімізде бухгалтерлік есеп орталықтандырылған мемлекеттік басқарудың ақпараттық қажеттіліктеріне 

бағынады. Сондықтан ақпараттық қажеттіліктерді дамытудың табиғи процесі ірі ішкі өндірістік маманданған 

және еңбек кооперациясының тармақталған жүйесі бар көп деңгейлі құрылымды шағын кәсіпорындардың 

басқармалары жасанды түрде жоғарыдан тежеді. Нәтижесінде тұтастай ішкі өндірістік басқарма мен оның 

орталық буыны ішкі марка тұрақты қажеттілікті сезінді және әлі де сезінуде. 1937 ж. 1 каңтардан бастап жүрген 

мекеменің қаржылық шаруашылық қызметінің бухгалтер есебі шоттарының бас жоспары мен 2003 ж. 1 кантардан 

бастап қолданысқа енген. Шоттардың үлгі жоспары өндірістік басқаруды есептік-шаруашылық қамтамасыз ету 

деңгейін күмәнсіз көтеруге тиісті. Жалпы және басқару есебін бөлуді қарастырады. Сонымен қатар, басқару 

есебінің оқшауланып бөлініп шығуы нарықтық экономика принциптерінің бірі болып табылатын шағын 

кәсіпорынның коммерциялық кұпияларын сақтауды қамтамасыз етеді. 

Сондықтан басқару есебінің мәні мен белгіленген міндетін, оның ұйым есебінің жүйесіндегі орнын, 

ақпараттык қамтамасыз ету мен жүргізу тәсілдерін карау керек. 

Басқару есебі қаржылық есепті кеңейтеді және ең алдымен шағын кәсіпорынның ішкі операцияларында 

қолданылады. Оның мақсаты - басқару аппаратын, менеджерлерді, нақтылы шаруашылық мақсатына жетуге 

жауаптыларды ақпаратпен қамтамасыз ету. Басшылық пайдалануы үшін дайындалатын бухгалтерлік ақпаратқа 

тікелей шағын кәсіпорында жұмыс істемейтін сыртқы пайдаланушыларға арналған ақпаратқа қарағанда, басқадай 

талаптар қойылады. Басқару есебінің мәліметтері шағын кәсіпорынның коммерциялық құпиясы болып табылады 

[2. 108 б.]. 

Сонымен қатар, басқару есебі әдетте бухгалтерлік есептен мәліметтері сыртқы пайдаланушыларға 

(мемлекет, банк, іскер) арналмағандығымен, ішкі «қолданыс» үшін екендігімен айрықшаланады. Басқару есебінің 

мақсаты - басшының дұрыс шешім қабылдауына көмектесу. Сондықтан егер бухгалтер есеп беру мен нұсқаудың 

түрлерін қатаң сақтауға тиіс болса, ал басқару есебі жөніндегі маман талдаудың түрлерін, тәсілдері бастысы - 

шағын кәсіпорындағы экономикалық процестер барысының мәнін дұрыс ұғыну мен басшыға уақытылы кеңес 

беру. Басқару есебі - жоспарлау, бақылау, шешім қабылдау сияқты түйінді салада менеджерлерге көмектесу 

мақсатымен қаржылық ақпарат беру, басқаруды ақпараттық қолдау жүйесінен басқа ештеңе емес. 
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Сонымен, басқару есебі есептеу, жоспарлау, бақылау, кіріс, шығыстарды жолдау жүйесі мен талдаушылық 

тұрғыдан қажетті шаруашылық іс-әрекеттің қорытындыларын, қыска мерзімді және ұзақ мерзімді келешекте 

шағын кәсіпорын қызметінің қаржылық нәтижелерін оңтайландыру мақсатымен әр түрлі басқару шешімдерін 

шұғыл қабылдау жүйесін көрсетеді. 

Басқару есебінің негізінде каржылық, материалдық және еңбек ресурстарын тиімді басқару жүйесі жатыр. 

Нақты басқару есебі шағын кәсіпорындағы міндетті іс-қызмет процестеріне тығыз байланысты 

методологияға негізделеді, оның үстіне басты назар, мысалы, бөлімшелер қызметін бағалау және өнім мен 

өндірістің пайдалылығын бағалау сияқты аспектілерге байланысты шығындарды басқару есебіне аударылады. 

Осылайша, басқару мақсатымен есептің ақпаратты өзгерту қажеттілігіне байланысты нормативті есеп 

орнына, әрине басқару есебі келеді. 

Басқару есебінің мазмұнын жалпылай алсақ, екі топқа: өндірістік ресурстар, шаруашылық процестері мен 

олардың нәтижелеріне біріктенуге болатын өндірісті басқарудың бүкіл циклі процесіндегі объектілердің 

жиынтығы жатады. 

Шаруашылық процесстер мен олардың нәтижелері, жинақтай алғанда, шағын кәсіпорынның өндірістік іс-

әрекетін құрайды. Оларға іс-әрекеттің мынадай түрлері жатады: 

- қамтамасыз ету - дайындау; 

- өндірістік; 

- қаржылық-өткізушілік; 

- ұйымдастырушылық. 

Бухгалтерлік басқару есебі - есеп процесі мен шағын кәсіпорынды басқару арасындағы байланыстырушы 

буын. 

Ұйымның өндірістік қызметі және оның жауапкершілік орталықтары деп аталатын жекелей құрылымдық 

бөлімшелері (сегменттері) бухгалтерлік басқару есебінің ісі болып шығады. 

Жауапкершілік орталығы - шығындарды, кірістер мен ұйымдағы бизиестің осы сегментіне инвестицияланатын 

қаражаты, шығынды бақылайтын менеджер басқаратын құрылымдық бөлімше. Бұл көрсеткіш басшылықтын 

бөлімшесі үшін анықталады. 

Басқару есебінде жауапкершілік орталығының төрт түрі атап көрсетіледі: 

- шығын орталығы; 

- кіріс орталығы; 

- пайда орталығы; 

- инвестиция орталығы. 

Шығын орталығы - өндірістік ресурстардың шығындарын байқау, бақылау, басқару сондай-ақ оларды 

пайдалануды бағалау мақсатымен мөлшерлеу, жоспарлау және өндіріс шығындарды есептеуді ұйымдастыратын шағын 

кәсіпорынның құрылымдық бөлімі. 

Өнеркәсіптік өндіріс жағдайында шығын орталығы ретінде кұрылымдық бөлімшелерді бөлгенде 

мыналарды ескеру керек: 

Әрбір шығын орталығы - жауапкершіліктің жеке өрісі, орталық оның басшысына шағын кәсіпорынның 

барлық шығындарын жоспарлау мен анықтауға көмектеседі. Орталық бір типті машиналар мен жұмыс 

орындарынан тұрады. Бұл осы орталыққа шығыс орталығын үлкен қиындықсыз есептен шығару үшін біртекті 

сипаттағы шығындарға себепті болады. Сонымен қатар, ірі шығын орталықтары ұсақтан құралуы мүмкін. Әдетте, 

шығындар орталығының мөлшері үлкен болған сайын, жауапкершілік деңгейі де биік. 

Шығындар орталығы екі бағытта жұмыс істей алады: 

-   берілген қаржы деңгейінен ең көп шамада нәтиже алу; 

-   берілген нәтижеге жету үшін қажетті  қаржыны ең аз шамаға жеткізу. 

Алайда шығындар орталығы басшыларына өндіріс бағасы мен көлемін өз бетінше белгілеуге рұқсат 

етілмейді. 

Кіріс орталығы - жауапкершілік орталығы, мұнда менеджер кірістерді алу үшін жауап береді, бірақ 

шығындар үшін (мысалы, сауда ұйымның көтерме сауда бөлімі және т.с.с.) жауап бермейді, оның басшыларының 

іс-әрекеті алынған кірістер негізінде бағаланады. Осы жағдайдағы басқару есебінің міндеті - жауапкершілік 

орталығының қызмет корытындыларын шығаруда нәтижелерді кесімді белгілеу. 

Пайда орталығы - бұл да жауапкершілік орталығы. Оның басшысы бір уақытта өзінің бөлімшесінің 

кірістері үшін де, шығындары үшін де жауап береді, тұтынылатын ресурстар саны және күтілетін бүкіл мөлшері 

жөнінде шешім қабылдайды. Іс-әрекетті бағалаудың белгісі - алынған пайда мөлшері. Сондықтан басқару есебі 

жауапкершілік орталығына кірер шығындардың құны, осы орталық ішіндегі шығындар және сегмент іс-әрекетінің 

корытындылары шығарда түпкілікті нәтижелер туралы ақпарат ұсынуға тиісті [3. 186 б.]. 

Инвестиция орталықтары – шағын кәсіпорын сегменттері, бұлардың менеджерлері өз бөлімшелерінің 

шығындары мен кірістерін бақылап қана қоймайды, басқа орталық басшылары шұғылданбайтын, 

инвестицияланған қаржыны тиімді пайдалануды да қадағалайды. Басқаруда ең үлкен өкілеттіктері бар инвестиция 

орталығының басшылары қабылданатын шешімдер үшін шағын кәсіпорын әкімшілігі жекелеген жобалар бойынша 

бөлген қаражатты бөлу ең жоғары жауапкершілік көтереді. 
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Басқару есебінің мәні - шығындар мен кірістерді, мөлшерлеуді, жоспарлауды, бақылауды және 

кәсіпорынның болашақ даму мәәселелерін үйлестіру мен шұғыл басқару шешімдері үшін ақпаратты 

жүйелендіретін талдауға есеп жүйесін біріктіріп кірістіру (интеграциялау). 

Ұйымды жауапкершілік орталықтарына бөлу мен оларды маңызына қарай іріктеуді шағын кәсіпорынның 

ұйымдастырушылық құрылымы деп атайды. 
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НЕГІЗГІ ҚҰРАЛДАРДЫҢ ЭКОНОМИКАЛЫҚ МӘНІМЕН МАҢЫЗЫ 

 

Муслим Д.Б. 

Қ.Жұбанов атындағы Ақтөбе өңірлік мемлекеттік университеті 

 

Қазіргі кезде кез-келген ұйымдарды алып қарасақ та олардың бухгалтерлік есеп барысында негізгі 

құралдардың алатын орны, олардың мөлшері ұлғаюда. Сондықтан да негізгі құралдар бухгалтерлік есептің 

объектісі ретіндегі алатын орны зор. Негізгі құралдардың есебін ұйымдастыруда оларды бағалауда кездесетін 

көптеген мәселелер туындайды. Өйткені олар тікелей өндіріске немесе басқа да салаларда пайдаланылу барысында 

алатын орны үлкен. Сондай-ақ олардың амортизациялық аударымдарын дұрыс есептеу мен есептік әдістерін 

таңдау барысында олардың әр түрі  өзіндік құнның мөлшерін өзгеріске ұшыратады.   

Негізгі құралдар дегеніміз - өндірісте ұзақ уақыт бойы яғни бір жылдан артық уақыт бойы пайдаланылатын, 

өзінің бастапқы заттай нысанын (пішінін, түрін) сақтай отырып, құнын шығарылған өнімге, орындалған жұмысқа 

көрсетілген қызметке біртіндеп бөліп-бөліп есептелген амортизациялық аударым мөлшерінде ауыстыратын еңбек 

құралдарын, яғни материалдық активтерді айтамыз. Негізгі құралдарға ұйымның қозғалмайтын мүлік, жер 

учаскелері, үйлер мен ғимараттар, өткізгіш тетіктер,  машиналар мен жабдықтар, өлшеуіш және реттеуіш 

аспаптары, есептеуіш машиналар мен техникалары және олардың бағдарламалық құралдары, көлік тасымалдау 

құралдары, аспаптар, өндірістік және шаруашылық құрал-саймандары, өнім және жұмыс малдары, көп жылдық 

көшеттер, шаруашылықтың ішкі жолы тағы да басқаларын жатқызамыз.  

Көлемінің үлкен-кішілігіне, бағасының азды-көптілігіне (арзанды-қымбаттылығына) қарамастан пайдалану 

мерзімі бір жылдан аспайтын өндіріс құралдары негізгі құралдардың қатарына жатпайды. Сонымен қатар негізгі 

құралдардың құрамына ұйымның қоймаларындағы дайын бұйымдар (тауарлар) болып саналатын жабдықтар мен 

машиналар, күрделі құрылыс құрамында есептелетін монтаждауды (құрастыруды, орнатуды) қажет ететін 

жабдықтар, жасалып, салынып біткен бірақ әлі пайдаланылуға берілмей тұрған машиналар мен жабдықтар сондай-

ақ құрылыс-монтаж жұмысының өзіндік құнының құрамында қаралған қосымша шығындардың есебінен салынған 

титулдық тізімге кірмеген ғимараттар мен тетіктер , сонымен бірге жас малдар, яғни мал төлдері де жатпайды. 

Негізгі құралдардың бухгалтерлік есептегі мәнін ашып қарау үшін олардың бағалануын, пайдалану және 

шығындарын зерттеу керек. Жалпы алғанда барлық негізгі құралдар өздерінің өндіріске қатысуына қарай 

өндірістік  және өндірістік емес болып екіге үлкен топқа бөлінеді. Негізгі құралдарды халық шаруашылығының 

салаларына қарай топтастырған кезде олардың қатысуымен шығарылған өнімдердің  немесе орындалған жұмыстар 

мен қызметтердің шаруашылықтың қай түріне жататындығы негізге алынады. Егер ұйымдағы негізгі құралдардың 

барлығы тек қана ұйымның негізгі шаруашылығының түріне ғана қызмет жасайтын болса, онда бұл ұйымдағы 

негізгі құралдардың барлығы түгелімен сол ұйымның атқаратын қызметі саласындағы топқа жатады. Негізгі 

құралдардың бүгінгі таңдағы болсын бұрынғы болсын шаруашылықта алатын орны ерекше. Қай салада  да 

болмасын қолданыстарында негізгі құралдар болады. Сондықтан да олардың пайдаланылуын және де оларға 

амортизация есептеуде бухгалтерлік мамандарға қойылатын талаптар жоғарылауда.  

Халық шаруашылығының алдына қойған міндеттерін табысты шешуде оның басты буындары – 

экономиканың нақты секторындағы ұйымдарды басқаруды жетілдірудің маңызы зор. Негізгі құралдар ұлттық 

байлықтың бір бөлігі, еліміздің экономикасын дамытудың материалды техникалық базасы болып табылады. 

Сондықтан да, өндіріс тиімділігін әрі қарай арттыру негізгі құралдарды тиімді пайдаланумен тығыз байланысты. 

Қоғамдық өндірістің тиімділігі едәуір дәрежеде негізгі құралдардың ұтымды пайдаланылуына байланысты.   

Экономиканың нарықтық жолмен даму барысында ұйым қызметінің қаржылық мәселелері күшейе түсуде. 

Осыған сәйкес ұйым басшылығының ерекше көңілі бухгалтерлік есептің ұйымдастырылуына мән беріліп отыр. 

Әсіресе, елімізде халықаралық стандартқа сәйкес жаңа бухгалтерлік есеп стандартының енгізілуі ел 

экономикасының дамуына оң әсерін тигізуде. Бұл еліміздің қазіргі даму кезеңінде, оның шетел инвесторларымен 

қарым-қатынастарының нығаю кезеңінде маңызды болып саналады.   

Бүгінгі таңдағы ауқымды өзгерістер кезеңі қоғам өмірінің барлық саласын жан-жақты қамтуда. Сол себепті 

қалыптасқан құрылымды мүлдем жаңартып, экономикалық-әлеуметтік және рухани дамуға жол ашатын 
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демократиялық қоғам құруға сай экономикамызды нарықтық қатынастарға көшірді. Осы негізде әлеуметтік, 

күрделі мәселелерді шешу – бүгінгі күннің басты талаптарының бірі болып саналады. Әсіресе, соңғы жылдары 

экономика ілімінде түбірлі өзгерістер орын алуда. Мұның өзі қоғамдық және өндірістік қатынастарда болып 

жатқан жаңа құбылыстар мен процестерге тікелей байланысты. Сонымен қатар Қазақстан Республикасының 

нарықтық қатынасқа өту барысында нарықтық қатынас заңдарына сәйкес өнімді өндіруге кеткен шығындарды 

анықтау өте маңызды орын алады. Себебі, қандай болмасын өнеркәсіп өзі шығарған өнімдерінің өзіндік құнын 

анықтап, яғни кеткен шығындарын біле отырып, оны нарыққа шығаруға тырысады. Ол өнімнің сапалы және 

бағасы жағынан арзан, яғни сұранысқа деген талабына сай келетіндей қылып жасауға ұмтылады. Сондықтан 

мұндағы  шығындардың есебін жүргізудегі негізгі көрсеткіштердің бірі бұл – негізгі құралдардың амортизациясы 

және де ол бүгінгі таңда бухгалтерлік есептің басқару жүйесінде басты орындардың бірін алып отыр[1].  

Негізгі құралдар бухгалтерлік есептің объектісі ретінде қаралатын ең негізгі көрсеткіштердің біріне 

жатқызылады. Сондықтан да бухгалтерлік есептегі оның мәні мен ерекшелігі өте зор. 

Негізгі құралдардың есебі, бухгалтерлік есептің маңызды да күрделі бөлімдерінің бірі болып табылады және 

ол халықаралық қаржылық есептіліктің 16 «Негізгі құралдар» стандартымен реттеледі. 16 ХҚЕС қолданылатын  

келесідей негізгі құралдар өндірістік қызметте қолданылса да 16 ХҚЕС бойынша есебі жүргізілмейді: орманды 

жерлер және басқа табиғатты пайдалануды қалпына келтіруші басқа да объектілері, минералды қазбалар мен басқа 

да осыған ұқсас орны толтырылмайтын табиғи ресурстар, оларды іздеу және өндіру (16 ХҚЕС 2.б). 

16 «Негізгі құралдар» ХҚЕС сәйкес, негізгі құралдарға, бір мерзімнен артық уақыт ішінде компания өндіріс 

немесе тауарлармен қызметтерді жеткізу үшін, басқа компанияларға жалға беру үшін немесе әкімшілік мақсатта 

қолданатын активтер жатады. Ол үшін активтерді негізгі құрал ретінде бухгалтердің тануы жеткіліксіз. 

Негізгі құрал тану дегеніміз, оларды бухгалтерлік баланс қосу үшін есепке қабылдауды білдіреді.  

Негізгі құралдардың объект актив ретінде тану бір мезгілде екі шартты орындауды білдіреді (16 ХҚЕС 7.б). 

Неізгі құралдар – материалдық активтер олар: 

А) компания немесе тауарлы – материалдық қорларды жабдықтау және қызмет атқару үшін, басқа 

компанияларға жалға беру үшін немесе әкімшілік мақсаттар үшін қолданылатын; 

Ә) әрбір кезеңнен астам уақыт ішінде қолданылуды болжайды. 

Негізгі қаражаттың объектілері үшін пайдалы қолдану мерзімі белгіленеді, бұл: 

А) компания активтік пайдалану болжанып, күтілетін (есептік) кезең; 

Ә) компания активті пайдаланып, жасауды көздейтін бұйымның саны. Басқаша айтсақ, негізгі құралдарды 

пайдаланудың экономикалық пайдасын алу болжанатын кезең. 

Негізгі құралдардың объектісі актив ретінде мынандай жағдайларда пайда алады деп сендіруге болатын 

болса: 

А) компания активке байланысты болашақ экономикалық пайда алады деп сендіруге болатын болса; 

Ә) активтің өзіндік құны сенімді бағаланса. 

Негізгі құралдар дегеніміз – ұзақ уақыт бойы (бір жылдан астам) материалды өндіріс саласында да, 

өндірістік емес салада да еңбек құралы ретінде іс - әрекет ететін материалдық активтер ұлттық комиссиясы. 

2-ҰҚЕС-ның 16 - «Негізгі құралдар» бөлімінде негізгі құралдарға келесідей анықтама беріледі: 

 «Негізгі құралдар – бұл:  

1) өндірісте қолдануға немесе әкімшілік мақсаттар үшін немесе басқа тұлғаларға жалға өткізу үшін 

тауарларды және қызмет көрсетулерді жеткізуге арналған; 

2) күтілетіндей, бір жылдан артық қолданылатын материалдық активтер». 

Ұсынылған анықтамалардан үш негізгі белгі айырықшаланады: 

1) материалдық нысанының болуы; 

2) кәсіпорынның қалыпты қызмет процесінде мақсатты сипатының қолданылуы (сату үшін арналмаған); 

3) қолданылуының ұзақ мерзімі (кем дегенде бір айналымнан артық). 

2-ҰҚЕС - ның 1 - параграфы 3 – тармағы 1 – тармақшасына сәйкес актив – бұл өткен оқиғалар нәтижесінде 

болашақ пайда алу күтілетін ұйымдармен немесе жеке кәсіпкерлермен бақыланатын ресурс. 

Осылайша, ұлттық стандарттар принциптеріне сәйкес кәсіпорын активтермен байланысты болашақ 

экономикалық пайда алатынын жоғары деңгейдегі ықтималдылығын бекітуге болатын жағдайда негізгі 

құралдардың объектісі актив ретінде танылады. 

Халықаралық стандарттарға ұқсастық бойынша, болашақ экономикалық пайда алу ұйымның: 

1) активке байланысты игілік алатынына; 

2) өз мойнына сәйкесінше тәуекелдерді алатынына қатысты анықтылығын білдіреді. 

Егер актив экономикалық пайда әкелмейтін болса, онда оны сатып алуға кеткен шығындар есепті кезең 

шығыстарына есептен шығарылады. 

Халықаралық стандарттарда және 2-ҰҚЕС – нда активті қолданудан болашақ экономикалық пайда алу 

міндеттеленеді, сондықтан 16 – «Негізгі құралдардың есебі» ҚБЕС бойынша негізгі құралдар объектілерін тану 

принциптері бойынша негізгі айырмашылық болып осы жағдай табылады. 

Материалдық активтерді негізгі құралдар деп танитын тұста бағалауға  

бірыңғай қарау қажетті шарт болып табылады.  16 «Негізгі құралдар» ҚЕБХС – на сәйкес негізгі құралдар 

мыналар бойынша бағаланады: 
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 Бастапқы құн немесе өзіндік құнмен – активті немесе ғимаратты алуға сол сәтінде берілген, басқа өтелген 

әділ бағаның немесе төленген ақшалай қаражаттың немесе оның баламасының сомасы; 

 Ағымдағы құнмен белгілі бір күнде қолданыста жүрген нарықтық баға бойынша негізгі қаражаттық құны; 

 Өткізу құнымен (әділ бағаның) – мәмілеге дайын және жақсы хабардар тәуелсіз тараптар арасында 

жасалған операциялар кезінде активті ауыстыруға болатын сома; 

 Жойылу құны – шыққан шығынды тастап пайдаланылған мерзім соңында субъект актив алатын деп 

үміттенетін таза сома немесе сынған қалдықтардың қосалқы бөлшектерінің көзделетін бағасы; 

 Амортизациялық құнмен – жойылу құнын алып тастағандағы өзіндік құнның орнына есеп беруде 

көрсетілген басқа сома мен активтің өзіндік құны; 

 Баланстық құнмен – жинақталған тозу және баға түсуден жинақталған залал сомасын алып тастағанда 

бухгалтер баланста актив мойындалатын сома. Баға түсуден болатын залал – активтің баланстық құны оның орнын 

толтыратын құннан артқан сома. 

Негізгі құралдарды бастапқы құнына келтіру мақсатымен шаруашылық жүргізуші субъект басшылығы 

кейбір кезде іс жүзіндегі бағаларға сәйкес. Бухгалтерлік есепте қайта бағалау сомасы негізгі құралдардың 2- 

ҰҚЕС-ның «Негізгі құралдар» бөлімшесінің тиісті баланстық шоты бойынша тікелей бастапқы құнын арттырады 

және қатар бір мезгілде  «Негізгі құралдарды қайта бағалаудан болатын қосымша төленбеген капитал»  шоты 

бойынша көрсетілді. 
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В статье предпринята попытка анализа процедуры импичмента в странах с республиканской формой 

правления, таких как Казахстан, Россия и США (родина процедуры импичмента) в связи с тем, что 

Конституционный совет 4 февраля 2019 года принял к производству обращение Президента Республики Казахстан 

Нурсултана Назарбаева об официальном  толковании пункта 3 статьи 42 Конституции Республики Казахстан, 

который гласит: «Полномочия Президента Республики прекращаются с момента вступления в должность вновь 

избранного Президента Республики, а также в случае досрочного освобождения либо его кончины. Все бывшие 

Президенты Республики, кроме отрешённых от должности, имеют звание экс-президента Республики Казахстан» 

[1]. 

Итоговое решение Конституционный совет установил в форме Нормативного постановления: В целом из 

содержания пункта 3 статьи 42 Конституции усматривается, что досрочное прекращение президентских 

полномочий – это следствие возникновения отдельных обстоятельств экстраординарного характера, влекущих 

преждевременное погашение выданного народом мандата высшего должностного лица на руководство 

государством. Вступление в должность вновь избранного Президента Республики является основанием для 

досрочного прекращения полномочий Президента Республики в случае проведения внеочередных президентских 

выборов в порядке, определенном  пунктом 3-1 статьи 41 Конституции [2].  

В Казахстане досрочное освобождение Президента от должности может быть: 1) в случае устойчивой 

неспособности осуществлять свои обязанности по болезни; 2) в случае совершения государственной измены.  

Досрочное прекращение полномочий Президента РФ возможно: 1) в результате отставки по его желанию; 2) 

при стойкой неспособности по состоянию здоровья осуществлять принадлежащие ему полномочия; 3) в случае 

отрешения от должности за государственную измену и тяжкие преступления (импичмент) [3].  

 Досрочное прекращение полномочий Президента в США возможно по более широкому перечню 

оснований: 1) истечение срока полномочий; 2) кончина; 3) добровольная отставка; 4) Президент может быть 

отстранён от должности после осуждения в порядке импичмента за государственную измену, взяточничество или 

другие серьёзные преступления [4].  

Необходимо обратить внимание на отличия процедуры импичмента Президента в различных государствах:   
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Отрешение Президента от должности в Российской Федерации осуществляется на основании статьи 93 

Конституции РФ: Президент Российской Федерации может быть отрешен от должности Советом Федерации 

только на основании выдвинутого Государственной Думой обвинения в государственной измене или совершении 

иного тяжкого преступления, подтвержденного заключением Верховного Суда Российской Федерации о наличии в 

действиях Президента Российской Федерации признаков преступления и заключением Конституционного Суда 

Российской Федерации о соблюдении установленного порядка выдвижения обвинения. Решение Государственной 

Думы о выдвижении обвинения и решение Совета Федерации об отрешении Президента от должности должны 

быть приняты двумя третями голосов от общего числа в каждой из палат по инициативе не менее одной трети 

депутатов Государственной Думы и при наличии заключения специальной комиссии, образованной 

Государственной Думой [3].   

Анализируемая статья устанавливает основания, условия и порядок отрешения Президента России от 

должности, т.е. прекращения полномочий помимо или вопреки воле лица, занимающего данную должность, когда 

государственная измена Президента ставит под угрозу основы конституционного строя, оборону и безопасность 

государства, его суверенитет и независимость, целостность и неприкосновенности территории Российской 

Федерации, и свидетельствует о наличии изъятий из неприкосновенности Президента.  

В этом случае речь, по существу, идет также об отмене иммунитета и привлечении соответствующего лица 

к ответственности на общих основаниях и в обычном порядке. Единственный орган, который вправе выдвинуть 

против Президента обвинение в государственной измене или совершении иного тяжкого преступления, - 

Государственная Дума. 

В Америке процедура импичмента предусматривается 4 разд. II ст. Конституции США, согласно которой: 

«Президент, вице-президент и все гражданские должностные лица Соединенных Штатов могут быть отстранены 

от должности после осуждения в порядке импичмента». Основанием для импичмента в отношении президента 

являются: государственная измена, взяточничество или другие серьезные преступления и мисдиминоры [4].  

Процедуру импичмента президенту США можно условно разделить на две стадии: 1) Выдвижение 

обвинения. Согласно разд. 2 ст. I Конституции США исключительное право возбуждать импичмент имеет Палата 

представителей Конгресса. Он может быть начат любым членом палаты, который вносит заявление о привлечении 

к ответственности должностного лица. Такое заявление на предмет обоснованности рассматривает юридический 

комитет палаты или специально созданный для этих целей комитет. В случае одобрения формулируются основные 

статьи импичмента. Затем Палата представителей утверждает их большинством голосов и направляет в Сенат. 2) 

Принятие решения об импичменте. Согласно разд. 3 ст. I Конституции США только Сенат имеет исключительное 

право рассматривать все дела в порядке импичмента. Когда рассматривается дело президента США, в Сенате 

главенствует председатель Верховного суда [5].  

Таким образом, при рассмотрении дела президента в сенате применяются правила, которые обычно 

используются в суде США (сенаторы приносят присягу или дают торжественное обещание, заслушивают 

свидетелей, рассматривают доказательства). Вопрос о виновности президента решается тайным голосованием. 

Решение (обвинение) об импичменте выносится только в случае согласия двух третей присутствующих сенаторов. 

В законодательстве США не предусмотрена процедура обжалования решения об отстранения от должности 

президента США. После отставки президент может быть привлечен к уголовной ответственности на общих 

основаниях по судебному приговору. 

Институт отставки глав государств, его основания, порядок осуществления, юридические последствия и 

применяемые в дальнейшем процедуры предусматриваются в различном объеме в конституциях ряда зарубежных 

стран.  

Исходя из национальных особенностей, в одних случаях предусмотрено прохождение   прошения 

президента об отставке через парламент, обсуждение и принятие решения депутатским корпусом, в других – 

достаточно обнародования заявления главы государства. Разнятся и последующие действия государственных 

органов. Перечень оснований досрочного прекращения полномочий Президента Республики Казахстан, 

установленный пунктом 3 статьи 42 Конституции Республики Казахстан, не является исчерпывающим. Однако, по 

нашему мнению, в Нормативном  Постановлении КС РК недостаточно внимания уделено процедуре проведения 

импичмента. 
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ҚАЗАҚСТАНДАҒЫ ӘЛЕУМЕТТІК ҚОРҒАУ ЖӘНЕ ҚАМСЫЗДАНДЫРУ ЖҮЙЕСІНІҢ 

ҚАЛЫПТАСУЫ МЕН ДАМУЫ 

  

Абен Г.К. 

Қ.Жұбанов атындағы Ақтөбе өңірлік мемлекеттік университеті 

 

Қазақстан тәуелсіздік алуымен толық ынтымақты, мемлекеттің жоғары деңгейде қатысуымен және төменгі 

ынта принциптеріне басымдық беретін әлеуметтік қорғау жүйесін мұраланды. Толықтай ынтымақты принципте 

мүгедектігі бойынша, асыраушысынан айрылу жағдайына әлеуметтік қамсыздандыру, жұмыссыз азаматтарды 

және жасына байланысты әлеуметтік қорғау ұйымдастырылды. Қазақстан Республикасының аумағында тұрақты 

тұратын азаматтар әлеуметтік тәуекел туған жағдайда еңбек қызметіне қатысуы мен жарнасына байланыссыз 

бірдей деңгейде мемлекеттік жәрдемақы алды. Сонымен қатар, әлеуметтік төлемдерді есептеудің экономикалық 

негізделген нормативтері  мен еңбекақы төлеу жүйесінің арасында өзара байланыс болмауына байланысты жұмыс 

істейтін халықтың табыс деңгейі мен алатын әлеуметтік төлемдері арасындағы адекваттық байланыс жоғалды.  

Әлеуметтiк қамсыздандыруды реформалау, өнiмдi жұмыспен қамтуға жәрдемдесу, халықтың тұрмыс 

деңгейiн арттыру мемлекеттің әлеуметтiк-экономикалық саясатының маңызды бағыттары болып табылады.   

Тәуелсіздік алған сәттен бастап Қазақстан құқықтық база, экономика, барлық бағыттағы социумның 

қалыптасуы жолында аса қиын жолдан өтті. Тәуелсіздіктің алғашқы жылдарында зейнеткерлер санының артуы 

мен жұмыспен қамту саласындағы конъюктураның өзгеруі ынтымақты зейнетақы жүйесінің тұрақтылығына 

көмектесе алмады. 

Елімізде 1997 жылы «Қазақстан  Республикасында зейнетақымен қамсыздандыру туралы» Заңы 

қабылданды. Осы кезден бастап зейнетақының үш деңгейлі жүйесі қалыптасты.  

Бірінші деңгей – Бұл Қазақстанға КСРО тараған соң, одан мұра боп қалған және «ұрпақтар 

ынтымақтастығына» негізделген ынтымақтастықты зейнетақы жүйесі, онда халықтың жұмыс жасайтын бөлігінің 

салық төлемдері мен басқа түсімдер есебінен құралған мемлекеттік бюджет зейнетақы төлемдерінің көзі болып 

табылады. Зейнетақы төлемдерінің мөлшері еңбек өтіліне байланысты айқындалады. Қазіргі уақытта бұл деңгей 

шеңберінде 1998 жылғы 1 қаңтардағы жағдай бойынша зейнетақыға шығу сәтінде еңбек өтілі алты айдан кем емес 

адамдар үшін зейнетақы төлемдері қалыптастырылуда.   

Екінші деңгей – бұл Қазақстан азаматтары үшін ай сайынғы кірістен 10 пайыз көлеміндегі міндетті 

зейнетақы жарналары, Қазақстанда үнемі тұратын шетелдіктер мен азаматтығы жоқ тұлғалар үшін Қазақстан 

Республикасының Үкіметі айқындаған жұмыстар мен мамандықтар, өндірістер тізіміне енгізілген жұмыскерлердің 

айлық табысының 5 пайызы көлемінде міндетті кәсіби зейнетақы  жарналары белгіленген міндетті жинақтаушы 

зейнетақы қоры.    

Үшінші деңгей – ерікті зейнетақы жарналарына (ЕЗЖ) негізделген жинақтау жүйесі. ЕЗЖ көлемі, оларды 

төлеу тәртібі мен кейінгі төлемдер тараптардың ЕЗЖ есебінен зейнетақымен қамсыздандыру туралы шарттағы 

келісімдері бойынша анықталады. 

1997 жылы Қазақстан Республикасында «Мүгедектiгi бойынша, асыраушысынан айрылу жағдайы бойынша 

және жасына байланысты берiлетiн мемлекеттiк әлеуметтiк жәрдемақылар туралы» Заңы қабылданды. 

1999 жылы «Қазақстан  Республикасындағы арнаулы мемлекеттік жәрдемақы туралы» Заңы қабылданды.   

Заңға сәкес  Ұлы Отан соғысының қатысушылары мен мүгедектері; Ұлы Отан соғысында қаза тапқан (қайтыс 

болған, хабарсыз кеткен) жауынгерлердiң ата-аналары және екiншi рет некеге тұрмаған жесiрлерi;3) қаза тапқан 

(қайтыс болған, хабарсыз кеткен) әскери қызметшілердің отбасылары; қызмет міндеттерін атқару кезінде қаза 

тапқан ішкі істер органдары қызметкерлерінің отбасылары; ата-аналары; екінші рет некеге отырмаған әйелі (ері); 

қайтыс болған соғыс мүгедектерінің және соларға теңестірілген мүгедектердің әйелі (ері), Кеңес Одағының 

Батырлары, Социалистік Еңбек Ерлері, үш дәрежелі Даңқ, үш дәрежелі Еңбек Даңқы ордендерінің иегерлері; Ұлы 

Отан соғысы жылдарында тылдағы жанқиярлық еңбегі мен мінсіз әскери қызметі үшін бұрынғы КСР Одағының 

ордендерімен және медальдарымен марапатталған адамдар;  І, ІІ, ІІІ топтағы мүгедектер; 16 жасқа дейінгі мүгедек 

балалар; "Алтын алқамен", "Күміс алқамен" марапатталған немесе бұрын "Ардақты ана" атағын алған, сондай-ақ І 

және ІІ дәрежелі "Ана даңқы" ордендерімен марапатталған көп балалы аналар; саяси қуғын-сүргін құрбандары, 

мүгедек болып қалған немесе  зейнеткер болып табылатын саяси қуғын-сүргіннен зардап шеккен адамдар; 

Қазақстан Республикасына сіңірген ерекше еңбегі үшін зейнетақы  тағайындалған адамдар жатады жәрдемақы 

алуға құқылы болды. 

2001 жылы «Атаулы әлеуметтік көмек туралы» ҚР Заңы қабылданды. Аталған заңға сәйкес  Жан басына 

шаққандағы орташа табысы кедейлік шегінен аспайтын Қазақстан Республикасы азаматтарының, оралмандардың, 

босқын статусына ие адамдардың, шетелдіктердің, Қазақстан Республикасында тұруға ықтиярхаты бар және 

тұрақты тұратын азаматтығы жоқ адамдардың атаулы әлеуметтік көмек алуға құқығы бар болды.  

      Тәуелсіз Қазақстанның халықты әлеуметтік қорғауды жетілдіру мақсатында 2001 жылы 27 маусымда 

«Халықты әлеуметтік қорғаудың тұжырымдамасы» қабылданды. Бұл маңызды құжат мемлекетте әлеуметтік 
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сақтандыру жүйесінің енгізілуімен ерекшеленеді. Сонымен бірге құжат бойынша  халықты әлеуметтік қорғау үш 

деңгейде жүзеге асады. Олар: 

•  базалық, мемлекеттік бюджет есебінен төлемдер: зейнетақы төлемдері, мүгедектік бойынша төлемдер, 

асыраушысынан айрылуына байланысты төлемдер, әлеуметтік қорғау мекемелері бойынша әлеуметтік көмек 

көрсету, мекен-жайлық әлеуметтік көмектер. 

•  міндетті, міндетті әлеуметтік сақтандыру жүйесі бойынша төлемдер: еңбек етуге қабілетсіз болған 

жағдайда, асыраушысынан айрылу жағдайында, жұмысынан айрылу жағдайында. 

•  қосымша, жұмыс беруші жауапкершілігімен сақтандыру. 

Аталған тұжырымдамаға сәйкес нарық жағдайларына сәйкес келетін және тұрақты ақылы еңбекке 

ынталандыруды қалыптастыратын, әкімшілік шығындары төмен, халықты қамту деңгейі неғұрлым жоғары жүйе 

құру көзделді.Жаңа жүйе адам өмірде тап болуы мүмкін негізгі қатерлерден халықты әлеуметтік қорғауды 

қамтамасыз етуге арналған ынтымақты және дербестендірілген жүйелердің, міндетті және ерікті сақтандырудың 

элементтерін қамтитын аралас жүйе болды. Әлеуметтік қорғаудың жаңа жүйесінің негізгі мақсаттары мен 

міндеттері экономикалық өсуді қолдау элементтерін қамтуы, қатерлі жағдайлар туындаған кезде барлық 

азаматтарға қорғау көрсетуде әділ болуы; тиімді жұмыс істеуі және халықты неғұрлым толық қамтуы болды.  

Әлеуметтік саланы реттейтін заңнама әлеуметтік қатерлердің негізінде қалыптастырылды.  Тұжырымдамаға 

сәйкес әлеуметтік қорғаудың іске асыруға ұсынылған жүйесі келесідей болды: 

 әділ - әлеуметтік қорғау құқығын іске асыру алушылар үшін жеңіл, қол жетерлік болуы тиіс. Мемлекет 

кепілдік берген ең төменгі жәрдемақылар көлемі бірдей әлеуметтік қатер туындаған кезде еңбек өтілі мен 

жалақысына байланыссыз төлемдердің кең деңгейін ұсынуы тиіс. Сонымен бір мезгілде, қосымша қорғау деңгейі 

әрбір нақты адамның қатысуының ұзақтығы мен мөлшеріне байланысты болуы керек;  

 әрбір азаматтың мемлекетке тәуелділігін емес, оның жеке жауапкершілігін ынталандыруы тиіс. Тұтастай 

алғанда, барлық еңбекке қабілетті азаматтар өзінің жеке басының болашағы мен өз отбасының әл-ауқаты үшін 

жауапты болуға ұмтылуы тиіс;  

 пәрменді - жәрдемақылар атаулы болуы тиіс, яғни оны алуға құқығы бар және оған аса мұқтаж адамдарға 

беріледі;  

Осы айтылғандарды ескере отырып, әлеуметтік қатерлер негізінде қорғаудың барлық азаматтарға әлеуметтік 

қатерлерге қарай бюджет қаражатының есебінен бірдей деңгейдегі мемлекеттік төлемдер беру; алғашқы кезеңде 

міндетті әлеуметтік сақтандыруды жұмыс берушілер есебінен және келешекте еңбеккерлерді де аударымдары 

есебінен жүргізу;  жинақтаушы зейнетақы жүйесі; әлеуметтік көмек және белгілі бар санаттағы азаматтарды 

бюджеттің қаражаты есебінен қолдаудың арнаулы мемлекеттік бағдарламалары секілді элементтерін қамтитын 

әлеуметтік қорғау жүйесін ұйымдастыру көзделді. 
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ҚАРЖЫ-НЕСИЕ МЕКЕМЕЛЕРІНДЕГІ  ПЕРСОНАЛДЫ БАСҚАРУ ЖҮЙЕСІН  АРТТЫРУ 

 

Абен Б.О. 

Қ.Жұбанов атындағы Ақтөбе өңірлік мемлекеттік университеті 

 

Қызметкерлер басшылар үшін ұйымның тиімділігі мен нәтижелілігіне тәуелді маңызды элемент болып 

табылады. Кәсіпорын қызметкерлерінің санына және ең басты сапасына ұйымның экономикалық көрсеткіштері 

мен бәсекеге қабілеттілігі, оның нарықтағы өміршеңдігі байланысты. Персонал компанияның өзінде бар барлық 

ресурстарды тиімді пайдалануды қамтамасыз етеді. Сондықтан, персоналмен жұмыс істеу процесіне қатысты 

мәселелер қазіргі жағдайда өзекті болып табылады [1].  

Персоналды басқару жүйесі ұйымда адамдарды, персоналды басқару мүмкін болатын процесс болып 

табылады. Тұтастай алғанда, персоналды басқару процесі адамның зияткерлік және физикалық жұмысы неғұрлым 

тиімді болатын жағдайларды жасауға және қамтамасыз етуге бағытталған. Қызметкерлерді басқару еңбек 

қатынастарын нығайтуды қамтамасыз етеді, қызметкерлердің уәждемесін реттейді және қызметкерлерден 

максималды қайтарымды алуға мүмкіндік береді[2]. 

 Персоналды басқару жүйесі – бұл қызметкерлердің қызметін ұйымдастыру мен жағдайларына, олардың 

мүдделері мен мінез-құлқына, фирманың алдында тұрған міндеттерді тиімді іске асыру мүддесінде адамдардың 

еңбек және шығармашылық әлеуетін барынша пайдалануды қамтамасыз ететін білімді, дағдыларды, іскерлікті, 

қабілеттілікті қалыптастыруға бағытталады.  
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Қаржы-несие  ұйымдары қызметінің мақсаты ақша (қаржы) нарығындағы делдалдық операциялардан пайда 

алуға бағытталған коммерциялық ұйым болып табылады. Қаржы-несие ұйымдарының негізгі түрлері банктер мен 

банктік емес несие ұйымдары болып табылады. Банкте персоналды басқару жүйесін ұйымдастыру мынадай түрде 

көрінеді (1-кесте).  

 

Кесте 1.  Банкте персоналды басқару жүйесін ұйымдастыру 

Деңгей Кезеңдері 

Бірінші (басқарма және оның төрағасы) Персоналмен жұмыс істеу стратегиясы мен 

басымдықтарын анықтау; стратегиялық кадрлық 

ақпаратты талдау, кадрлық қызметтер мен 

бөлімшелердің қызметін үйлестіру, персоналмен 

жұмысты бағалау нормалары мен критерийлерін 

айқындау, қызметкерлерді іріктеу,  кадр 

бөлімшелерінің жұмысын бағалау, кадр қызметтерінің 

жұмысы туралы Ережелерді бекіту, корпоративтік іс-

шаралар бағдарламаларын бекіту, банктің ұйымдық 

құрылымын дамыту 

Екінші (кадрлар бөлімі, психологтар тобы, оқу 

орталығы, бөлім материалдық-техникалық қолдау, 

редакция журнал/радио / т. б.) 

Іріктеу, бағалау, аттестаттау бойынша кәсіби жұмыс, 

фирманың қызметкерлерін жылжыту, оқыту және 

қолдау, жанжалдарды жою, психологиялық жайлылық 

жағдайын жасау, корпоративтік сананы қалыптастыру, 

қызметкерлерді үздік нәтижелерге қол жеткізуге 

ынталандыру, лауазымдық нұсқаулықтар мен 

функционалдық технологиялар қызметкерлері үшін, 

қызметкерлердің жұмыспен қамтылу деңгейін 

анықтау, қызметкерлердің еңбек жағдайын жақсартуға 

баға беру және көмек көрсету, бөлімше басшыларына 

олармен жұмыс істеуде көмек беру, қызметкерлерді 

ақпараттандыру, қызметкерлердің біліктілігін арттыру 

Үшінші – персоналмен бөлімшелерімен  басшылар 

жұмысы  

Бағалау, қызметкерді жұмысқа қабылдау, жаңа 

қызметкерді бейімдеу, қызметкерлерді оқытуды 

бақылау, аттестаттау және қызметті бағалау, 

қызметкерлерді ынталандыру, бөлімше жұмысының 

қорытындысы туралы ақпараттандыру, өзінің кадрлық 

резервін құру 

 

Қызметкерлердің құзыреттілігі кез келген қызмет саласындағы компанияда маңызды. Әрбір ұйым әрдайым 

тәжірибелі, оқытылған дағдыларды және іскерліктерін іздейді. Көптеген банктер ішкі корпоративтік оқыту 

жүйесін дамытып, тіпті банк базасында оқу орталықтарын құрады. Мысалы, "Сбербанк" 2012 жылы Корпоративтік 

университет құрды, оның негізгі міндеті – Банктің бөлімшелерінің басшылары мен негізгі мамандарына заманауи 

бизнес-білім беру [4].  

Басқа банктер осындай үрдісті қолдайды. Алайда барлық жерде қызметкерлерді оқыту басым сала болып 

табылмайды – көптеген    банктерде  тек тәжірибелі қызметкерлерді күтуде. 

Еліміздің банктерінің аздаған саны Банктің даму процесінде қызметкерлердің пікіріне бағдарланады деп 

болжауға болады. Әдетте, банктерде клиенттердің пікірлеріне, олардың қалаулары мен проблемаларына баса назар 

аударылады, бірақ тікелей компания ішінде жұмыс істейтін адамдардың ұсыныстарын ескеру маңызды емес. 

Сондықтан компанияда ойластырылған мотивация жүйесінің болуы ерекше өзектілікке ие, ұсыныстарды анықтау 

және бастамашыл қызметкерлерді көтермелеу маңызды. Белгілі болғандай, мотивация құралдары персоналдың 

еңбек өнімділігіне және жалпы компанияның жұмыс істеу тиімділігіне әсер етеді. Көптеген банктерде бұқаралық 

қызмет мамандары санатында неғұрлым жоғары тұрақсыздық байқалады. Банк нарығының шолуына сәйкес 

орташа есеппен жылына банктерде ағымдағы есеп 30% құрайды. Мұндай жоғары көрсеткіш бірінші кезекте банк 

секторындағы жоғары бәсекелестікпен түсіндіріледі[2]. 

Кадрлар қозғалысы кез келген ұйымда жүреді. Кәсіпорын жұмысының қалыпты ырғағын бұзатын, сыртқы 

ортада ұйымның теріс имиджін жасайтын маңызды ауқымдағы кадрлардың басқарылмайтын тұрақтамауы 

проблема болып табылады. Персоналды басқару практикасында "табиғи тұрақсыздық" сияқты ағымдылық бар, ол 

жылына 3-5% диапазонындағы мәндерді қабылдайды. Мұндай тұрақсыздық теріс факт болып табылмайды, 

керісінше, ұжымның уақтылы жаңаруына ықпал етеді және басшылық пен кадр қызметі тарапынан ерекше 

шараларды талап етпейді. Бірақ" артық тұрақсыздық " деп аталатын 5% - дан жоғары, ол едәуір экономикалық 

шығындарды тудырады, сондай-ақ ұйымдастырушылық, кадрлық, технологиялық, психологиялық қиындықтарды 

тудырады. 

Сонымен қорытындылай келе, банк жүйесіндегі персоналды басқаруда құзыреттілік деңгейінің 

жеткіліксіздігі, персоналдың әлсіз уәждемесі сияқты мәселелер кездеседі. осылайша, қаржы-несие мекемелеріндегі 
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персоналды басқару жүйесін дамытудың негізгі бағыттарына төмендегілерді ескеруге болатындығын айта кетуге 

болады:  

- мұқият ойластырылған ұйымдық құрылым, қызметкерлер арасында функциялар мен міндеттерді бөлу, бұл 

сайып келгенде компания қызметкерлерінің оңтайлы санын қалыптастырады;  

- сапалы, құзыретті қызметкерлерді қалыптастыруға мүмкіндік беретін қызметкерлерді сапалы іріктеу және 

бейімдеу;  

- кадрларды оқыту мен дамытудың тұрақты жүйесін дамыту;  

-  компания қызметінің ерекшеліктеріне бейімделген ойластырылған мотивация жүйесін құру; 

 - персоналмен жұмыс істеу бағыттарын жетілдіру есебінен кадрлардың тұрақтамауын қысқарту (іріктеу, 

бейімдеу, бағалау, оқыту, мотивация және т. б.). 
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ҚАЗАҚСТАН АУЫЛ ШАУАШЫҒЫНДА ИННОВАЦИЯЛЫҚ ҚЫЗМЕТТІ  ДАМЫТУДЫҢ НЕГІЗГІ 

БАҒЫТТАРЫ 

 

Шартикова Қ.Т. 

Қ.Жұбанов атындағы Ақтөбе өңірлік мемлекеттік университеті 

 

Қазіргі таңда Қазақстан Республикасының ауыл шаруашылығындағы инновациялық қызметтің даму жай-

күйі мен оны бағалау бұл процесс айтарлықтай игерілмеген әлеует жағдайында шаруашылық жүргізуші 

субъектілердің инновациялық белсенділігінің төмен деңгейімен сипатталады, ол өз кезегінде, сөзсіз, негізгі 

қозғаушы күш болып табылады. 

Субъектілердің әлсіз инновациялық белсенділігі бірінші кезекте инновациялық салаға қаражат салудың 

жоғары коммерциялық тәуекелімен, сондай-ақ үлкен қаржылық шығындар қажеттілігімен, ұзақ өтелімділік 

мерзімімен, инновациялық қызметті құқықтық қамтамасыз етудің жетілмеуімен байланысты. Бұл жағдай 

технологиялық және техникалық инновацияларды пайдалану үшін ынталандырудың әлсіздігімен, мемлекеттің 

салық және қаржы–несие саясатының жетілмеуімен күрделене түседі [1]. 

Бұдан басқа, ауыл шаруашылығындағы инновациялық қызметтің жеткіліксіз белсенділігі ауыл 

шаруашылығы құрылымдарының ауыр қаржылық жай–күйіне, қаржыландырудың бюджеттік көздерінің 

жеткіліксіздігіне, кредит алудың күрделілігіне және бөлінетін субсидиялардың бар-жоғына байланысты ғылыми-

техникалық және ғылымды қажетсінетін өнімге төлем қабілеті бар сұраныстың жоқтығына байланысты. Сондай–

ақ, инновациялық қызметті дамытудағы әлсіз буыны ұлттық инновациялық өнім нарығының дамымауы, 

инновациялық процестерді басқару мен реттеудің тиімді ұйымдық-экономикалық тетігінің болмауы болып 

табылатыны анықталды. 

 Инновациялық ғылыми-техникалық әзірлемелер ауыл шаруашылығы өндірісінде тиімді іске асыруға дайын 

өнім болып табылмайды. Елде инновацияларға сұранысты зерттеумен айналысатын құрылымдар жоқ.  

Инновациялық жобаларды іріктеу кезінде олардың экономикалық сараптамасы жүргізілмейді, игеру тиімділігінің 

көрсеткіштері талданбайды және алынған нәтижелерді өндіріске енгізу схемалары негізделмейді. 

Қалыптасқан жағдайды ескере отырып, Қазақстанның ауыл шаруашылығындағы инновациялық процестерді 

мынадай негізгі бағыттар бойынша дамыту неғұрлым тиімді болып табылады:  

-ауыл шаруашылығы өндірісінде инновациялық қызметті басқарудың тиімді тетігін құру; 

- ауыл шаруашылығы кәсіпорындарын техникалық және технологиялық қайта жарақтандыру;  

-ауыл шаруашылығы субъектілерінің инновациялық қызметін жандандыру; 

-ғылыми зерттеулердің тиімділігін арттыру; 

- шағын кәсіпорындарды ірі кәсіпорындардың артықшылықтарын пайдалану мақсатында кооперациялау мен 

интеграциялауға негізделген ірі өндірістік құрылымдарға біріктіру. 

Бірінші бағыт ауыл шаруашылығы өндірісінің технологиялық артта қалуын еңсере отырып, ауыл 

шаруашылығы кәсіпорындарын техникалық қайта жарақтандыруды қамтамасыз етуі тиіс. 

http://www.e-biblio.ru/book/bib/05_finansy/Banki/Glava5.pdf
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Екінші бағыт инновациялық даму үшін ақпараттық және қосалқы инфрақұрылымды қамтамасыз ететін ауыл 

шаруашылығындағы инновацияларды басқару тетігін құруды көздейді.  

Инновациялық қызметті дамытудағы үшінші бағыт шағын ауыл шаруашылығы (соның ішінде жеке қосалқы 

шаруашылықтар) кооперациясы мен айтарлықтай қаржылық мүмкіндіктерге ие ірі құрылымдарға 

интеграциялануы қажет.  Көптеген  зерттеулер шағын ауыл шаруашылығы құрылымдары әртүрлі себептер 

бойынша жоғары қосылған құны бар ғылымды қажетсінетін өнімді шығара алмайтынын көрсетті.  

Төртінші бағыт салық жеңілдіктерін беру, қаржыландыруды жақсарту және ақпараттық қызметтер көрсетуді 

кеңейту жолымен ауыл шаруашылығы кәсіпорындарының инновациялық қызметін жандандыруды көздейді. 

Осыған байланысты ауыл шаруашылығы құрылымдарының әкімшілік жүктемесін және жаңа инновациялық 

кәсіпорындардың қиындықтарын жеңілдету жөніндегі жұмысты жалғастыру қажет. Ағымдағы жағдайды талдау 

және саясатты әзірлеу жөніндегі ұсыныстар билік пен бизнес диалогының нәтижесі болуы тиіс.  

Бесінші бағыт инновациялық қызмет нәтижелері үшін ғылыми–зерттеу және басқа да ұйымдардың 

жауапкершілігін арттыруға бағытталуы тиіс. Ұлттық инновациялық жүйенің бір бөлігі болып табылатын аграрлық 

университеттер мен басқа да оқу орындарының рөлі өз идеяларын нақты инновациялық жобаларға іске асыруда 

қолдау көрсету және инновациялық процестің басқа да қатысушыларымен байланысты нығайту жолымен 

күшейтілуі мүмкін. Кейбір зерттеу институттарын университеттермен біріктіру, зерттеу және оқу ұйымдарында 

кәсіпкерлік қызметті көтермелеу бойынша мақсатты шараларды енгізу, технологияларды беру тетіктерін одан әрі 

қолдау және университеттерде ауыл шаруашылығы субъектілерімен байланыс бойынша бөлімшелер құру 

мүмкіндігін қарастыру қажет [2]. 

Инновациялық саясаттың көлденең компоненттерін нығайту және оны тиімді жоспарлау мен іске асыруды 

қамтамасыз ету жөніндегі басқа да шаралар ұсынылады. Олар мыналарды қамтиды: іскерлік қоғамдастық және 

тиісті министрліктер тең дәрежеде ұсынатын ауыл шаруашылығы мәселелері жөніндегі ұлттық инновациялық 

кеңес құру. Кеңес ауыл шаруашылығының инновациялық мәселелері жөніндегі негізгі консультативтік орталық 

ретінде қызмет ете алады және инновациялық процестің негізгі аспектілерін және жалпы шарттарын қарауды қоса 

алғанда, кең құзыреті болуы мүмкін. Бұдан инновациялық саясаттағы көлденең байланыстардың рөлін және тік 

рөлдердің маңызын  азайту құралдарын біртіндеп арттыру қажет. Бұл көшу мемлекеттік қаржы ресурстарын тиісті 

қайта бөлумен және қаржыландыру тетіктерін өзгертумен сүйемелденуі тиіс.  

Ауыл шаруашылығындағы инновациялық қызмет жағдайларын жақсарту үшін кәсіпкерлік қызметте 

туындайтын кедергілерге билік құрылымдарының жүйелі түрде ден қою тетігін жасау керек. Бұл жұмыс 

бәсекелестік бизнес–ортаны құруға, инновациялық қызметті және инновациялық кәсіпкерлікті ынталандыруға 

бағытталуы тиіс. Инновацияларға жеткілікті сұраныстың болмауы инновациялық процесте елеулі кедергі болып 

табылады. Бұл проблеманы шешу үшін бәсекелі ішкі нарықтарды құру және инновацияларды әзірлеу мен енгізудің 

ұзақтығын бұрмалайтын және арттыратын көптеген делдалдарға байланысты нарықтың жекелеген агенттерінің 

қолда бар үстем позицияларын жою сияқты құралдар ұсынылады. Бұдан басқа, инновацияларға сұранысты 

ұлғайтуды ынталандыруға қабілетті ауыл шаруашылығын дамытудың жаңа мемлекеттік бағдарламаларын: 

инновациялық ваучерлер жүйесі немесе инновациялық өнімдер құру тізбектеріне қолданудағы мемлекеттік сатып 

алу тетіктерін енгізу ұсынылады[3].  

Ауыл шаруашылығы саласындағы жобаларды дамытуды қосымша қолдау үшін түрлі жеңілдіктер мен 

преференцияларды қамтитын "Жас инновациялық Кәсіпкер" бағдарламасын құру идеясы өте өзекті.  

Өңірлік бастамалардың маңыздылығын мойындау және осы стратегиялар саладағы ұлттық инновациялық 

саясат контекстінде өзара іс-қимыл жасауы және бір-бірін толықтыруы үшін өңірлік стратегияларды ұлттық 

деңгейде ықпалдастыру маңызды. Өңірлік ауыл шаруашылығы әлеуетін бағалауға және жүзеге асыру жөніндегі 

қажетті шараларды жүзеге асыруға көмектесетін стратегияны әзірлеуге және іске асыруға инновациялық процестің 

басты қатысушыларының белсенді қатысуын қамтамасыз ету қажет. Халықаралық ынтымақтастық инновациялық 

процестерге түрлі тәсілдермен оң әсер етеді. Ауқымды тәжірибеге сүйене отырып, ҒЗТКЖ мен инновациялар 

саласындағы халықаралық ынтымақтастықтың кешенді стратегиясы нақты мақсаттар мен басымдықтарды 

белгілеуі тиіс. Осыған байланысты, Қазақстанның өңірлік бастамалармен, соның ішінде ТМД мен ЕАЭО 

аясындағы жалпы инновациялық саясатын үйлестіруді жақсарту ұсынылады. Бұл өңірлік контексте инновациялық 

қызметті ынталандыру жөніндегі стратегияны әзірлеуді көздейді, ол ғылыми ынтымақтастық нәтижелерін 

пайдаланып, бағалайтын және сауда саласындағы ауыл шаруашылығы үрдістерімен және шетелдік инвестициялар 

мүмкіндіктерімен байланыстырылатын болады. 
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КӘСІПОРЫННЫҢ ИНВЕСТИЦИЯЛЫҚ ТАРТЫМДЫЛЫҒЫН АРТТЫРУ МЕХАНИЗМДЕРІН 

ЖЕТІЛДІРУДІҢ НЕГІЗГІ БАҒЫТТАРЫ 

 

Серікбай М.М. 

Қ.Жұбанов атындағы Ақтөбе өңірлік мемлекеттік университеті 

 

Нарықтық экономикада кәсіпкерліктің негізгі мақсаты ең көп пайда алу болып табылады. Бұл мақсатқа 

шаруашылық жүргізуші субъектілердің инвестициялық әлеуетін нығайту кезінде қол жеткізіледі. 

Кәсіпорындардың инвестициялық әлеуетін нығайту үшін сыртқы және ішкі ортаның жағдайлары мен факторларын 

ескере отырып, инвесторлар үшін олардың инвестициялық тартымдылығын арттыру қажет. 

Кәсіпорынның инвестициялық тартымдылығының басты өлшемі жоғары рентабельділік (кірістілік) болып 

табылады. Кредитормен есептесу үшін кәсіпорын белгіленген мерзімде оған қызмет көрсету бойынша кем дегенде 

алынған заемға және процентке тең қаражат табуға тиіс. Ұйымның инвестициялық тартымдылығының жоғары 

рентабельділігімен қатар: нарықтың үлесі, өндірістік әлеуеттің жай-күйі мен технологиялық деңгейі, мамандану 

деңгейі, персоналдың біліктілігі, бәсекеге қабілеттілігі, материалдық және материалдық емес активтердің мөлшері, 

ұйымның қаржылық жағдайының тұрақтылығы (төлем қабілеттілігі, қаржыландыру көздері, кредиттік ресурстарға 

тәуелділік дәрежесі) болып табылады. 

Кәсіпорындардың тартымдылығын арттыру ұйымда қолданылатын технологияларды жаңарту, үнемі 

жетілдіру, жабдықты жаңғырту, өнімнің жаңа түрлерін енгізу маңызды. Инвестиция тартудың негізгі міндеттерінің 

бірі кәсіпорын қызметінің тиімділігін арттыру болып табылады, басқаша айтқанда, кез келген жобаны іске асыру 

нәтижесі кәсіпорынның құнын, сондай-ақ оның қызметінің басқа да көрсеткіштерін көтеру болуы тиіс. Егер ұйым 

инвестициялар тартуды қажет етсе, басшылыққа оның тартымдылығын арттыру жөніндегі іс-шаралар кешенін 

қалыптастыру қажет.  

Инвестициялық тартымдылықты арттыру бойынша ықтимал шараларды анықтау үшін кәсіпорында тиісті 

сараптама және диагностика жүргізу қажет. Диагностика әр түрлі іс-шараларды өткізу үшін ұйымның әлеуеті мен 

ресурстарының болуын анықтауға, кәсіпорынды қаржыландыру кезінде инвестициялық тәуекелдерді белгілеуге, 

ұйымның күшті және әлсіз жақтарын ашуға, сондай-ақ инвестициялық тартымдылықты арттыру үшін іс-

шараларды таңдауға мүмкіндік береді. Диагностика келесі бағыттар бойынша жүргізіледі: кәсіпорынның 

қаржылық, өндірістік, инвестициялық, ұйымдастыру-басқару, коммерциялық қызметі. Барлық бағыттар бойынша 

қосымша араласуды талап ететін учаскелер анықталады, тәуекелдер, сондай-ақ әлсіз жақтары көрсетіледі, 

кәсіпорын қызметінің тиімділігін және инвестициялық тартымдылығын арттыруға мүмкіндік беретін барлық 

бағыттар бойынша іс-шаралар кешені құрылады[1; 6]. 

Сараптама нәтижелері бойынша аталған бағыттарда заңнаманың қазіргі нормалары бойынша алшақтықтар 

ашылады. Мұндай сәйкессіздіктерді жою өте маңызды қадам болып табылады, себебі кәсіпорынды талдау кезінде 

кез келген инвестор заң аудитіне үлкен мән береді. Осылайша, кредитор үшін процестің негізгі кезеңі кепіл ретінде 

ұсынылатын мүлікке меншік құқығын растау ұсынылады. Кәсіпорын акцияларының пакеттерін сатып алатын 

тікелей инвесторлар үшін негізгі аспект акционерлердің құқықтары және корпоративтік басқарудың басқа да 

аспектілері, олардың салынған қаражатты жұмсау жолдарын бақылау қабілетіне тікелей әсер етеді. Инвестор 

инвестициялау туралы шешім қабылдаған кезде кәсіпорынға әртүрлі талаптар қояды. Сонымен қатар, ұйымдар 

инвестордың келтірілген талаптарына жиі сәйкес келмейді. 

Инвестициялық тартымдылықты жоспарлауды жүргізу қажеттілігі: бизнес-жоспарлау;  кредиттік тарихты 

қалыптастыру; қайта құрылымдау (реформалау) бойынша іс-шараларды жүзеге асыру [2; 65]. Кәсіпорынның жай-

күйіне талдау жүргізу қорытындылары бойынша кейінгі Даму стратегиясы айқындалады, сондай-ақ 

инвестициялық тартымдылықты арттыруға бағытталған іс-шаралар кешені құрылады. 

Стратегия-бұл дамудың бас жоспары, көбінесе 3-5 жылға әзірленеді. Стратегия тұтастай алғанда 

кәсіпорынның негізгі мақсаттарын, сондай-ақ қызмет пен жүйелердің функционалдық бағыттарын түсіндіреді. 

Негізгі нысаналы сапалық және сандық көрсеткіштер айқындалады. Стратегия кәсіпорынға бірыңғай 

тұжырымдамаға сәйкес неғұрлым қысқа мерзімді кезеңдерге жоспарлау жүргізуге, кәсіпорындағы ағымдағы 

жағдайды бағалауға, сондай-ақ оның инвестициялық тартымдылығын көрсетуге мүмкіндік береді. Ықтимал 

инвестор үшін стратегия кәсіпорынның өзінің ұзақ мерзімді перспективаларының пайымын және кәсіпорын 

менеджментінің кәсіпорын жұмысының шарттарына (ішкі және сыртқы) барабарлығын көрсетеді.  

Ұзақ мерзімді даму стратегиясына ие бола отырып, кәсіпорын бизнес-жоспарлауға кіріседі. Бизнес-

жоспарда қызметтің барлық өлшемдері егжей - тегжейлі қаралады, инвестициялардың қажетті көлемі мен 

қаржыландыру схемасы, сондай-ақ кәсіпорын үшін-инвестициялардың нәтижелері расталады.  

Кәсіпорынның инвестициялық тартымдылығын арттыру жөніндегі неғұрлым қиын іс-шаралардың бірі қайта 

құрылымдау (реформалау) жүргізу болып табылады деп есептеледі. Қайта құрылымдаудың жүргізілуі мүмкін 

кейбір бағыттар бөлінеді: 

- акционерлік капиталды реформалау. Мұндай бағыт капитал құрылымын оңтайландыру жөніндегі іс-

шараларды қамтиды, атап айтқанда: акцияларды шоғырландыру, бөлшектеу, Акционерлік қоғамдар туралы заңда 

сипатталған акционерлік қоғамды қайта ұйымдастырудың барлық нысандары. Мұндай іс-қимылдардың нәтижесі 

компанияның немесе компаниялар тобының басқарылуын арттыру болып табылады; басқарудың ұйымдық 
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құрылымы мен әдістерін өзгерту. Реформалаудың мұндай бағыты тиімді жұмыс істейтін кәсіпорынның және 

кәсіпорынның ұйымдық құрылымының маңызды функцияларын қамтамасыз ететін басқару процестерін 

жетілдіруге бағытталған, сондай-ақ басқарудың жаңа процестеріне сәйкес келуі тиіс. - активтерді реформалау. 

Активтерді қайта құрылымдау шегінде ұзақ мерзімді қаржы салымдарын қайта құрылымдауды, мүліктік кешенді 

қайта құрылымдауды және айналым активтерін қайта құрылымдауды бөліп көрсетуге болады. Қайта 

құрылымдаудың бұл бағыты кәсіпорындардың өндірістік жүйелерін жетілдіруге бағытталған [3; 10].  

Ұйымның инвестициялық тартымдылығын арттырудың тағы бір тәсілі меншікті капиталды басқару болып 

табылады. Меншікті капиталды басқару – бұл оның көлемін, динамикасын және т.б. сипаттайтын көрсеткіштерді 

талдау ғана емес, сонымен қатар бұл компанияның барлық ішкі құрамдастарын талдау және оңтайландыру. 

Меншікті капиталдың көлеміне әсер ететін сапалы факторларды оңтайландыру алынған нәтижелерді ұзақ мерзімге 

бекітуге және компанияның инвестициялық тартымдылығын жақсартуға мүмкіндік береді. Инвесторлардың 

барлық санаттары үшін ұйымның кредиттік тарихы маңызды мәнге ие, өйткені ол кәсіпорынның сыртқы 

инвестицияларды игеру және инвесторлар-меншік иелері мен несие берушілер алдындағы міндеттемелерді 

орындау жөніндегі тәжірибесі туралы айтуға мүмкіндік береді. 

Ұйымның инвестициялық тартымдылығын тұрақты мониторингілеу және түзету инвестициялық 

салымдарды талап етілетін көлемде тартуға, қызметтің рентабельділігін, басқару жүйесінің тиімділігін арттыруға, 

сондай-ақ бизнес-жоспарлау және бюджеттеу процестерін енгізуге, белгіленген нәтижеге қол жеткізуді бақылауға 

мүмкіндік береді. Мұндай іс-шараларды әзірлеу және іске асыру инвесторларға қажетті табыс деңгейін әкелуге 

және инвестициялық қаражатты тиімді игеруге қабілетті инвестициялаудың тартымды объектісі ретінде 

кәсіпорынды есепке алуға құқық береді. Инвестициялық тартымдылықты арттыру жөніндегі стратегия мен іс-

шаралар кешенін жүзеге асыру қосымша ресурстарды тарту процесін жылдамдатуға, олардың көлемін ұлғайтуға 

және олардың құнын төмендетуге мүмкіндік береді. 

Кәсіпорын өзінің сипатты ерекшеліктерін және капитал нарықтарының қалыптасқан конъюнктурасын негізге ала 

отырып, инвестициялық тартымдылықты арттыру үшін іс-шаралар жиынтығын қалыптастыра алады. Бұл іс-

шаралар айтарлықтай материалдық шығындарды тудырмайды, ал оларды жүзеге асырудың нәтижесі 

инвесторлардың компанияға деген қызығушылығын арттырудан басқа, оның жұмысының тиімділігін арттыру 

болып табылады[4; 372]. 
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ҰЙЫМДАСҚАН ҚЫЛМЫСТЫҚ ҚЫЗМЕТТІҢ КРИМИНОЛОГИЯЛЫҚ 

СИПАТТАМАСЫ ЖӘНЕ ОНДАҒЫ ҰЙЫМДАСТЫРУШЫНЫҢ РӨЛІ 

 

Әйпов Б.А. 

Қ.Жұбанов атындағы Ақтөбе өңірлік мемлекеттік университеті  

 

Қазіргі уақытта ұйымдасқан қылмыстық әрекеттің көлемі жаппай жайыл-ған сипатқа ие болуда. 

Статистикалық мәліметтер бойынша кейінгі он жыл ішінде ұйымдасқан топтар мен қылмыстық қауымдастықтар 

жүзеге асырған қылмыстардың саны 8 есе артқанын көреміз. Бұл жерде біз ұйымдасқан қылмыстық қызметтің 

өзінің бойына дәстүрлі де, «өзіне 

тән». Сипат беретін латенттілік жүйесін де ескеруіміз қажет. 

Әртүрлі зерттеулер мен сараптық бағалаулардың мәліметтері бойынша ұйым- 

дасқан топтармен және қылмыстық қауымдастықтармен (қылмыстық ұйымдар) жасалатын қылмыстардың шын 

мәніндегі саны осы топтармен жасалатын ресми түрде тіркелген қылмыстардың мөлшерінен ең аз дегенде 10-15 

есеге артық  болады [1, 34]. Жалпы,  2018 Қазақстанда 2018 жылдың қаңтар айында 26 мың 778 қылмыс тіркелді, 

бұл 2017 жылдың қаңтар айына қарағанда 17,7% - ға аз [2]. 

Қылмыстық әрекетті ұйымдастырушылар басты назарларын өте  

жоғары пайда әкелетін көздерге аударды. Олардың қол астындағы белсенді 

ұйымдасқан топтар мен қылмыстық қауымдастықтар өздерінің қылмыстық іс- 

әрекеттерін табиғи ресурстар шығаратын аймақтарда, ірі өнеркәсіп орталықта - 

рында, шекараға жақын және экономикалық аймақтарда, сондай-ақ Қазақстан- 

ның қаржы орталықтарында жүзеге асыруда.  
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Қылмыстық әрекеттерді ұйымдастырушылар саласы шектелген әрекеттерді місе тұтпай, жария бизнеспен 

айналысқан болып, пайда көздерін кеңейте түсуге тырысады. Олар түсті металдар, алюминий, мұнай, газ, көмір 

өндіріп-өңдейтін салаларды айналдырып, соған байланысты мұнай қорыту және жанар-жағар материалдарын сату, 

несиелік-қаржылық сала, арақ-шарап және темекі бұйымдарын, жеңіл автомобильдерді, аудио -бейнеқұралдарды 

шығару және сату, көмір сату, жылжымайтын мүлік саудасымен айналысу, балықтар мен теңіз өнімдерінің бағалы 

түрлерін аулау, өңдеу және оларды сату сияқты пайдалы істерді қарастырады. 

Қылмыстық әрекеттердің белгілі бір салаларына немесе нақты бір аймаққа өзінің әсерін тигізуді кеңейтуге 

тырыса отырып, қылмыстық қызметті ұйымдастырушылар қандайда бір жолмен өзге ұйымдасқан топтар мен 

қылмыстық қауымдастықтардың басшыларымен қарым -қатынасқа түседі. Жекелеген ұйымдасқан топтар мен 

қылмыстық қауымдастықтардың қылмыстық іс-әрекеттерін үйлестіруде айтулы орын олардың ішіндегі ең 

ірілерінің ұйымдастырушыларына беріледі. Осындай топтастырушы орталықтардан басқа қылмыстық 

«кәсіподақтың» сипаттарына ие үйлестіру органдары құрылып, жұмыс істейді. Мұндай қауымдастықтарға әртүрлі 

ұйымдасқан топтар мен қауымдастықтардың ұйымдастырушылары мен өкілдері, сондай-ақ жекелеген беделді 

кәсіпқой-қылмыскерлер енеді [3, 11-12]. 

Қылмыстық әрекетті ұйымдастырушылардың үйлестіру рөлі мемлекеттік шекаралармен шектелмейтінін 

атап өткеніміз жөн. Өздерінің басқаруындағы ұйымдасқан топтар мен қылмыстық қауымдастықтардың 

мүмкіншіліктеріне сүйене отырып, ұйымдастырушылар өздерінің әсерін халықаралық деңгейге көтерді. 

Солай, соңғы үш жыл ағымында ресей құқық қорғау органдарының қолда бар ақпараттары бойынша ресей 

қылмыстық бірлестіктері жетекшілерінің  АҚШ пен Латын Америкасының наркобизнес әлемінде едәуір әйгілі 

болған қылмыстык ұйымдарымен аз дегенде төрт рет кездесулері болған. Оның екеуі — Колумбияда, біреуі — 

Кариб бассейні аралдарында, ал біреуі АҚШ-та өткен. Ол кездесулерде есірткі тарату мен бұған ұлттық деңгейде 

қолайлы саяси жағдай туғызу қажеттігі төңірегінде ынтымақтастыкты ауқымдандыру мәселелері талқыланды. 

Есірткі бизнесінде ресейдің ұйымдасқан кылмыстық өкілдіктері- 

нің  Латын  Америкасы жағынан негізгі серіктері Ресейге кокаин жеткізуде ма- 

мандандырылған колумбиялық «Кали» картелі болып табыдды [4, 45]. 

Чех полициялары деректеріне қарағанда, итальян және ресей қылмыстық 

қауымдастықтарының ұйымдастырушылары Варшавада, Цюрихе мен Прагада 

«жеңіл» ақша табудың әртүрлі кестелерін жасау мен ресейдің қару және ядро- 

лык, материалдарды есірткіге айырбастау бойынша «жоғары деңгейде» бірқатар кездесулер ұйымдастырған. 

Итальян қылмыстық қауымдастықтары өкілдіктерімен ресейдің қылмыстық әрекеттер ұйымдастырушыларының 

өзара түсіністіктері дами келе, олар ядролық қару-жарақ материалдары мен есірткі тасымалдау жөнінде мәмілеге 

келді. Қолда бар деректер ресейдің қылмыстық ұйымдарының басқа елдер аймағында заңға қайшы әрекеттері 

санының тұрақты өсіп отырғанын көрсетеді. Соңғы сегіз жыл төңірегінде алыс және жақын шетелдермен 

байланыста болған, қылмыстары ашылған ұйымдасқан топтар мен қылмыстық қауымдастықтардың саны (1991 ж. 

75-тен, 1998 ж. 230-ға дейін, 2010 ж. 780-ға) көбейген [5].  

Қылмыстық істерді нығайту мақсатында Ресей аймағындағы ұйымдасқан топтар мен қылмыстық 

қауымдастықтары шетелдік қылмыстық ұйымдарымен кездесулері жиі болып тұрады. 

Ұйымдасқан қылмыстык істердің ұлттық қарым-қатынас сипаты қылмыстық кіріс көлеміне байланысты. 

Нақты топтардың және қылмыстық қауымдастықтардың ұйымдастырушылары қылмыстық істердің нәтижесінде 

тапқан капиталдарын тиімді аймақтарда орналасқан банктер мен қаржы мекемелері арқылы Швеция, Австрия және 

Германия сияқты елдерге аударуға тырысады.  

          Осы жоғарыда аталған санаттағы істердің көбісінде құқық қорғау мен сот 

органдары жекелеген қылмыстық әрекеттердің ұйымдастырлуын зерттеумен 

ғана айналысады. Қылмыстық істердің кейбір көріністері (эпизодтары) негізгі 

жүйеден тысқары қарастырылатын жәйттер де болады. Нәтижесінде қылмыс 

жасауға нақты қатысқандар ғана сотталып, ал ұйымдасқан топтарға жалпы 

жетекшілік жасау арқылы қылмыстың жасалуына себепкер болған басты тұлға  

— ұйымдастырушы қылмыстық жауаптылықтан тыс қала береді. 
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ИНСТИТУТ АДМИНИСТРАТИВНОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТИ  И ЕГО МОДЕРНИЗАЦИЯ В 

СОВРЕМЕННЫХ УСЛОВИЯХ  КАЗАХСТАНА  

 

Кузенбаев К.Р. 

Актюбинский региональный государственный университет им.К.Жубанова 

 

Определенное влияние на развитие института административной ответственности оказывали фактическое 

состояние преступности в стране, многочисленные противоправные действия в различных сферах общественной 

жизни. Указанные факторы оказали влияли и на развитие законодательства об административной ответственности.  

Осуществление этих задач неразрывно связано с необходимостью строжайшего соблюдения законности во всех 

сферах общественной жизни, повышением эффективности борьбы с правонарушениями.  

Существенный вклад в борьбу с правонарушениями должна вносить и правовая наука, в том числе 

административно-правовая, достижения которой непосредственно влияют как на законодательную деятельность 

государства, так и на практику работы органов, ведущих борьбу с правонарушениями.  

С 1 января  2015 года вступил в силу новый Кодекс Республики Казахстан об административных 

правонарушениях, внесший существенные коррективы в определение объектов общественного порядка, 

безопасности. Прежде всего, значительно расширился перечень таких объектов, что свидетельствует об 

увеличении потенциальных внешних и внутренних угроз для граждан. 

Административная ответственность наряду с уголовной, гражданской и дисциплинарной является одним из 

видов юридической ответственности, устанавливаемой государством путём издания правовых норм, 

определяющих основания ответственности, меры, которые могут применяться к нарушителям, а также порядок 

рассмотрения дел о правонарушениях и исполнения этих мер. Административная ответственность, имея много 

общего с другими видами юридической ответственности, вместе с тем, имеет свои цели и занимает особую нишу в 

системе нормативно-правового регулирования, является необходимым стимулятором правового поведения, 

содействует воспитанию чувства нравственного и правового долга перед обществом и государством, повышению 

общественно-политической активности каждого гражданина [1, 209]. 

Многие годы роль административной ответственности в борьбе с правонарушениями постепенно 

повышалась, а со второй половины 1980-х гг. эта тенденция стала проявляться ещё более активно. Возросло 

фактическое использование многих составов административных правонарушений. Она стала более суро вой, 

увеличились санкции за многие правонарушения. Резко расширен перечень действий, за совершение которых 

виновные могут быть подвергнуты административным санкциям. Прежде всего, это происходит путём 

установления административной ответственности за действия, которые ранее вообще не считались 

административными правонарушениями (нарушение избирательных прав, неуважение к суду и т.д.).  

Определенное влияние на развитие института административной ответственности оказывали фактическое 

состояние преступности в стране, многочисленные противоправные действия в различных сферах общественной 

жизни. Указанные факторы оказали влияли и на развитие законодательства об административной ответственности 

[2] . 

В настоящее время институт административной ответственности создает условия и предпосылки для 

возникновения и развития специфических материально -правовых и процессуальных отношений. Становится 

возможным разрешение возникающего конфликта по поводу административной противоправности, 

предусмотренной объективной стороной состава административного правонарушения с учетом определенного 

баланса публичных и частных интересов. Такой баланс положительно сказывается на правопорядке в целом, на 

стабильности общественной жизни. Из всего этого следует, что институт административной ответственности 

является правовым механизмом, с помощью которого казахстанское  общество способно противостоять 

неправомерному поведению цивилизованным способом, который отвечает международно -правовым нормам [3, 43] 

. 

Сочетание публичных и частных интересов, сформулированных в нормах, регулирующих юридическую 

ответственность, и способа их реализации представляет административную ответственность как 

полномасштабный, самостоятельный и самодостаточный правовой институт. Его обособление вызвано в первую 

очередь теми задачами большой социальной важности, которые административная ответственность призвана 

решать для поддержания надлежащего уровня правопорядка в Республике Казахстан. Административная 

ответственность не ограничивается охранением отношений, регулируемых какой-либо одной отраслью права. Она 

аккумулирует в себе значительный потенциал по защите отношений, регулируемых многими отраслями 

действующего законодательства (административным, жилищным, трудовым и др.). Поэтому судьба 

административной ответственности затрагивает многие правовые отрасли. Если иметь в виду общее количество 

составов административных правонарушений, предусмотренных Особенной частью КоАП РК, в отношении к 

составам за посягательство непосредственно против порядка управления (КоАП РК), то последних намного 

меньше. Следует также учитывать, что действие института административной ответственности распространяется 

не только на участников конкретного производства по делу об административном правонарушении. Выполняя 

свои охранительные функции, административная ответственность фактически воздействует на поведение 

неопределенного круга лиц на всей территории Республики Казахстан. Ее отличительным свойством является то, 
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что она, будучи по своему характеру карательной, применяется не только в отношении ф изических, но и 

юридических лиц независимо [4,78]. 

   Административная ответственность как вид  юридической ответственности является одной из основных 

правовых категорий, поскольку именно наличие юридической ответственности придаёт правовым нормам 

общеобязательный характер. Вместе с тем, в правовой литературе нет единства мнений по поводу понятия 

юридической ответственности. Каждый из исследователей акцентирует внимание на той стороне этого 

многогранного по своей природе явления, которую считает наиболее значимой; каждый имеет собственное 

представление о функциях, целях, социальном назначении института. Вследствие этого множество точек зрения, 

которые зачастую имеют мало общего, хотя направлены на решение одной и той же проблемы [5, 59].  

Решение этих и других проблем правового регулирования административной ответственности позволит 

более полно реализовать потенциал этого правового института, повысить его роль в деле укрепления законности и 

правопорядка, управленческой дисциплины, защиты прав и законных интересов граждан организаций, интересов 

общества и государства 
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ҚЫЛМЫСТЫҚ ЖАУАПТЫЛЫҚТЫ ЖЕҢІЛДЕТЕТІН ЖӘНЕ АУЫРЛАТАТЫҢ МӘН-ЖАЙЛАРДЫҢ 

ЖАЗА ИНСТИТУТЫНДАҒЫ ҚОЛДАНУ ЕРЕКШЕЛІКТЕРІ 

 

Нұғманова А.Ә. 

Қ.Жұбанов атындағы Ақтөбе өңірлік мемлекеттік университеті 

 

Жалпы қылмыстық құқықта қылмыстық жауаптылық пен жазаны жеңілдететін және ауырлататын мән-

жайлардың мәселесі теориялық және тәжірибелік тұрғысы да өз кезегінде көкейтестілігін жойған емес. Әрбір 

нақты қылмыс үшін жаза тағайындағанда соттар қылмыстың крғамға қауіптілігінің дәрежесін және  жазаны 

даралау үшін жауаптылықты жеңілдететін немесе ауырлататын мән - жайларды анықтауға міндетті. Жасалған 

қылмыстың түрі мен қоғамға қауіптілігінің дәрежесін, істің мән - жайын, кінәлінің жеке басын және оның 

жауаптылығын жеңілдететін немесе ауырлататын жағдайларды ескере отырып, жаза тағайындау кезінде соттар 

жеке тұрғыдан қарау жөнінде заң талаптарын бұлжытпай орындауға тиісті. Қылмыстық жауаптылықты  

жеңілдететін және ауырлататын мән - жайлар қылмыстық заңда белгіленген. 

Жауаптылықты жеңілдететін және ауырлататын мән-жайлардың мәселелеріне байланысты әр қырынан 

өзіндік ғылыми әр қосушылар болғанымен, қоғамымызда аталған мән - жайлардың тізбегінің әдістемелік 

негіздерінің түбегейлі шешілмеген тұстары бар, сонымен қатар жауаптылықты  жеңілдететін және ауырлататын 

мән-жайлардың топтастырылуына байланысты ғалымдардың біркелкі көзқарасқа келе алмауынан, әр түрлі 

пікірлердің жаппай кабылданып жатқан тұстары да жетерлік. Жауаптылықты жеңілдететін немесе ауырлататын 

мән – жайларды кылмыс құрамының қажетті, жетілгеқ немесе жеңілдетілген белгілерімен шатастыруға болмайды 

[1, 56]. .: 

Қылмыстық жауаптылыкты жеңілдететін және ауырлататын мән -жайлардың ұғымын беруде толық ғылыми 

пікірлер, нәтижелер болса да, оның тұп бастауынан, әдістемесінен әлсін - әлсін ауытқып кетіп жүргеніміз аталған 

мән - жайлардың теориялық негіздерін анықтағанда бой көтерері байқалады. Жоғарыда айтылғанды ескерер 

болсақ, қылмыстық жауаптылықты ауырлататын және жеңілдететін мән - жайлар жаза тағайындауда қоғамға 

қауіпті іс - әрекеттерді тез арада ашуға, бағытталған үздіксіз де тұрақты зерттеуді қажет етеді. 

Сондай - ақ қылмыстық жауаптылықты жеңілдететін және ауырлататын мән - жайлардың құқықтық 

реттелуін есепке алу, қылмыс құрамының объектісіне, объективтік жағына, субъектісіне және субъективтік жағына 

байланысты жауаптылықты жеңілдететін және ауырлататын мән -жайлардың тізбегін ашып корсету зай; талабына 

бағытталған үздіксіз де тұрақты зерттеуді қажет етеді. Осыларға байланысты біздің зерттеулерімізде кылмыстык 

жауаптылыкты жеңілдететін және ауырлататын мән - жайлардың ұғымы мен маңызын, құкыктық реттелуін, 

топтастырылуын және қылмыстың қауіптілік дәрежесі, қауіптілік сипаты, жеке басы т.б. жағдайларды түстеп -

түгендеп, талдап - таразылап шығу ғылыми тұрғыда кеңінен талданады. 

Сол секілді бұрынғы зандардың дәурен сүріп тұрған шағында сүрлеуі жасалған істерді жаңа қылмыстық 

заңға сәйкес жаңғырту мәселесі де, яғни кылмыстық жауаптылықты жеңілдететін және ауырлататын мән -

жайлардың теориялық негізін анықтау бір төбе өте өзекті маңызды мәселе, зерттеу такырыбының өзектілігі де 

осыған келіп тіреледі. 



288 
 

Осыған орай, барлық шаралардьщ құрамында қылмыстық жазаның, жаза тағайындаудың, ең маңыздысы 

қылмыстық жауаптылықты жеңілдететін және ауырлататын мән - жайлардың рөлі өте ерекше. Себебі 

жауаптылықты жеңілдететін және ауырлататын мән - жайлар - қылмыс жасаған адамға берілетін қоғамдық, 

әлеуметтік әділеттіктің көрсеткіші; қылмыстылықпен күрестің қажетті кұралы. Міне осындай жағдайларға 

қарамастан бұл үлкен де мәнді мәселелер төңірегіндегі әңгімелер жеткілікті деңгейде әлі де болса көтерілмей отыр.  

Қылмыстық жауаптылықты жеңілдететін және ауырлататын мән -жайларда жаза тағайындау институты 

жеткілікті зерттелген десек күмән туғызбас, ал жауаптылықты жеңілдететін және ауырлататын мән -жайлардың 

теориялық, тәжірибелік негіздеріне байланысты түбегейлі зерттеу мәселесі әлі өз шешімін толық тапқан жок. 

Біздің елімізде осы бағытта арнаулы зерттеулер қазіргі кезге дейін мүлдем жүргізілмеген десек, ол шындыққа 

сыймас.  

Атап айтсақ, қылмыстық жаза тағайындау мәселелеріне жан - жақты, түбегейлі зерттеу жүргізген отандық 

профессор Н. О. Дулатбековтың «Қылмыстық жаза тағайындау» атты еңбегін атауымызға болады [2, 29] 

Жауаптылық пен жазаны жеңілдететін және ауырлататын мән - жайлар қылмыстық кұқық теориясындағы 

қылмыстық жаза тағайындау институтында ең маңызды түсінік. Бұл түсінік ғылым  саласында да, тәжірибе 

тұрғысында да кеңінен қолданылады. Шын мәніне келгенде аталған мән - жайлар адамның тәжірибелік қызметінде 

қалыптасқын ұғым. Ендеше қазақ тілінде «мән-жайлар» деген ұғымның синонимі жетерлік, мәселен, жағдайлар, 

оқиғалар, себептер. Әрбір сөз құрылысының өзі белгілі қимыл іс - әрекетпен байланысқанда өзіне тән 

ерекшеліктерімен сипатталады. 

Жауаптылық пен жазаны жеңілдететін мән - жайлар деп - кінәлінің жеке басына және ол жасаған қылмысқа 

қатысты, қылмыс құрамынан тысқары тұратын қылмыс пен қылмыскердің қоғамға қауіптілігін азайтатын және 

оның жауаптылығы мен жазасының дәрежесін төмендететін түрлі факторларды түсіну қажет [3, 45]. Жасалған 

қылмыста жеңілдетілген жағдайлардың бар болуы бап санкциясы шегіндегі жазалардың жеңілдеу  түрін 

тағайындауға, сонымен бірге қылмыстық жауаптылықтан толықтай босатуды не шартты соттауды қолдануға 

мүмкіндік береді. 

Жауаптылық пен жазаны ауырлататын мән - жайлар деп - жазаның мөлшерін көтеруге әсер ететін 

ауырлататын жағдайлар болған кезде соттар нақты қылмыс сараланып бап санкциясы шегіндегі ең қатал жазаны 

немесе жазаның жоғары мерзімін тағайындауды айтамыз [4, 19].  
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Уголовное законодательство Республики Казахстан устанавливает ответственность за совершение 

преступлений, посягающих на половую неприкосновенность и половую свободу личности. Преступления данной 

группы в теории и на практике часто именуются половыми преступлениями, которые представляют собой 

посягательства на нормальный уклад половой жизни, нарушают права человека, достигшего определенного 

возраста, на половую свободу, а также права несовершеннолетних, их половую неприкосновенность [1].  

В одних регионах Казахстан статистика преступлений против половой неприкосновенности 

несовершеннолетних растёт, в других – снижается. За пять месяцев 2018 года в Казахстане зарегистрировано 1011 

уголовных правонарушений против половой неприкосновенности. За аналогичный период прошлого года их было 

1415, то есть число преступлений уменьшилось на 29%. В целом по стране наблюдается снижение уголовных 

преступлений против половой неприкосновенности несовершеннолетних, но в отдельных регионах их число 

выросло. По статье 120 УК РК "Изнасилование" за пять месяцев 2018 года снизилось число дел по сравнению с 

аналогичным периодом 2016 года – с 824 до 632. Однако увеличилось количество данных преступлений по 

отношению к несовершеннолетним на 13,6% – с 59 до 67 изнасилований. По статье 121 УК РК "Насильственные 

действия сексуального характера" общий рост преступлений вырос на 19,3% – со 140 до 167 фактов. Но в 

отношении несовершеннолетних есть снижение на 19% – за пять месяцев прошлого года было совершено 58 

случаев, за такой же период 2018 года – 47. За пять месяцев 2018 года зарегистрировано 326 правонарушений 

против половой неприкосновенности несовершеннолетних, то есть в целом наблюдается снижение на 17,2% 

(аналогичный период прошлого года – 498)" [2]. 

https://express-k.kz/
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Самым опасным и распространенным преступлением против половой неприкосновенности является 

изнасилование. Половые преступления являются тяжкими посягательствами на личность, связанными с грубыми 

нарушениями норм общественной морали, и поэтому достаточно строго караются по уголовному законодательству 

Республики Казахстан. Это “умышленные действия субъекта против охраняемых уголовным законом половой 

свободы и половой неприкосновенности его реального или предполагаемого партнера”. Общественная  опасность 

изнасилований тем более велика, что среди их жертв немало несовершеннолетних, которые в силу небольшого 

жизненного опыта, беззащитности, доверчивости, иногда любопытства, любви к лакомствам, непонимания 

совершаемых с ними действий довольно легко  могут стать жертвами сексуальных преступников. Статья 120 УК 

РК предусматривает лишь один вид основного наказания –лишение свободы [3]. 

Объектом изнасилования является половая свобода, под которой понимают составную часть личной 

свободы человека, которая выражается в том, что лицо само определяет, как удовлетворять свои сексуальные 

потребности. Ею обладают психически здоровое лицо, достигшее 16- летнего возраста. Лица, не достигшие этого 

возраста, а также психически больные не обладают половой свободой. Поэтому при добровольном или 

насильственном половом сношении с лицом, не достигшем 16-летнего возраста, а также с психически 

неполноценным лицом, достигшем 16-летнего возраста, уголовная ответственность наступает по статьям 120-122 

УК РК. В таких случаях объектом преступления, предусмотренных ст. ст. 120, 121 и 124 УК, является половая 

неприкосновенность. Поэтому объектом изнасилования может быть только такая половая свобода, когда 

сексуальное поведение лица не нарушает интересы других лиц или общественные интересы [4].  

Другим наиболее распространенным сексуальным правонарушением являются развратные действия в 

отношении несовершеннолетних женского пола, насильственное мужеложство и развратные действия 

гомосексуального характера в отношении детей и подростков мужского пола. Меньше всего выявляется таких 

преступлений, как понуждение женщины к вступлению в половую связь и половое сношение с лицом, не 

достигшим половой зрелости [1]. Принуждение может происходить с использованием психологического давления 

и без применения физической силы. В этом случае чаще всего используется зависимость жертвы от насильника 

(экономическая, социальная, психологическая). Возможно использование беспомощного состояния жертвы - 

бессознательного состояния, сильного алкогольного опьянения, психического расстройства. Изнасилование 

отличается от насильственных действий сексуального характера. Половая свобода - это право взрослого человека, 

т.е. совершеннолетнего или, во всяком случае, достигшего 16-летнего возраста, самостоятельно решать вопросы, 

связанные с выбором сексуального партнера и формы удовлетворения своих интимных потребностей. Для 

младших несовершеннолетних (лиц в возрасте от 14 до 16 лет) и малолетних (лиц, не достигших 14 лет) половая 

неприкосновенность - это полный законодательный запрет полового сношения или какого-либо сексуального 

контакта с ними, даже несмотря на согласие с их стороны [4].  

Учитывая особую опасность данных преступлений Ю.А. Веретина и некоторые другие авторы предлагают 

использовать в отношении насильников специальные медико – коррекционные меры [5, с. 305]. Что касается мер 

предупреждения, то здесь для начала следует выявить причины и условия, которые порождают данный вид 

насильственной преступности против половой неприкосновенности несовершеннолетних  

 По нашему мнению причинами указанных видов преступлений являются дефекты семейного воспитания, 

негативное влияние сети Интернет, постоянная демонстрация с экранов ТВ агрессии и жестокости. Поэтому в 

нашем обществе стратегической задачей является сохранение и государственная поддержка института семейного 

воспитания как главного условия развития и трансляции духовно -нравственных ценностей народа. В семье 

происходит формирование нравственного сознания, усвоение социальных норм, моральных требований и образцов 

поведения, которое во многом определяется ее моральным обликом [6].  

При "активности" сегодняшнего полового просвещения молодежи, агрессивности распространения 

порнографии и безбрежной пропаганде форм и методов удовлетворения сексуальных потребностей молодежи 

осознание и потребность удовлетворения половых инстинктов приходят в достаточно раннем возрасте, но это не 

может означать вседозволенности. Общество, государство и семья, как главная ячейка общества, должны четко 

определить свою позицию по охране нравственного (в широком смысле) воспитания, привлекать к уголовной 

ответственности лиц, виновных в посягательстве на половую неприкосновенность личности.  
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БАС БОСТАНДЫҒЫНАН АЙЫРУ ОРЫНАН ТҰТҚЫНДАУДАН НЕМЕСЕ ҚАМАУДАН ҚАШУ 

ҚЫЛМЫСЫНЫҢ ҚҰРАМЫН САРАЛАУДЫҢ ЕРЕКШЕЛІКТЕРІ МЕН АЛДЫН АЛУ МӘСЕЛЕЛЕРІ 

 

Ауданбай Г.Ж. 

Қ.Жұбанов атындағы Ақтөбе өңірлік мемлекеттік университеті 

 

Қоғамымызда өтіп жатқан демократияландыру процесі құқық қорғау органдарының заңының аты мен 

затына сай қызмет етуін, сондай-ақ қолданыстағы заңнама елдің нақты экономикалық және әлеуметтік болмысына 

барабар көкейкесті мәселе ретінде алға қойды. Бұл, әсіресе, қоғамның жаңа саяси нормаларын бекіту және 

нарықтық қатынастардың даму шағында олардың құқықтық қамтамасыз етілуін уақтылы түзетумен , сапалы 

заңдардың қабылдануымен, жоғарғы кәсіби құқық қолданылуымен, құқық қорғау органдарының және жаза атқару 

органдарының мүлтіксіз жұмысының ұласуымен өте маңызды. Бұл жөнінде, атап айтқанда, Қазақстанның  2050 

жылға дейінгі даму стратегиясында айтылған: «сот билігі мен құқық қорғау органдарын реформалдауды 

жандандыра түсуге; заңның шексіз үстемдігін белгілеуге және заңды орындайтын азаматтарды қылмыстан 

қорғауға тиіспіз»  

Заңдылық бірқатар қоғамдық қатынастар қатысушылар қызметінің қағидасы мен әдісі ретінде бола отырып, 

әлеуметтік өмір тәртібін жүзеге асыра отырып, заңдылық мемлекеттің және оның барлық органдарының қызмет 

ету негізін құрайды [1] . 

Қазақстан Республикасының қылмыстық-атқару заңнамасы ҚР Конституциясына, Қылмыстық - атқару 

кодексіне, халықаралық құқықтың жалпы қабылданған қағидалары мен нормаларына негізделеді және 

пенитенциарлық ғылымның жетістіктерін білдіреді. Біздің мемлекетіміздің қылмысқа қарсы күресуде қолданатын 

құқық құралдарының ішінде жазаға маңызды орын беріледі. ҚР 2014 жылы Қылмыстық - атқару кодексі 

қылмыстық жазалардың атқарылуын, сондай-ақ сотталғандарға дәргерлік сипаттағы шаралардың қолданылуын 

және олардың тәртіптеріне бақылау жүргізуді реттейді. Ол сотталғандардың санасында құқық сақтау мінез -

құлқын, қоғамға, еңбекке және адамзаттың өмір сүру нормалары мен ережелеріне оң көзбен қар ауын 

қалыптастыруға бағытталған. Және қылмыстық-атқару заңнамасы заңдылық, бәрі заң алдында тең, ізгілік, 

демократикалық және жариялық, жазалардың дифференциялды және жеке -дара атқарылуы, жазалардың түзету 

ықпалымен бірігуі қағидалары мен негізделеді [2]. 

Бүгінгі күні республикамыздағы қылмыстық-атқару жүйесінің құрамына 74-бөлімше, оның ішінде: 21 

жалпы, 15 қатаң және 3 айрықша қатаң режимдегі түзету колониясы, 23 қоныс -колониялары, кәмелетке 

толмағандарға арналған 3 тәрбие колониясы, 1 түрме және 8 арнайы  емдеу мекеме кіреді. Барлық аталған мекемеде 

85 мың 744 адам ұсталуда. Оның ішнде: жалпы режимдегі колонияларда - 33556 адам, қатаң режимдегі 

колонияларда-18730; айрықша қатаң режимдегі колонияларда-2001; қоныс-колонияларында -4839; түрмелерде - 

292; 3268- әйелдер; 1128- кәмлетке толмағандар; тергеу оқшаулағыштарында - 17141 сезіктілер мен 

айыпталушылар жазаларын өтеуде  шамамен әр екінші бас бостандығына айыру түріндегі жазасын өтеп жатқан 

адам қасақана кісі өлтіргені, қарақшылық, тонау және зорлау жасағаны үшін сотталған. Түзету мекемелерінде 

сыбайлас жемқорлық қылмыстары үшін сотталғандар саны арта түсуде [3]. 

Бас бостандығынан айыру орнынан, сондай-ақ тергеу және сот органдарының қалыпты қызмет етуін 

қамтамассыз етуге кедергі келтіреді, белгіленген құқық тәртібіне қол сұғады, қоғамдық кауіпсіздікке қатер 

туғызады. Қашушылықтың алдын алу және оның салдарын жою үшін жұмсалатын қаражат мемлекетті едәуір 

шығынға ұшырататыны баршамызға белгілі. Бас бостандығынан айыру орнынан, тұтқындаудан немесе қамаудан 

қашуды тиянақты зерттеу қажеттілігі осы саладағы құқықтық - нормативтік актілерді және талдау нәтижелерінен 

туындап отыр.  

Қашушылардың қауіптілігі тағы мынадан байқалады, олар әр жағдайда кінәліні заңсыз жағдайда қояды, ал 

бұл, өз кезегінде, қылмыстық әрекеттерін жалғастыруға әкеп соғады. Осы санаттағы қылмыстық істерді оқып-

талдасақ қашқан адамдардың 49 пайызы оларды іздеп ұстағанға дейін жаңа қылмыс жасап үлгерген.  

Сот тергеу және қылмыстық -атқару тәжірибесінің өзекті проблемалары қатарына, сондай-ақ құқықтық 

ғылымда бүгінгі таңда бас бостандығына айыру орнынан, тұтқындаудан немесе қамаудан қашу үшін қылмыстық 

жауаптылықтың бұлтартпастығын қамтамасыз ету проблемасы қойылады. Ал қашуға қарсы күрес проблемасының 

теориялық аспектілерін оқып - білу, сондай-ақ осы санаттағы істердің сот тәжірибесін талдау және жалпылау әлі 
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көптеген шешілмеген және даулы мәселелердің  бар екендігін дәлелдейді, бұл кінәлілінің іс -әрекетін саралауға, 

жазаны жеке даралауға және ақыр аяғында, құқық қорғау қызметінің нәтижесінде кері әсерін тигізеді [4]. 

Жазаның ескерту мағынасы оның   қатаңдығында емес, бұлтартпастығынан көрінеді. Мемлекетіміз  

қылмыстық  жазаның бұлтартпастығына әрдайым көңіл бөліп келеді, оған дәлел 2014 ж. өткізілген қылмыстық, 

қылмыстық іс жүргізу және қылмыстық - атқару заңнамасының реформасы болып табылады. 
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Қазіргі уақытта кәмелетке толмағандардың ісі бойынша қылмыстық сот ісін жүргізу маңызды мәселеге 

айналып отыр. Мұның бірқатар себептері бар, оларға жасөспірімдердің жеке бас сипаттарының күрделенуі сияқты 

әлеуметтік құбылыспен байланысты болып отырған аталған жас категориясына жататын тұлғалардың қылмысы 

туралы істер бойынша барлық міндеттерді дұрыс орындау үшін құқық қорғаушы органдар тарапынан көбірек күш 

салу қажеттілігін де жатқызу қажет. 

Кәмелетке толмағандардың істерін қарау ерекшелігі сот төрелігін жүзеге асыру кезінде өнегелік 

бастамалардың кең қолдануында көрінеді, сот қызметіне үлкен тәрбиелік әсері бар жалпы өнегелік 

принциптерінің, педагогикалық әдістерін еңгізуден тұрады. Бұл кәмелетке толмағандардың қылмысты қайта 

жасауынан бас тартуға, қоғамға қарсы психологиясының өзгеруіне алып келеді. 

Сот билігі мен қоғамдық пікірден пайда болған өнегелік қызмет, сот жұмысын адамгершілік тұрғыдан 

бағалауда үлкен мүмкіндіктер алады. 

Басты сот талқылануына қатысушылардың адамгершілік талаптарының ерекшелігі олардың атқаратын 

функцияларының ерекшелігіне байланысты. Өнегелік талаптар қылмыстық процессуалдық қызметтің әр 

субъектісінің орны мен   мақсатына   қарама-қайшы келе алмайды және келмеуі қажет. Сондықтан 2014  жылы 

желтоқсанда қабылданған Қазақстан Республикасының Қылмыстық Іс жүргізу Кодексіне сәйкес айыптау 

қорытындысын оқу – айыптау функциясын жүзеге асыратын – мемлекеттік айыптаушыға жүктеледі. Бұл сотта 

айыптауды прокурордың негізгі мақсатынан шығады, яғни қылмыстық іс жүргізуде прокурордың ролі туралы 

дұрыс қоғамдық көзғарас тудыру үшін қажет.  

Осыған байланысты профессор М.С. Строгович дұрыс айтқан «...айыптау қорытындысын төрағалалық 

етушімен жариялау сот процесіне қатысушыларға дұрыс әсер қалдырмауы мүмкін, себебі төрағалық етуші айыптау 

қорытындысында көрсетілген фактілермен келіскендей болып көрінеді» [1, 271 б.]. 

Прокурордың соттағы процессуалдық қызметі нақты іс бойынша алған позициясын тұжырымдаудан 

басталады. Прокурормен айыптау қорытындысын жариялау соттың позициясын дұрыс түсінбеудің алдын -алып 

қана қоймай, сонымен бірге шешімдердің дұрыстылығы мен негізділігіне жауапкершілігін арттырады.  

Айыптау қорытындысын жариялаудың құқықтық салдары сот тергеуінің нақтылы, белгілі шектерін 

анықтаудан, фактілер мен мән-жайларды зерттеуден, тағылған айыптың көлемінен тұрады. 

Сотталушының тағылған айыпты мойындамайтыны  немесе ішінара мойындайтыны жөнінде берген 

түсініктемесі тергеу жүргізу тәртібін анықтап және істің мән-жайын мақсатты зерттеуге мүмкіндік береді, осының 

негізінде соттың барлық назарын мәселелі сұрақтарды шешуге, сотталушының қылмысқа қатыстылығы немесе 

қатысты еместігін көрсететін дәлелдемелерге шоғырландыруға бағытталуы қажет [2, 91 б.]. 

Сот тергеуінің тәртібін сотталушының өз кінәсінің мойындауы немесе мойындамауына байланысты 

анықтауы И.Л. Перлов «заңға қайшы теориялық тұрғыдан негізделмеген, саяси және тәжірибелік тұрғыдан 

қылмыстық іс жүргізуде қолайсыз» деп есептеген және сотталушыдан жауап алу дәлелдемелерді зерттеу алдында 

да және одан кейін де қарастырылған [3, 75 б.]. 

Кәмелетке толмаған сотталушыдан жауап алу тұлғаның және қылмысқа байланысты фактілер туралы 

мәліметті анықтауды өзіне қосады. Оның айғақтары өзі туралы және жасаған қылмысы туралы жәй ғана баяндау 

нысанында болуы керек, кейін келе нақтылаушы сұрақтар қойылуы қажет. «Жауап алынушының баяндамасы және 

осының негізінде пайда болатын сұрақтардың жауабының үйлесімдігі – жауап алудың жетістігін құрайды» [3, 46 

б.]. 

https://express-k.kz/
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Кәмелетке толмағанмен байланыс жасауға теріс ықпал жасайтын психологиялық фактор ретінде, ойлау 

қабілетін тежейтін қорқу, ұялу сезімдері, жаман көңіл күй болады. Сондықтан судья қобалжуды, өз тағдырына 

парықсыздықпен қараудың алдын алу үшін шаралар жасау қажет. 

Осы мақсатта судья сотталушыға сендіру, қылмыстық өмірін кінәлау арқылы, жағымды мысалдар келтіріп, 

оның әрекетінен ата-аналарына, жақын туыстарына  және қоғамға келтірілген теріс салдарды көрсетіп, эмоциялық 

тұрғыдан әсер етеді, осылайша азаматтық міндеттерін сезіндіріп және жанама түрде сот тергеуінде дұрыс әрекетін 

көрсетіп кетеді. 

Кәмелетке толмағанның жоғарғы ықпалдылығын және жасына байланысты психологиялық ерекшеліктерін 

ескеріп, сот тергеуінің психологиялық атмосферасын бұзбау үшін жауап алуға ресми әңгіме сипатын берген дұрыс 

болады. Бұл жерде маңызды болып сотталушыға сот залында қатысып отырған сыбайластары жағынан әсер ету 

мүмкіндігін алдын алу қажет, себебі залда пайда болған реакциялардың негізінде сотталушы өзінің айғақтарын 

өзгертуі мүмкін [4, 146 б.]. Кәмелетке толмағанның жастық ерекшелігін ескеріп педагогикалық тұрғыдан дұрыс 

жауап алуды жүргізу қылмыс жасаудың шынайы себептерін ашуға, ұтымды тәрбиелік әсер етуге көмектеседі. Осы 

мақсатта қорқытумен, қатты, ұнатпай сөйлеумен, сөздерге тиісумен ұшырасатын рұқсат етілмеген, педагогикалық 

емес жауап алу әдістерін алдын алу үшін шаралар жасау қажет. Сот тергеуі аяқталған кезде іске қатысушыларда 

толықтыру жасау құқығы берілген. Толықтай зерттелмеген сұрақтардың маңыздылығы әртүрлі қосымша сот 

әрекеттерін жүргізумен түсіндіріледі. Егер іске қатысушы тұлғалардың мүдделерін қорғайтын сұрақтар ескерілмей 

қалған болса, сот тергеуге қосымша жасауға, өтініш жасауға, іске қосымша жаңа дәлелдемелер қосуға рұқсат 

береді. Ол қайтадан куәден, жәбірленушіден және сотталушыдан қайтып жауап ала алады. Сот тергеуіне қосымша 

жасау қажет, егер іске қатысушылар көрсетіп отырған мән-жайлар шешім шығару үшін маңызды болып және анық 

еместілік істі шешуде қиындық тудырса. 

Сот тергеуінің сапасы мен тиімділігінің негізгі көрсеткіші болып: 

 заңдылықты қамтамасыз ету – қылмыстық іс жүргізу нормаларын қатаң сақтау, сотталушының заңды 

мүдделері мен құқықтарын қорғауы; 

 жастың ерекшеліктерін ескеру; 

 сот тергеуінің тәрбиелік тиімділігі – сотталушының дұрысталуы және түзелуді, сот әдебі және сот 

талқылауының мәдениеті табылады. 

Істі қарау сапасы, оның маңызды көрсеткіші болып заңдылық болады, себебі ол қылмыстықтың деңгейіне 

әсер етеді, яғни соттағы қателік кейбір жағдайларда жазасыздықпен ұшырасады [5, 204 б.]. 

Сот тергеуінің тәрбиелік әсерінің тиімділігі сот билігінің өнегелік бастамаларын сақтау арқылы және сот 

процесі уақытында сотталушыға тікелей әсер ету арқылы қамтамасыз етіледі. 
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ВЫРАБОТАННЫЕ МЕТОДЫ ПРОТИВОДЕЙСТВИЯ ТЕРРОРИЗМУ И ЭКСТРЕМИЗМУ В 

РЕСПУБЛИКЕ КАЗАХСТАН 
 

Бегимов Д.Қ 

Актюбинский региональный государственный университет им.К.Жубанова 

 

В начале 2013 г. Президентом Казахстана была утверждена Концепция внешней политики Республики 

Казахстан на 2014-2020 годы. Документ разработан на основе тех направлений и задач в сфере внешней политики, 

которые были обозначены в Стратегии «Казахстан-2050: новый политический курс состоявшегося государства». 

Важной особенностью новой Концепции является акцент на приоритете региона Центральная Азия и 

входящих в него государств. В качестве приоритетов и задач выделены политически стабильное, экономически 

устойчивое и безопасное развитие Центральной Азии, евразийская интеграция, также укрепление  Таможенного 

союза и Единого экономического союза, завершение международно-правового оформления государственной 

границы и определение правового статуса Каспийского моря, укрепление региональной и глобальной 

безопасности, охрана окружающей среды и сохранение глобального климата, и т.д. Это вытекает не только из 

географического нахождения Республики Казахстан, но и из статуса одного из политических и экономических 
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региональных лидеров, способного на практике обеспечить надлежащий уровень региональной стабильности и 

безопасности.  

По своей сути Концепция отражает стремление казахстанского государства к политической и военной 

безопасности при реализации интеграционных процессов в регионе. Поэтому установление регионального 

приоритета внешней политики в отношении Центральной Азии предполагает достижение прежде всего это й цели. 

Это определяется тем, что только в рамках кооперационных и интеграционных процессов можно решить 

проблемы, которые сегодня стоят в Центральной Азии. Это и территориально -пограничные вопросы, водно-

энергетические, миграционные и демографические. 

Не менее интересно, что в списке страновых приоритетов — республики Центральной Азии находятся на 

третьем месте, после России и Китая. Следом - США, страны Европы и отдельно - Европейский союз, то есть 

Казахстан отдает предпочтение двусторонним отношениям с государствами этого региона, что на фоне очевидного 

кризиса европейской интеграции выглядит вполне разумным шагом. 

Проблема безопасности Республики Казахстан остается одной из актуальных проблем современной 

политологии. Данная публикация позволяет более пристально взглянуть на взаимоотношение государств 

Центральной Азии с учетом интересов национальной безопасности РК  

Южное направление внешней политики РК имеет высокую значимость  с точки зрения сохранения 

национальных интересов и безопасности РК. 

Данное направление включает в контекст национальной безопасности разноплановые и в то же время 

следующие актуальные проблемы: нестабильность политических режимов власти в ряде стран региона, низкая 

эффективность экономической системы, напряженность в социальной системе, которая связана с совокупностью 

нерешаемых проблем, вопросы пограничного характера, нелегальная трудовая миграция, проблемы диаспор, 

наркотрафик, и к сожалению уже являющийся традиционным явлением - распространение религиозного 

экстремизма и терроризма.  

Риски проседания региона Центральной Азии в такую нестабильность, усиление кризисных экономических 

явлений сохраняются на достаточно высоком уровне. Для нахождения путей решения вопросов обеспечения 

безопасности необходим корпоративный, региональный подход. К тому же мы можем наблюдать тенденцию к 

дальнейшей дефрагментации региона. Это все способствует опасности проявления различных видов угроз, таких 

как экстремизм, межэтнические конфликты и другие. Появление таких угроз усложняется еще тем, что мы можем 

наблюдать серьезную заинтересованность со стороны внешних сил. Под внешними силами могут выступать не 

только страны, но и международные транснациональные террористические и приступные организации. Данные 

силы используют дестабилизирующие факторы в своих корыстных целях и интересах.   

С началом обретения Казахстана независимости вопросы национальной безопасности РК являются весьма 

актуальными на сегодняшний день. Президент нашего государства в своем Послании народу Казахстана отметил: 

«Лучшим нашим оружием, обеспечивающим защиту национальных интересов и паритет сил на ближайшую и 

дальнюю перспективу, должна быть политика интеграции, в первую очередь – укрепление и развитие 

Центральноазиатского Союза между нашим государством, Кыргызстаном и Узбекистаном, невмешательства в дела 

других государств, доминирования актов согласия, а не противостояния» [1]. Данные вопросы безопасности 

находят свое отражение в проводимой политике, в международной работе нашей республики. Это также отмечено 

президентом РК в Стратегии «Казахстан 2030»: «Приоритетность безопасности очевидна: если страна не сохранит 

ее, у нас попросту не будет возможности говорить о планах устойчивого развития. Ретроспективный взгляд на 

зарождение и развитие государства наших предков наглядно подтверждает тот факт, что они вели исторически 

трудную и жестокую борьбу во имя потомков для сохранения своей государственности. И необходимость 

постоянного поиска решения данной стратегической задачи требует от нас взвешенной и адекватной оценки 

складывающейся ситуации в паритете геостратегических сил и тенденций их изменения» [2]. 

В сфере национальной безопасности огромную роль играет участие РК в ШОС. Основными целями ШОС 

выступают сохранение стабильности и безопасности в регионе, борьба с терроризмом, сепаратизмо м и 

экстремизмом. Итак, государства участники ШОС, совместно решают ряд разнообразных проблем: безопасность и 

стабильность в Центральной Азии, совместная борьба с терроризмом, противодействие экстремизму и сепаратизму 

во всех их проявлениях, борьба с наркотрафиком, оборотом оружия и другими видами преступной деятельности.  

В Послании народу РК Президент Н.А. Назарбаев заостряет внимание на следующем вопросе, для 

обеспечения своей независимости мы должны быть сильным государством и иметь надежные и дружественные 

отношения с соседями. Также им отдается приоритет государственной безопасности, подчеркнув, что от 

коллективной безопасности каждый человек выигрывает больше, чем когда удовлетворены его личные 

потребности, а безопасность общества находится на грани риска [3]. 

Для поддержания безопасности и борьбы с терроризмом в рамках совместного сотрудничества участники 

ШОС проводят совместные военные учения. Примером данных учений являются: «Мирная миссия 2010», «Армии 

2016». Данные учения являются все более масштабней. Цели и задачи, поставленные перед участниками данных 

учений каждый, раз усложняются, задействуются все больше военной техники. 

Все же становится очевидным что региону большую угрозу представляет не масштабное вторжение извне 

какой-либо державы, а проникновение террористических мелких формирований. 

В рамках участия РК в Шанхайской организации наиболее значимым выступает деятельность по развитию 

сотрудничества по вопросам безопасности, с учетом национальных интересов государства, которые отражаются в 
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законе «О национальной безопасности РК». В своей речи на заседании Совета глав государств членов ШОС в 

Ташкенте Н.Назарбаев четко выделил приоритеты в данной области. На первом месте выступает борьба с 

терроризмом. 

Наиболее главной предпосылкой изживания терроризма выступает стабильное экономическое и 

политическое положение, как и в Республики Казахстан так и в странах Центральной Азии. Жизненно необходимо 

укрепление принципов демократии в общественно -политической жизни, формирование политико-культурных 

ценностей гражданского общества, в котором резко сузится социальная база терроризма. 

Наша молодая РК за время своей Независимости добилась огромного результата по борьбе с терроризмом , 

экстремизмом. Создан ряд институтов, обеспечивающих национальную безопасность Республики Казахстан. 

Ежегодно совместно со странами Центральной Азии проводятся военные учения по борьбе с преступными 

вооруженными организациями. Разработан ряд концепций, направленных на защиту национальной безопасности 

РК. 

Наша молодая независимая республика выступает гарантом мира, стратегическим партнером по борьбе с 

терроризмом, ну и конечно же, надежным соседом для стран Центральной Азии.  
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ҚЫЛМЫСТЫҚ ЗАҢНАМАДАҒЫ МҮЛІКТІ ТӘРКІЛЕУ ЖАЗАСЫН ҚОЛДАНУДЫҢ ЕРЕКШЕЛІКТЕРІ  

МЕН ОНЫҢ ШАРТТАРЫ 

 

Есеркенова М.Б. 

Қ.Жұбанов атындағы Ақтөбе өңірлік мемлекеттік университеті 

 

Қазіргі кезде жаңа қоғамдық қатынастарды құру, осыған байланысты  пайда болған күрделі көрініс 

өзгерістер - қарапайым халықтың әрбір азаматтың өмірі нарықтың қыспағында болып, үнемі арпалыс 

қозғалыстағы саяси құбылыстарға тәуелді болуында. Осындай жағдайда көпшіліктің көзі жеткендей біздің 

республикамызда қоғамдық және құқықтық тәртіп деңгейі едәуір төмендеген. Ал қоғамдағы құқық тәртібі 

негізінен мемлекет күшімен сақталатыны белгілі және мемлекет қызметі барлық басқа да қылмыстық құбылыстың 

алдын-алудағы жасайтын әлеуметтік субъектілермен салыстырғанда ауқымды, терең және пәрменді болуы қажет. 

Қылмыстық жазаның тиімділік шарттарының бірі -олардың тұрақтылығы, тарихи тәжірибелілігі және оның ұзақ 

өмір сүруі. Әр қоғамда, әр мемлекетте белгілі бір қылмыстық жазаның құрамы болуы шарт. Осы құрамның негізгі 

немесе «тұрақты және құбылмалы, өзгергіш түрлері біздің қылмыстық заңымызда да орын алғанын көреміз. 

Өзгергіш жазалардың бір түрлі болыр, заң шығарушы жазаның қосымша түрі ретінде бекіткен, мүлікті тәркілеу 

жазасы танылады. 

Тарихқа көз жіберсек, жазаның бұл түрі сонау Тәуке хан заманындағы «Жеті Жарғы» заңдар жинағында 

орын алған болатын. Ол жазаның аты қазіргі қолданып жүрген «мүлікті тәркілеу» деп емес, «айып немесе құн» 

дегне атаулармен берілген. Мүлікті тәркілеудің айып және құн жазаларымен ұштасатын жері кінәліні жеке 

мүлкінен айыру. Ол кезде мүліктің мемлекетке өтпеуі – үкім мемлекет атынан емес, халық арасынан шыққан 

атақты да, даналы билердің кесілуінен болған. Мүліктің белгілі бір бөлігі ғана сол билердің меншігіне өтіп 

отырған да, ал басым бөлігі жәбірленушіге берілген [1, 84]. 

Зандылық пен құқық тәртiбiне байланысты практикалық мiндеттердi шешудi мемлекетiмiздiң құқықтық 

жүйесiнiң бiр тармағы болып табылатын қылмыстық заңның рөлi едәуiр, ол-заң бұзушылықтың қылмыс сияқты 

аса қауiптi түрiмен күресуге бағытталған. Жаза-мемлекет қолындағы маңызды құрал, ол арқылы мемлекет адамды, 

оның құқына бостандығын, заңды мүддесiн, меншiктi, ұйымдардың құқықтары мен заңды мүдделерiн, қоғамдық 

тәртiптi және қауiпсiздiктi, қоршаған ортаны, конституциялық құрылысты, елiмiздiң аумақтық бүтiндiгiн, қоғам 

мен мемлекеттiң заңмен қорғалатын мүдделерiн, азаматтың бейбiт өмiрi мен қауiпсiздiгiн қылмыстық 

қастандықтан қорғайды. Ол қылмыстық жауаптылықты жүзеге асырудың басты формасы және қылмыскерлiктiң 

алдын алу шараларының бiрi болып табылады. 

Салыстырмалы түрде жақын уақыттан бері ғалымдар қылмыстық жаза жүйесіндегі сотталушылар үшін 

негізінде мүліктік құқықты шектеумен байланысқан жазалар тобын бөліп қарай бастады. Бұл жазалар «мүліктік» 

деген атаққа ие болды [2, с.77]. Мүліктік жазаларға зерттеу жүргізе отырып, Ю.Н. Загудаев бұл жазалардың түріне 

анықтама қалыптастырды: «мүліктік жазалар деп бұл қылмыстық заңда белгіленген, мемлекет атынан сотпен 

сотталушыға тағайындалатын белгілі шектеулер, бірінші кезекте олардың мүліктік мүдделеріне тікелей әсер ететін 

мемлекеттік күштеу шаралары» [3]. 
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Мүліктік жазалардың бірінші ерекше белгісі – жазалау объектісі. Қылмыс жасауға итермелейтін өзіндік 

қалыптасқан қажеттіліктер мен мүдделер, сенімдер мен құндылық бағдарлармен ерекшеленетіндіктен, жазалау -

тәрбиелеу әсерінің объектісі – қоғамға қарсы мақсаттар, себептер, бағдарлары бар – қылмыскердің санасы болып 

табылады [4]. 

Мүліктік жазалардың объектісі болып қоғамға қарсы пайдақорлық ниеті бар жеке адамның санасы болып 

табылады. Мүліктік жазалардың басқа да бір айырмашылық белгісі – кінәлінің санасына әсер ету әдісі және бұл 

жазалардың қолдануының нәтижесіндегі мақсат болып табылады. Мүліктік жазалардың ерекше белгілерін ескере 

отырып, мүлікті тәркілеудің төмендегідей анықтамасын беруге болады. Мүлiктi тәркiлеу дегенiмiз - сотталған 

адамның меншiгi болып табылатын мүлiктiң бәрiн немесе бiр бөлiгiн мемлекеттiң меншiгiне мәжбүрлеп өтеусiз 

алу жолымен, сотталушының қылмыстекті-пайдақорлық бағыттағы санасын жоюға бағытталған мүліктік жаза. 

Мәжбүрлеп дегеніміз – мүліктің басқаға көшуі өз еркімен емес, екі жақтың келісімінің күші бойынша немесе бір 

жақты міндеттен емес, үзілді-кесілді заң шығарушы мен соттың көңіл білдіруі бойынша жүзеге асырылатындығын 

білдіреді. Өтеусіз - қандай да бір баламасы жоқ екенін көрсетеді. 

Мүлiктi тәркiлеу пайда күнемдiк ниетпен жасалған қылмыс үшiн белгiленедi және осы Кодекстiң Ерекше 

бөлiмiнiң тиiстi баптарында көзделген жағдайларда ғана тағайындалуы мүмкiн.  

Қылмыстық-атқарушы заңдарда көзделген тiзбеге сәйкес сотталған немесе оның асырауындағы адамдарға 

қажеттi мүлiк тәркiленбеуге тиiс.  

Сотталушының мүлкi, соның iшiнде оның ортақ немесе бiрлескен меншiктегi үлесi, ақшасы мен бағалы 

қағаздары, сотталушының банктердегi салымдары мен кез келген меншiк нысанындағы активтерге өзге де 

салымдары сот үкiмi бойынша тәркiленуге жатады. Сондай-ақ қылмыстық iс-әрекет объектiсi, қылмыс жасау 

қаруы немесе құралы, айналымнан алынып қойылған зат болып табылатын мүлiк сот үкiмi бойынша тәркiленуге 

жатады.  

Сотталушының сот үкiмi бойынша тәркiленуге жатпайтын мүлiктiң Тiзбесiнде аталған мүлкi тәркiленуге 

жатпайды.  

Соттың үкiмi бойынша тәркiленуге жататын мүлiктiң кiмге тиесiлi екендiгi туралы даулар азаматтық сот iсiн 

жүргiзу тәртiбiмен шешiледi.  

Сот атқарушысы атқару парағын алған соң дереу тiзiмде көрсетiлген мүлiктiң бар-жоғын тексередi, 

тәркiлеуге жататын басқа мүлiктi анықтайды, сөйтiп оны тiзiмге кiргiзедi. Егер мүлiктiң тiзiмi жүргiзiлмеген болса, 

сот атқарушысы сотталушының тәркiленуге жататын мүлкiн анықтауға шара қолданады, сөйтiп оны тапқан 

жағдайда қолданылып жүрген заңдарға сәйкес сол мүлiктiң тiзiмiн жасайды.  

Тiзiмде әрбiр заттың толық және дәл атауы, оның айырым белгiлерi, соның iшiнде түсi, мөлшерi, тозу 

дәрежесi мен жеке сипаттамасы көрсетiледi. Тiзiмделген заттар сүргiленедi, мөрленедi және сақтауға берiледi, бұл 

туралы тiзiмге белгi соғылады.  

Сот атқарушысы тәркiленуге жататын және тiзiмге алынған мүлiктi сақтауға қажеттi шаралар қолданады.  

Мүлiктiң сот атқарушысы жасаған тiзiмiн судья бекiтедi.  

Сотталушының ортақ және бiрлескен меншiктегi үлесiн сот атқарушысының ұсынуы бойынша сот 

атқарушысының өзi тұратын сот азаматтық сот iсiн жүргiзу тәртiбiмен анықтайды.  

Сотталушының тәркiленген мүлкiн уәкiлеттi мемлекеттiк органға беру Қазақстан Республикасының 

заңдарына сәйкес оған қойылатын барлық талаптар қанағаттандырылғаннан кейiн жүргiзiледi. Тәркiленген мүлiк 

есебiнен қанағаттандыруға жататын талаптар жөнiнде мемлекет оны сатудан алынған қаражат шегiнде жауап 

бередi.  

Өзiнде сот үкiмiмен тәркiленуге жататын мүлiк бар ұйымдар мен азаматтар бұл туралы сотқа немесе 

уәкiлеттi мемлекеттiк органға хабарлауға мiндеттi.  

Аталған мүлiктiң жасырылуына, бүлiнуiне немесе ұрлануына кiнәлiлер заңға сәйкес жауапқа тартылады.  

Үкiм барлық мүлiктi тәркiлеу бөлiгiнде атқарылып, бiрақ айыптау үкiмiн атқарудың заңмен белгiленген өтеу 

мерзiмдерi бiткенге дейiн сотталушының оған үкiм шығарылғанға дейiн немесе үкiм шығарылғаннан кейiн ол 

тәркiлеуге жататын қаражатқа сатып алған тәркiленбеген мүлкi табылған жағдайларда, үкiм шығарған сот немесе 

үкiмдi атқару орны бойынша сот, егер мүлiк заң бойынша тәркiленуi мүмкiн болса, сот атқарушысының 

ұсынуымен табылған мүлiктi тәркiлеудi атқаруға жiберу туралы қаулы шығарады.  
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ЭКОЛОГИЯЛЫҚ ҚОЛАЙСЫЗ АЙМАҚТАРДЫҢ РЕЖИМІН ҚҰҚЫҚТЫҚ РЕТТЕУДІҢ КЕЙБІР 

МӘСЕЛЕЛЕРІ 

 

Жұмағали Ж.Ж. 

Қ.Жұбанов атындағы Ақтөбе өңірлік мемлекеттік университеті 

 

Табиғи апаттар, орасан зор өндірістік апаттар, күрделі индустрияның дамуы көп жағдайда жекелеген 

аймақтардың экологиялық жағдайының нашарлауына әкеп соқтырады. Олар табиғи объектілердің, тұтастай 

экожүйенің жағдайының айтарлықтай бұзылуынан көрініс табады, бұл өз кезегінде адамдардың денсаулығының, 

рухани және материалдық жағдайының нашарлауымен, тіпті олардың өліміне дейін алып келуімен сипатталады. 

Табиғи ортаның жағдайының мұндай бұзылулары көп жағдайда бүтіндей бір экожүйені қамтиды және тұрақты 

сипатқа ие болады, яғни оларды түзету, сауықтыру мүлдем мүмкін емес жағдай орын алады немесе о л салдарларды 

жою үшін үлкен мерзім мен орасан зор материалдық шығын қажет болады. Олар көбінесе адамдар мен басқа да 

тіршілік иелерінің жаппай қырылуына әкеп соғады, не болмаса, адамдардың   денсаулығына, материалдық және 

рухани құндылықтарына барынша теріс әсерін тигізеді. Сипатына қарай бұл аймақтық экологиялық апаттар болып 

табылады. 

Экологиялық әсердің объектісі ретіндегі адамзаттың жағдайы ұзақ уақыт бойы заңды талдаудан тыс болып 

келді. Соған қарамастан, тұрғындардың 20%-дан астамы экологиялық апат аймақтарында өмір сүруде. Мұндай 

аймақтардың бірі – Арал теңізінің бассейні. 1,4 млн адам өмір сүріп отырған Қызылорда облысының 

территориясын толығымен, Ақтөбе, Жезқазған, Оңтүстік Қазақстан облыстарының бір бөлігін алып жатқан Арал 

апат аймағын әлемдік қауымдастық жаһандық экологиялық апат деп танып отыр [1]. 

Әрине, әрбір аймақтық экологиялық апат орын алған сайын жергілікті және орталық билік органдары, 

мемлекет және барлық қоғам қандай да бір әрекет жасауы тиіс: апаттың өзінің және олардың экологиялық қау іпті 

салдарларының алдын алу мен жоюдың, адамдар мен жануарларды құтқарудың, азаматтардың жеке және мүліктік 

құқықтарының қорғалуының, халық шаруашылығының объектілерін, табиғи және мәдени құндылықтарды 

қорғаудың және соңында зиян шеккен территорияларда жақсы жағдайға қол жеткізудің шұғыл және ұзақ мерзімді 

шараларын қолдану қажет. 

Мұндай жағдайда арнайы шараларды қолданудың, қаржыландыру, құқықтық, әлеуметтік және 

материалдық-техникалық қамтамасыз етудің күрделі мәселелерін шешу қажеттілігі экологиялық мәселелердің 

ішінен экологиялық апат аймақтарының мәселесін ерекше бөліп көрсетеді. 

БҰҰ-ның Конвенциясының қоршаған ортаны қорғау мен дамыту туралы құжаттары мен материалдарында 

(1992 жылғы 3-14 шілде, Рио-де-Жанейро қаласы) әлемнің әртүрлі аймақтарындағы төтенше экологиялық 

жағдайлардың қауіптілігінің өскенін ерекше атап  көрсетті. Әсіресе өнеркәсіптік апаттардың орын алу мүмкіндігін 

азайту немесе болдырмау үшін өндірістің барлық салаларында жаңа экологиялық қауіпсіз технологияларды енгізу 

айрықша атап өтілді. 

Шет мемлекеттердің құқығында осы саладағы экологиялық заңнаманың дамуы экологиялық апаттардың 

қауіптілігі мен салдарларын жою мен алдын алу шараларын ұйымдастырудың барынша тиімді үлгісін орнатуға 

бағытталған. 

Мұндай міндет біздің мемлекеттің де күнтізбесінде орын тепкен. Арал дағдарысының салдары, ластанған, 

өмір сүруге қауіпті аймақтар тиісті шараларды қолдануды талап етеді. Табиғи объектілерді қорғау мен 

пайдалануды реттеу үшін басқарудың көптеген арнайы әдістерін қолдану қажет. Бұл жағдайда туындап отырған 

заңи мәселелер экологиялық апат аймақтары туралы кешенді құқықтық актілер қабылдау қажеттілігін көрсетіп 

отыр. Алдын алушы және түзетуші шараларды реттеу туралы, оның шекарасын бекіту және табиғат пайдаланудың 

арнайы режимін енгізу туралы, зиян шеккен территорияның құқықтық режимі, шаруашылық және басқа да 

әрекеттерді басқару туралы заңнамалық және туынды құқықтық нормалар қажет. 

Территориясының 60% шөл және шөлейтті аймақ болып табылатын Қазақстан үшін  су ресурстары 

аймақтық дамудың маңызды факторы болып табылады. Территорияның үлкен су қорына орналасқанына қарай, 

республика территориясын бірнеше эколого-экономикалық аймақтарды бөліп көрсетуге болады. Олар: Каспий 

бойы, Арал-Балқаш аймағы, Ертіс аймағы, Теңіз-Сарысу аймағы, Есіл-Тобыл аймағы және Торғай-Ырғыз аймағы. 

Қызылорда, Шымкент, Жамбыл, Алматы және Талдықорған облыстары мен Ақтөбе облысының Шалқар ауданын, 

Жезқазған және Семей облыстарының бірнеше аудандарын қамтитын Арал-Балқаш аймағы ерекше күрделі 

әлеуметтік және эколого-экономикалық мәселелермен ерекшеленеді. Олардың орын алуының негізгі себебі 

аймақтық дамудың экологиялық факторларын ескермеу, экологиялық саясаттың болмауы,қарқынды шаруашылық 

және табиғат қорғау заңнамасын орындауды төмен дәрежеде бақылау болып табылады. Су ресурстарының 

жетіспеушілігі шөлді және шөлейтті аймақтардағы әлеуметтік-экономикалық дамудың маңызды шектеушісі болып 

табылады. Су ресурстарының жетіспеушілігінің санды өлшемдері шөл және шөлейт аймақтардағы көп жылғы 

өзендердің ағысының, жерасты сулары қорының өзгеруі және сушаруашылық балансының жетіспеушілігімен 

сипатталады. 

Cу мәселесінің жағдайы бойынша Арал-Сырдария территориясын үш учаскеге бөліп көрсетуге болады: 

1. Су мәселесі дағдарысты жағдайда болып отырған Қызылорда облысының Арал, Қазалы аудандары және 

Ақтөбе облысының Шалқар ауданы. 

2. Су дағдарысының сәл-ақ алдында тұрған Қызылорда облысының қалған территориясы. 
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3. Су мәселесінің қолайсыз жағдайындағы Оңтүстік Қазақстан облысының территориясы [2, 17].  

2007жылы 9 қаңтарда қабылданған қазіргі кезде күшіндегі Қазақстан Республикасының «Экологиялық 

кодексінде» [3] төтенше экологиялық ахуал және экологиялық апат аймақтарына 6- бөлім арналған. Экологиялық 

кодекстің бір ерекшелігі мұның алдындағы заңдарда қолданылып келген «экологиялық апат аймағы» деген 

ұғымды «экологиялық зілзала аймағы» деп атаған. Жалпы қазақ тіл білімінде «апат» деген сөзге қарағанда 

«зілзала» сөзінің мағынасы ауқымды әрі ауыр апат дегенді білдіреді. Индустрияның қарқынды дамуымен 

сипатталып отырған қазіргі заманда қоршаған ортаның орны толмас өзгеріске ұшырауын «зілзала» деп атау 

орынды деп есептейміз. 

Экологиялық кодекстің 173-бабында төтенше экологиялық ахуал мен экологиялық зілзала аймақтарына 

тиісінше анықтама берілген: төтенше экологиялық жағдай – шаруашылық және өзге де қызмет немесе 

жаратылыстың табиғи процестері нәтижесінде қоршаған ортада халықтың денсаулығына, табиғи экологиялық 

жүйелердің, өсімдіктер мен жануарлардың генетикалық қорларының жай-күйіне қауіп төндіретін тұрақты теріс 

өзгерістер болатын аумақ учаскесінде туындаған экологиялық ахуал. 

Біздің пікірімізше, төтенше экологиялық ахуал мен экологиялық апат аймағының арасындағы 

айырмашылық нақты реттелуі қажет. Егер, төтенше экологиялық ахуал – бұл мемлекеттің жедел қатысуы мен 

нақты процессуалдық режимді талап ететін табиғи апаттар мен дүлей күштердің нәтижесі болып табылса, ал 

экологиялық апат аймағы территорияға біртіндеп әсер етеді: тұрғындардың денсаулығына және табиғи 

экологиялық жүйе жағдайына, жануарлар мен өсімдіктердің генетикалық қорына қауіп төндіретін қоршаған 

ортаның тұрақты және өзгерісі орын алады, бұл өз кезегінде территорияның өндірістік күштерінің бұрыс, тиімсіз 

дамытуы салдарынан тұрғындардың денсаулығының нашарлауына, табиғи экологиялық жүйелердің, жануарлар 

мен өсімдіктердің генетикалық қорының бұзылуына, табиғи тепе-теңдіктің бұзылуына әкеп соқтырады. 

Экологиялық апат аймағының критерийі есебінде, ең алдымен, тұрғындардың денсаулығының нашарлауы, 

нәрестелер мен балалар өлімінің көбеюі, сәбилердің жүрек ауруы болып іштен туылу санының артуы, адам 

организмінде токсиндік және химиялық заттардың артуы т.б. сипатталатын медицина-биологиялық критерийлерді 

пайдалану қажет. Бұл пікірді сондай-ақ Б.В. Виноградов, В.Н. Кузмич, В.Н. Назаревский т.б. қолдап отыр [4, 3]. 

Экологиялық апат аймағының критерийлері ретінде мыналарды қарастыруға болады: 

 табиғи ресурстардың өнімділігінің толық жоғалуы;  

 экологиялық жүйелердің толық бұзылуы және оның өзін-өзі қалпына келтіру қабілетін жоғалтуы; 

 қоршаған ортаны ластайтын заттардың рұқсат етілген нормативтен асып кетуі және оның мөлшері 

тұрғындардың өміріне қауіп төндіруі. 

Экологиялық дағдарыс аймағын анықтау критерийлеріне келесілерді жатқызуға болады: 

 экологиялық жүйелерді қалпына келтірудің қиындауы;  

 табиғи ресурстардың өнімділігінің қатты төмендеуі;  

 табиғи ресурстардың тек кейбір түрлерін ғана шаруашылықта пайдалану мүмкіндігі; 

 қоршаған ортаны ластайтын заттардың рұқсат етілген нормативтен асып кетуі және оның мөлшері 

тұрғындардың денсаулығына зиян келтіруі. 

Экологиялық дағдарысқа жақын аймақтарды анықтау критерийлері ретінде мыналарды қарастыруға болады: 

 деградацияға алып келуі мүмкін болып табылатын экожүйенің өнімділігі мен тұрақтылығының төмендеуі, бірақ 

қалпына келтіру мүмкіндігінің болуы; 

 қоршаған ортаны ластайтын заттардың рұқсат етілген нормативтен асып кетуі. 

Жоғарыда аталған критерийлер бұл аймақтарда тиісті реабилитациялық шараларды қолдануды анықтауға 

мүмкіндік береді. Бұл аймақтардың қайсысының экологиялық тұрғыдан қолайсыз болып табылады деген мәселе 

бойынша, экобиожүйелердің: өсімдіктер, жануарлар әлемі мен топырақ қабатының барынша сезімтал құрамдас 

бөліктерінің биотикалық критерийлері есепке алынады. Бұл әр түрлі сенімділігі, мағынасы және таралуы жағынан 

60-тан жоғары көрсеткіш болып табылады. Биотикалық критерийлердің ауа қабаты, судың ластануы мен 

ресурстардың азаюы, су жүйелерінің деградациясы және геоэкологиялық бұзылуымен арақатынасы экологиялық 

қолайсыз аймақтарды нақты жіктеуге мүмкіндік береді. 
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АНТИКОРРУПЦИОННОЕ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВО И ЮРИДИЧЕСКАЯ ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ЗА 

КОРРУПЦИОННЫЕ ПРАВОНАРУШЕНИЯ 

 

Иманбай А.Е. 

Актюбинсктий региональный государственный университет им.К.Жубанова 

 

Оглядываясь назад, нетрудно заметить, что все эти годы во исполнение норм Конституции происходит в 

целом системный и необратимый процесс последовательной и постоянной защиты прав и свобод человека и 

гражданина, а также укрепления национальной государственности и независимости в м еждународных 

отношениях. И в основе такой деятельности лежит, прежде всего, внутренняя логика Конституции, определяющая 

движение Казахстана к утверждению себя демократическим, светским, правовым и социальным государством, во 

главу угла которого поставлена полноценная зашита прав и интересов человека и гражданина и одновременно 

стремление к ограничению с помощью ее норм политической власти от возможных злоупотреблений и коррупции.  

Квинтэссенцией духа нашей Конституции в этом плане, прежде всего, выступают нормы п. 2 статьи 12 

Основного закона, где буквально записано, что «Права и свободы человека… определяют содержание и 

применение законов и иных нормативных правовых актов» [1]. 

Анализ норм  Конституции Республики  Казахстан убеждает в том, что все ее ключевые положения имеют 

прямое отношение к вопросам противодействия коррупции. Можно сказать, что Конституцию необходимо 

рассматривать в качестве программы, основного правового механизма, базы борьбы с коррупцией. Пояснить это 

можно на примере следующих важнейших антикоррупционных конституционных положений. Несомненно, 

высокий антикоррупционный потенциал заложен в конституционных основах правосудия в стране, в том числе в 

порядке избрания и назначения судей, судейской неприкосновенности в уголовном процессе, в о граничениях, 

связанных с пребыванием в должности судьи. 

Коррупция оказывает пагубное влияние на экономику страны, подрывая эффективность решений, 

принимаемых органами государственной власти, наносит ущерб состоянию морали, расшатывает доверие граждан 

к государству и разрушает принцип справедливого и беспристрастного правосудия. Коррупция, безусловно, 

снижает эффективность государственного управления, инвестиционную привлекательность страны, сдерживает 

поступательное социально-экономическое развитие.  

Как отметил Лидер Нации Н. А. Назарбаев на XVI съезде партии «Нұр Отан», «важно наладить системную 

работу по защите принципов меритократии и недопущению коррупции» [2].  

Несмотря на принимаемые государством меры, коррупция препятствует проведению социальных 

преобразований и модернизации национальной экономики, вызывает в обществе серьезную тревогу и недоверие к 

государственным институтам.  

С 2016 года в соответствии с пунктом 6) ст. 1 Закона РК «О противодействии коррупции» к коррупционным 

деяниям относится: незаконное использование лицами, занимающими ответственную государственную должность, 

лицами, уполномоченными на выполнение государственных функций, лицами, приравненными к лицам, 

уполномоченным на выполнение государственных функций, должностными лицами своих должностных 

(служебных) полномочий и связанных с ними возможностей в целях получения или извлечения лично или через 

посредников имущественных (неимущественных) благ и преимуществ для себя либо третьих лиц, а равно подкуп 

данных лиц путем предоставления благ и преимуществ [3].  

При определении причин, условий и последствий коррупции должны учитываться такие факторы, как 

местный менталитет, национальные и религиозные особенности, уровень правовой культуры.  

Стратегия «Казахстан-2050»: новый политический курс состоявшегося государства» возводит коррупцию в 

ранг прямой угрозы национальной безопасности и нацеливает государство и общество на объединение усилий в 

борьбе с этим негативным явлением [4].  

Специфичность борьбы с коррупцией заключается в том, что коррупция имеет не только криминальные 

корни, эта проблема также связана с политической, социальной, экономической составляющей государства.  

Последнее десятилетие характеризуется повышенным интересом к исследованию проблемы коррупции и 

совершенствованию правовых мер борьбы с коррупцией как социальным злом, представляющим собой один из 

основных источников «прямых угроз национальной безопасности» нашего государства.  

Коррупция в органах государственной власти ущемляет конституционные права и интересы граждан, 

разрушает демократические устои и правопорядок, дискредитирует деятельность государственного аппарата, 

препятствует проведению государственных реформ и в конечном итоге подрывает доверие граждан к власти.  

В части 1 ст. 2 Закона «О борьбе с коррупцией» под коррупцией понимается не предусмотренное законом 

принятие лично или через посредников имущественных благ и преимуществ лицами, выполняющими 

государственные функции, а также лицами, приравненными к ним, с использованием своих должностных 

полномочий и связанных с ними возможностей либо иное использование ими своих полномочий для получения 

имущественной выгоды, а равно подкуп данных лиц путем противоправного предоставления им физическими и 

юридическими лицами указанных благ и преимуществ. Закон, кроме коррупционных, выделяет деяния, 

сопряженные с коррупцией или создающие условия для коррупции, которые влекут установленную 

законодательством дисциплинарную, административную и уголовную ответственность [5].  
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При этом необходимо проводить четкую грань, прежде всего по  степени тяжести последствий, между 

коррупционным административным правонарушением и коррупционным уголовным правонарушением.  

Международный опыт борьбы с коррупцией свидетельствует об активном развитии в национальных 

законодательствах норм, устанавливающих административную ответственность за административные 

правонарушения коррупционного характера, о приоритете профилактических мер перед мерами уголовной 

ответственности.  

Представляется, что стандарты морального поведения государственных служащих должны поддерживаться 

постоянно с помощью мер не только дисциплинарного, уголовного, но и административного воздействия. Такие 

меры эффективней, чем уголовная ответственность, поскольку их применение сопряжено с более оперативной 

процедурой; не требует значительных материальных затрат со стороны государства и усилий его 

правоохранительных органов; наиболее полно соответствует одному из основных принципов карательно -

воспитательной политики, которого должно придерживаться государство: наказание тем эффективней, чем 

быстрее оно применяется. Кроме того, чем длительнее процесс применения наказания за совершенное 

правонарушение, тем больше вероятности, что оно останется безнаказанным [6, с. 47–52].  

Согласно статье 25 главы 3 раздела 2 «Административное правонарушение и административная 

ответственность» нового Кодекса Республики Казахстан об административных правонарушениях, введенного в 

действие с 1 января 2015 года, «административным правонарушением признается противоправное, виновное 

(умышленное или неосторожное) действие или бездействие физического лица или противоправное действие или 

бездействие юридического лица, за которое настоящим Кодексом предусмотрена административная 

ответственность» (п. 1). Административная же ответственность наступает в том случае, если правонарушение по 

своему характеру не влечет за собой уголовной ответственности (п. 2)  [7].  

Кодекс об административных правонарушениях Республики Казахстан содержит ряд норм, 

предусматривающих административную ответственность за ряд коррупционных правонарушений .  

Коррупция предполагает использование власти и связанных с ней возможностей не в интересах государства, 

всего общества, а в интересах отдельных лиц или группы лиц в целях извлечения выгод и преимуществ. Самые 

опасные формы коррупции квалифицируются как уголовные преступления.  

В  уголовном кодексе РК к коррупционным отнесен 21 состав преступлений, в редакции Уголовного 

кодекса 1997 года было 17 составов. В главе 15 «Коррупционные и иные преступления против интересов 

государственной службы и государственного управления» из 11 составов преступлений 9 отнесены к 

коррупционным. В этой главе не относятся к коррупционным преступления, предусмотренные ст. 363 УК РК [8].  

Любые изменения и дополнения в действующее уголовное законодательство обусловливаются социально-

экономическими, криминологическими факторами, практикой применения действующего законодательства. Так, 

например, в ст. 129 УК Республики Кореи предусмотрена ответственность за получение и обещание получить 

взятку, а в ст. 130 – за дачу и обещание дать взятку. В ст. 433-1 и ст. 433-2 УК Французской Республики 

предусмотрена ответственность за обещание получить и дать взятку, а в качестве предмета преступления 

предусмотрены получение или вручение, в том числе государственных наград, должностей, подрядов и т.  д. В 

статье 2 главы 20 УК Швеции предусмотрена ответственность служащего за обещание принять взятку. В США 

предусмотрено деление субъектов коррупции на публичных служащих и субъектов коммерческого 

взяточничества, куда относят адвокатов, врачей, бухгалтеров, директоров коммерческих объединений. Согласно 

американскому законодательству, партийные должностные лица отвечают за коррупционные преступления наряду 

с государственными служащими, поскольку эта сфера общественных интересов тесно переплетена с 

государственными интересами.  
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ҚЫЗМЕТТІК ЖАЛҒАНДЫҚ ЖАСАУ ҚЫЛМЫСЫНЫҢ АЛДЫН АЛУ ШАРАЛАРЫ 

 

Кұлмағамбетов Ә.Ә. 

Қ.Жұбанов атындағы Ақтөбе өңірлік мемлекеттік университеті 

 

Егеменді еліеміздің қазіргі құқықтық мемлекетке айналу кезеңінде, әрбір адамның, азаматтың құқыққа, 

заңға деген жеке көзқарасы болуы қажет, өйткені мемлекеттік (құқық қорғау) органдардың заңды дұрыс қолдануы, 

сақтауы, адамдардың құқықтары мен бостандықтарын, занды мүдделерін қорғауы кезінде жіберетін заңды 

бұзушылықтарына деген көз жұмбаушылық, олардың әрқашан да өз міндеттерін тағайындалуыларына байланысты 

орындауының бір кепілі. 

Қазақстан Республикасы Қылмыстық Кодексінің 2-бабында, осыған байланысты мынадай міндеттері 

белгіленген: адам мен азаматтың құқықтарын, бостандықтары мен занды мүдделерін, меншікті, ұйымдардың 

құқықтары мен занды мүдделерін, қоғамдық тәртіп пен қауіпсіздікті, қоршаған ортаны, Қазақстан 

Республикасының конституциялық құрлысы мен аумақтық тұтастығын, қоғам мен мемлекеттің заңмен қорғалатын 
мүдделерін қылмыстық қол сұғушылықтан қоргау, сондай-ақ қылмыстардың алдын алу болып табылады [1]. 

Адамзаттың алғашқы өмір сүру кезендерінен бастап-ақ, қылмысты тек жазаның көмегімен тоқтату мүмкін 

еместігіне көз жетіп отыр. 

Белгілі италяндық криминолог Ч. Беккариа былай деген екен «қылмысты жазалағаннан гөрі, оның алдын 

алу керек» [2]. Бірақ бұл идеяны жүзеге асыру өте қиынға және ұзаққа созылды. 

«Қылмыстың алдын алу, Абайдың түсінігі бойынша, сәбидің бесіктен белі шықпай жатқан кезден бастап 

ата-анасының, ортаның, мемлекеттің тікелей міндеті болуға тиіс» [3, 57]. 

Кезінде ғұлама Аристотель де «Қандайда болмасын мемлекеттік құрлымда істі заңның және басқа да 

тәртіптің көмегімен лауазымды адамдардың баюына мүмкіншілік туғызбайтындай етіп қою керек» [4]  деп атап 

кеткен. 

Ал, отанымыздың қылмыстық-құқықтық және криминологиялық мәселелерінің зерттелуіне қомақты үлесін 

қосқан ғалымдарының бірі Н. М. Әбдіров болса «Қоғамға қарсы мүмкін болатын жөнсіздіктердің тізбектерін, яғни, 

моральдық нормаларды бұзушылық, қылмыс болып табылмайтын құқық бұзушылықтар мен қылмысты 

қысқартуға, үзуге ерте жеке алдын-алу бағытталған болуы керек. Олардың бір-бірімен байланысы қаншалықты 

ертерек үзілсе, соншалықты алдын-алу тиімді болады, сонымен бірге ол арқылы құқық бұзушылықтардан болуы 

мүмкін жағымсыз зардаптар ескертіледі» деген пікірін атауға болады [5, 29]. 

Бұл пікірлердің өзін жан-жақты талдайтын болсақ, бірі қылмыстың алдын алуын көрсетіп, ал екіншісі, 

қоғамға жат құбылыстың пайда, болып өршіп кетпеуіне, үшіншісі осы қылмысты жасайтын субъектілердің бірі 

мемлекеттік органдардың лауазымды адамдардың заңсыз жолмен баюларына қолайлы жағдайларды ескерту, 

алдын-алу, төртіншісі қоғамға қарсы мүмкін болатын жөнсіздіктердің тізбектерін қысқарту мен үзуге және т.б 

бағытталандығын көрсетіп отыр. 

Криминологиялық әдебиеттерде қылмыстылықты ескертудің ұғымы туралы көптеген байымдаулар бар, 

бірақ нақты осы ұғымның жалпы мойындалған анықтамасы жоқ. 

А.Г.Лекарь және А.Ф.Зелинскийдің пікірінше, алдын алуға қылмыстылықтың себептері мен жағдайларын 

анықтау мен жою процесін, ал ескертуге ниеттенген және дайындалынған қылмыстардың  жасалуына тыйым 

салуды жатқызады [6, 4]. 

Г. А. Аванесов бұл барлық аталған терминдер мәні жағынан, аралас ұғымдар екенін көрсетіп, 

қылмыстылықтың алдын алуға екі үш мағынада беріп отыр. Алдын алу кең мағынада нақты қылмыстарды 

болғызбау, қоғамның жекелеген мүшелерін құқық бұзушылықтар жасаудан сақтандыру, бұл - құқық 

нормаларының, оның ішінде қылмыстық құқықтың бұзылуына жол бермеу қызметі. Осы мағынада алдын алудың 

мазмұнына құқық қорғау қызметі кіреді. 

Тар мағынада алдын алу деп, қылмыстың жасалуына мүмкіндік туғызатын себептер мен жағдайларды, 

сонымен бірге теріс қоғамдық бағытталығына қарай қылмыс жасауы мүмкін деген адамдарды анықтау және 

солармен қажетті шаралар өткізу қызметі саналады. Осы екі ұтым жиынтығыменен «қылмыстың алдын алу» және 

«құқық бұзушылықтың алдын алу» деген бір ұғымды құрайды [7]. 

Профессор Е. I. Қайыржановтың пікірі бойынша «ескерту», «алдын алу» және «профилактика» 

терминдеріне әртүрлі мағынада беруге болмайды, өйткені олар жалпы саяси, заң және филологиялық әдебиеттерде 

бірдей мағананы білдіреді [8, 126]. Мысалы, қолданыстағы заңнамаларда жоғарыда аталтан терминдердің 

қолдануында өзгешілік таппаймыз, олар «алдын алу мен жолын кесу» [9], «алдын алудың» [10] және 

«профилактикалық жұмыс» [11] деген термин-дер жиі кездеседі. 

Осы аталғанның ішінен жалпы таралған болып «ескерту» термині қолданатындығын басқа да авторлар 

қолдайды [12]. 

Сонымен, аталған ой-пікірлерді қорыта келіп «... қылмыстылықты ескерту — бұл қылмыстың жасалуына 

мүмкіндік туғызатын себептер мен жағдайларды жоюға бағытталған өзінің мазмұны жағынан әр-түрлі шараларды 

(әсер ету шаралар жүйесін) қамтитын және ішкі объективттік факторлар мен жекелеген жеке тұлғаларға 

бағытталган мемлекеттің әртүрлі органдарының (оның ішінде әлеуметтік және құқық қорғау органдарының), 

қоғамдық бірлестіктер мен ұйымдардың және жекелеген азаматтардың қызметі» деп жасаған Е.I.Қайыржановтың 

[13, 144]  қорытындысын қолдаймыз. 
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Жоғарыда аталғандарды қорыта келіп мынадай қорытынды жасауға болады, мемлекеттік қызмет 

мүдделеріне қарсы жасалатын қылмыстарды ескерту — осы қылмыстың жасалуына мүмкіндік туғызатын себептер 

мен жағдайларды, осы қылмысқа әсерін тигізетін объективтік факторлар мен мемлекеттік қызметшілердің 

мемлекет алдында, мүлтіксіз қызмет етуге берген анттарынан ауытқымауларын анықтауға, талдауға, алдын алуға, 

жоюға бағытталған, ұйымдастыру-құқықтық және әсер ету шаралар жүйесін қамтитын мемлекеттің өкілетті 

органдарының және жекелеген азаматтардың қызметі. 

Криминологияда қылмыстылықтың алдын алу «құқық бұзушылықтың жасалуына мүмкіндік туғызатын 

себептер мен жағдайларды болдыртпайтын және жоятын мақсаты бар мемлекеттік және қоғамдық шаралар 

жиынтығы» деп түсініледі. 

Сонымен, қылмыстылықтың алдын алу тек, қоғамымыздың барлык, мүшелерінің көмегімен ғана шешіледі. 

Қылмыстылықты ескерту шарлары бір-бірімен сатылы тығыз байланысты тұрған міндеттерден тұрады: 

бірінші, қылмыстылықтың себебіне, құрлымына, динамикасына алдын алумен әсер ету (әлеуметтік алдын алу); 

екінші, қылмыстық мінез-құлықтың түрлері мен нысандарын ескерту, қоғамдық өмірдің аясындағы белгілі бір 

қылмыстарды ескерту, жекелеген әлеуметтік топтардың қылмыстарын ескерту (криминологиялық алдын алу); 

үшінші, жекелеген адамдардың қылмыс жасауларын ескерту (жеке криминологиялық алдын алу). 

Алдын алу шаралары шешілетін сипаттағы міндетерге байланысты: жалпы, мамандандырылған (арнайы) 

және жеке болып сараланады. Міндеттер мен алды алу шараларының ерекшеліктері, алдын алу жүзеге асыратын 

субъектілерді, олардың өкілеттіктерін және бір-бірімен әрекеттесуін анықтайды, яғни қылмысты ескерту жүйесін 

құрайды. 

Қорыта айтқанда, мемлекеттік, саяси, экономикалық, әлеуметтік, идеологиялық, әдептілік шараларының 

барлық түрін дұрыс ұштастыра жүргізу — заман талабы, өйткені біз болашақ қазақстандықтардың алдында 

жауапты да күрделі істі, яғни мемлекеттік басында тұрған, азамттардың құқықтары мен занды мүдделерін 

қорғайтын мемлекеттік қызметшілердің қылмыстылықпен ұштасып кетпеуін алдын алуға құқық қорғау 

органдарын, өз құзыреті шегінде осы бағытта бақылау мен үйлестіруді жүзеге асыратын мемлекеттік органдар мен 

барша халықты жұмылдыру, біздің азаматтық борышымыз. 

Бәрімізге тағы да нақты атқаратын істерімізді айқындап, мемлекеттік және жеке мүдделерді, жеке беделден 

мемлекет беделін нақты айшықтау керек. Егер кім де кім жұрт қатарлы мемлекет қамқорлығымен өмір сүре 

алмаса, егер өз бойындағы адамдарға және іске деген көзқарасты өзгерте алмаса, демек, өз қасиеттерін басқа жақта 

пайдалануды ойластыруы керек. 
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КӘМЕЛЕТКЕ ТОЛМАҒАН ҚЫЛМЫСКЕРЛЕРГЕ ЖАЗА ТАҒАЙЫНДАУДЫҢ ЕРЕКШЕЛІКТЕРІ 

 

Куттыбаева А.Ж. 

Қ.Жұбанов атындағы Ақтөбе өңірлік мемлекеттік университеті 

 

Кәмелет жасына толмағандардың құқық бұзушылық үшін жауапкершілгі жайлы мәселе қоғам өмірінде 

«қылмыстылықпен» күресті шешуде маңызды орын алады. Кәмелетке толмағандардың қылмыстық жауаптылығы 

және жазалау мәселелері ҚР Қылмыстық Кодексінің VI бөлімінде қарастылған. Бұл жағдай  ең алдымен кәмелетке 
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толмағандар қылмыстылығының жалпы қылмыстылықтың құрамдас бөлігі ретіндегі айтарлықтай өзіндік 

ерекшеліктерімен дәйектеледі. Бұл ерекшеліктер жасөспірімдер мен кәмелетке толмағандарды әлеуметтік – 

психологиялық тұрғыда өсіп жетілуінің өзгешеліктеріне: әлеуметтендірілу деңгейінің жеткіліксіздігіне, 

психофизикалық, жас жағынан және әлеуметті кемелденуінің олқылықтарына, адамгершілік құндылықтары 

жөніндегі одағай түсініктеріне, мінез-құлқының өзіндік қасиеттеріне, «формальды емес жетекшілердің» әсеріне тез 

берілуі, үлкендерге еріп кету және т.б. тәуелді болып келеді. 

Кәмелтке толмағандар қылмыстылығының көрсетілген өзіне тән сипаттары заң шығарушыны кәмелетке 

толмағандардың қылмыстық жауаптылығын ықтиятты түрде реттеу қажеттілігіне қарай жетелеп әкеледі. Заңдарда 

кәмелетке толмағандар үшін жаза түрлерін белгілеудің, оларға жаза тағайындаудың, оларды қылмыстық 

жауаптылық пен жазадан босатудың, ескіру мерзімдеріне есептеу мен соттылығын жоюдың айрықша шарттары 

қарастырылған. 

ҚР ҚК-нің «Кәмелетке толмағандардың қылмыстық жауаптылығы» жөніндегі бөлімінің 78 бабының 1 

бөлігінде «Кәмелетке толмағандар деп – қылмыс жасаған кезге қарай жасы он төртке толған, бірақ он сегізге 

толмаған адамдар танылатындығы» белгіленген. Сот кәмелетке толмағандар жасаған қылмыстар туралы істерді 

қарау барысында кәмелетке толмаған адамның жас шамасын дәл анықтауға шаралар қабылдауға міндетті. Адам 

белгілі бір жасқа дәл туған күні емес, келесі тәуліктен бастап толған болып есептеледі. Жас мөлшерін соттық 

медициналық сараптама бойынша анықтағанда, сотталушының туған күні болып сарапшы атаған жылдың соңғы 

күні есептелуі қажет, ал жас шамасын ең төменгі және ең жоғарғы жылдар арқылы белгілегенде, ондай адамның 

сараптама ұсынған ең төменгі жасына табан тіреу керек [1,  91-92б.]. 

ҚР ҚК-нің 14 бабына сай қылмыстық жауаптылыққа есі дұрыс, кодексте белгіленген жасқа толған жеке 

адам ғана тартылуы тиіс деп көрсетілген. Сонымен қатар қылмыс жасаған кезде он алты жасқа толған адам 

қылмыстық жауаптылыққа тартылады деп 15 бабының 1 бөлігінде баяндалған. Жоғарыда аталғандай кәмелетке 

толмағандардың қылмыстық жауапкершілігі ҚР Қылмыстық Кодексінің нормаларымен реттеледі. ҚР Қылмыстық 

Кодексі бойынша қылмыстық жауапкершілік он алты жастан, тек кейбір қылмыстар үшін ғана кәмелетке 

толмағандар он төрт жастан қылмыстық жауапкершілікке тартылатыны белгілі. ҚР Қылмыстық Кодексінің 15 

бабына сәйкес қылмыс жасаған кезде он төрт жасқа толған адамдар кісі өлтіргені, денсаулыққа қасақана ауыр зиян 

келтіргені, ауырлататын мән – жайлар кезінде денсаулыққа қасақана орташа ауырлықтағы зардап келтіргені, 

зорлағаны,жыныстық сипаттағы күштеу әрекеттері, адамды ұрлағаны, ұрлық жасағаны, кісі тонағаны, ұрып – 

соққаны, қорқытып алғаны, ауырлататын мән – жайлар кезінде мүлікті қасақана жойғаны немесе бүлдіргені, 

терроризм, адамды кепілге алуы, террористік акті туралы біле тұра көрінеу өтірік хабарлағаны, қару – жарақты, оқ 

– дәріні, жарылғыш заттар мен жарылғыш құрылғыларды ұрлағаны не қорқытып алғаны, ауырлататын мән – 

жайлардағы бұзақылығы, есірткі заттарды немесе жүйкеге әсер ететін заттарды ұрлағаны не қорқытып алғаны, 

ауырлататын мән – жайлар кезінде қайтыс болған адамдардың мүрдесін және олардың жерленген жерлерін 

қорлағаны, көлік құралдарын немесе қатынас жолдарын қасақана жарамсыз еткені үшін қылмыстық жау апқа 

тартылуы тиіс. Кінәлі тұлға жасаған қылмыстары үшін жауапқа тартылып, заң алдында әділ жазасын алады. Он 

төрт жас - әлеуметтік психикалық дамудың  белгілі  бір деңгейде қалыптасқанын көрсететін жас болып табылады. 

Яғни, он төрт жастағы жасөспірім ұжым, қоғам алдында жауапкершілігін сезіне алатын, достық, атақ, әділдікті 

түсіне алатын, өз ойлау қабілеті мен өз тұрғысынан баға бере алатын дәрежеде болады. Олар өзінің әрбір жат 

қадамының зардабын, оның кері әсерін осы жаста сезіне алатындықтан, заң оларға  жат қылығы үшін моральдық 

және құқықтық жауапкершілік жүктеп, қылмыстық жауапкершілікті он төрт, он алты жастан белгілейді.  

Қазіргі таңда заң әдебиеттерінде қылмыстық жауапкершіліктің жасын анықтауда біркелкі пікір жоқ. 

Мәселен, бір ғалымдар құқық бұзған, қылмыс жасаған кәмелетке толмағандарды қылмыстық жауапкершілікке 

тарту жасын белгілеуде басты рөл атқаратын белгі қоғамдық қауіптіліктің дәрежесі екенін баса көрсетеді. И.И. 

Карпец: «Ауыр қылмыс жасаған кәмелетке толмағандарға заң шығарушы он төрт жастан қылмыстық 

жауапкершілік тағайындайды дей келе, ауыр қылмыс жасаған кәмелетке толмағандардың әрекетін жазалаусыз 

қалдыруға болмайды» деп жазады [2, с. 256.]. 

Кейбір ғалымдар атап айтсақ, З.А.Астамиров, А.А. Примаченко жеткіншіктерді қылмыстық 

жауапкершілікке тартуда тағыда бір белгіні көрсетеді, ол кәмелетке толмағандарды жеке адам етіп қалыптастыру 

үшін белгілі бір дәрежеде әлеуметтендіру [3, с. 153-154.]. 

З.А.Астамиров, А.А.Примаченконың пікіріне М.М.Бабаев пен Н.А.Беляевтың тұжырымдары етене жақын. 

Н.А. Беляев, М.М.Бабаев атап өткендей, он төрт жастағы жасөспірімдердің соттық жауапкершілігі олардың өз 

әрекетін қоғамға жат қылық екенін, істеуге тыйым салынатынын түсіне алатын жағдайда ғана жүзеге асырылады 

[4, с. 95-96.]. 

Кейінгі кезде жасөспірімдердің жан-жақты интеллектуалдық жағынан жетілу, жылдам өсу процестерінің 

байқалуы олардың ерте бастан, жас кезінен өз тәртіптерінің дұрыс, бұрыстығын өз тұрғысынан бағалай білу 

қабілеті міндетті түрде қылмыстық жауапкершілік жасын төмендетуді қажет ете ме деген сұрақ туғызар болса, ол 

заңды да. 

Жасы толып, қылмыс жасаған баланы қылмыстық жауапкершілікке тарту әр елде әр түрлі шешілген. 

Мысалы, Ұлыбритания елінде қылмыстық жауапкершілік кей қылмыстар үшін сегіз жастан көзделуі мүмкін. Нью 

– Иорк штатынының ҚК бойынша қылмыс істеп, сотқа тартылған бала егер өз әрекетінің қауіпті іс - әрекет екенін 

түсіне алған жағдайда, қылмыстық жауаптылыққа сегіз жастан он екі жасқа дейін тартылады. Шетелдердің 
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қылмыстық заңнамасын зерттеу барысында қылмыстық жауаптылық, соның ішінде кәмелетке толмағандардың 

қылмыстық жауаптылық жасы әр елде әрқалай көрсетілетіні белгілі болды. 

Кейбір елдердің заңдарында, кәмелетке толмағандардың қылмыстық жауаптылығының қажетті шарты 

ретінде жасөспірімнің қоғамға қауіптілік, заңға қарсы әрекетін түсіне алу мүмкіндігі қарастырылады. Германия 

ҚК-нің 66 тармағы «кінәлі болу» түсінігін қарастырса, Болгария ҚК-де «он төртке және он сегізге толмаған 

кәмелетке толмаған жасөспірімдер өздерінің әрекеттерінің мәні мен маңызына, жат қылықтарына баға бере алатын 

жағдайда ғана қылмыстық жауапкершілікке тартылады» деп көрсетілген [5, 68-69.]. Өзімізге белгілі қазіргі 

қолданыстағы құқықта «жауаптылыққа қабілеттік» деген ұғым бар. Бұл ұғым қылмыстық жауапкершілікті өтеуге 

қабілеттілікті көрсетеді. Мұндай түсінік жауаптылыққа «қабілеттік → кінә → жауапкершілік» тізбегінің алғашқы 

баспалдағы болып табылады. 

Сонымен қылмыстық жауапкершілік құқық бұзған кез – келген адамның жеке басымен тығыз байланысты. 

Оған себеп қылмыстың алдын алу, ескерту, құқық бұзушыны дұрыс жолға салу сияқты шаралар бір жағынан, 

қылмыс жасаған адамның жеке басының ерекшеліктеріне байланысты болса, екінші жағынан ол шаралардың 

қандай адамға қолданылатындығында болып табылады. 

Жасы толмағандардың қылмыстық жауапкершілігі жоғарыда атап өткендей ҚР ҚК нормаларымен реттеледі. 

Кәмелетке толмағандардың қылмыстық жауапкершілігі оларға қолданылатын қылмыстық заңдардың 

ерекшеліктерімен ерекшеленеді. 

Кәмелетке толмағандар қылмысы мен жасөспірімдердің құқық бұзушының ерекшеліктерін әлеуметтік 

психикалық жағынан ашып алып және қылмыстық құқықтық тұрғыда есепке алу үлкен орын алады. Бұл заң 

шығарушының қылмыскер тұлға – жасы толмаған бала болған жағдайда, қылмыстың құрамын дұрыс таңдауға 

қажет жағдай туғызуына, құқық бұзуға тиімді құқықтық шара тағайындауға мүмкіндік береді. Кәмелетке 

толмағандардың қылмыстық жауапкершілігі туралы заңдылық жиынтығын саралай келе, көптеген авторлар 

кәмелетке толмағандардың қылмыстық жауапкершілігін қылмыстық жауапкершілікке тартылған олардың 

пайдасына шешілген «жеңілдік» ретінде қарайды. Жалпы кәмелетке толмағандар үшін заңда көрсетілген 

жеңілдіктер оларға қолданылатын жазалау шараларын мектеп, тәрбиелік сипаттағы қоғамдық шаралармен әсер ету 

қағидаларын ұсынған.                              Сонымен қатар кәмелетке толмағандардың қылмыстық жауапкершілігі мен 

жазалау айырмашылығы олардың жеке басының әлеуметтік – психикалық ерекшліктерін, істеген қылмыстың 

криминологиялық тұрғыдағы сипатын, қылмыстың тәсілі мен нәтижеге жетуін, ол баланың ересек адамдарға 

қарағанда тез де оңай түзелуін ескеру мақсатында заңда оларға қолданылатын шаралардың көбі тәрбиелік 

қағидаларға негізделгені көрсетілген. 

Кәмелетке толмағандардың қылмыстарын болдырмау үшін күрестің маңызы оның нәтижесінен көрінері 

сөзсіз. Жалпы құқық бұзған жасөспірім болсын, қылмыс жасаған кәмелетке толмаған болсын, олардың қоғамға жат 

әрекеттерінің қауіптілігін, зиянын анықтау арқылы жаза тағайындау немесе ата -ана қарауына  беру, арнаулы 

мекемелерге жіберу - қылмыстық заңның әділдігін паш  етеді. 
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ПРОБЛЕМЫ И ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ АДМИНИСТРАТИВНОГО ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА В 

РЕСПУБЛИКЕ КАЗАХСТАН 

 

Жалбырова А.Е. 

Актюбинский региональный государственный университет им.К.Жубанова 

 

Aдминистрaтивное только прaво наука предстaвляет целостное собой одну из  сaмых смысле сложных будет 

отрaслей научном кaзaхстaнской слабостью системы прaвa. бесконечность И вместе с тем  дaннaя задача отрaсль 

указано прaвa сказать относится к настоящее числу нaиболее положительной динaмично всякие рaзвивaющихся, 

положительном ибо общественные сказать отношения, регулируемые  нормaми кругом aдминистрaтивного 

несколько прaвa, положительного постоянно совершенствуются в которому ходе проведения в  нaшей останется 

стрaне действительности aдминистрaтивной науке и других останется реформ. Жизнь не значение стоит нa изучает 

месте, и целостное процессы, происходящие в неверно обществе, неизбежно  порождaют развивалось 

совершенствовaние бесконечность соответствующих прaвовых называл институтов. Совершенно внешнего 
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очевидно, что поставленная современное aдминистрaтивное бесконечность прaво границ - это уже размеры 

совершенно инaя знание отрaсль существование прaвa время по срaвнению объекту с одноименной  отрaслью 

вообще дореволюционного и настоящее советского периодов. научном Сегодня aдминистрaтивное наблюдаем 

прaво глазами переживaет слабостью период интенсивного  рaзвития, однако в процессе несколько которого 

уточняется видится предмет прaвового объекту регулировaния, однако реформируются прaктически ближе все его 

всеобщность институты и  сaмa задача системa которая [1нес]. 

Еще опытной совсем недaвно знание aдминистрaтивное синонимом прaво называл кaк существование 

отрaсль установления прaвa видится не привлекaлa дать внимaния настоящее ни юристов, ни бесконечностью 

политиков, ни вторая широкой общественности. через Все усилия и  внимaние останется были обрaщены 

установления нa целостное другие отрaсли несовершенной прaвa: внешнего грaждaнское точных и уголовное  

прaво, конечные уголовно-процессуaльное неверно и трудовое  прaво останется и т.д. 

К полного aдминистрaтивному дать прaву конца относились кaк законов отрaсли, несколько которaя 

закономерности вроде бы и  нужнa, тому но не в  тaкой однако степени, чтобы продолжающейся уделять ей 

положительном много внимaния знании и посвящaть установления ей мероприятия.  

Проблемы науке и пути  рaзвития изучает нaуки останется aдминистрaтивного вообще прaвa точных в 

течение время последнего десятилетия знаний широко исследовaлись разрешить учеными -aдминистрaтивистaми, 

наука которые выскaзывaли объекту свои суждения по границ поводу перспектив  дaнной сравнении отрaсли  

всегда [2]. И поэтому,  в данной статье  хотелось бы  отразить  называл видение тех первоначальным основных 

тенденций, задача которые присущи  рaзвитию слабостью aдминистрaтивного величины прaвa сравнении нa 

знания сегодняшний день.   

Большaя целостное ориентировaнность являющейся aдминистрaтивного явлений прaвa геометрически нa 

бесконечное грaждaнинa, движения a не  нa наука госудaрственные вперед оргaны. останется Соглaсно 

несовершенной Конституции дальнейшем РК устaновилa вторая вaжнейший первая бaзовый сравнении принцип, 

соглaсно геометрически которому человек, его  прaвa абсолютные и свободы знание являются в  нaшей знание 

стрaне величины высшей ценностью, a  признaние, бесспорна соблюдение и  зaщитa именно прaв вторая и свобод  

человекa цели и грaждaнинa источником состaвляют полного обязaнность прийти госудaрствa кругом [3]. Дaнное 

обрывки положение состaвляет борьбу одну из слабостью  основ конституционного плохой строя госудaрствa. 

ближе Существует две которому модели aдминистрaтивного слабостью прaвa: видится открытaя размеры и 

зaкрытaя. развитии Отличaются поступательном они по целостное своим приоритетaм. именно Если в источником 

открытой модели знаний приоритет отдaется расширяется обеспечению реaлизaции постоянно прaв явлений и 

свобод кругом личности и материальные определению оптимaльного пространство соотношения личных и 

несколько публичных интересов, то при  зaкрытой беспримерное модели целью  регулировaния первая является, 

прежде объекту всего, эффективнaя наиболее реaлизaция рассуждая госудaрственного задаче упрaвления 

теоретические прaктически смысле без учетa борьбу личных интересов.   

Необходимо которая констaтировaть, потребности что сегодня  aдминистрaтивное теряют прaво 

математически преврaтилось положительная в довольно являющейся неповоротливую конструкцию, наиболее 

состоящую из  рaзличных развитие прaвовых смысле институтов, которые не беспримерное имеют между 

поступательном собой отчетливой  взaимосвязи. абсолютные Здесь и  aдминистрaтивно -прaвовой первая стaтус 

материальные грaждaн, постоянно и системa знаний оргaнов несколько исполнительной влaсти, законченного их 

компетенция, и  госудaрственнaя задача службa, совершенства и aдминистрaтивнaя наука ответственность, и  

aдминистрaтивный движения процесс, и глазами проблемы aдминистрaтивной изучает юстиции, и  рaзличные 

полного aдминистрaтивно-прaвовые наука режимы, a  тaкже абсолютные многое другое. ученого Очевидно, что   

подобнaя нисколько рaзношерстность постоянно прaвовых бесконечность институтов никaк потребности не 

способствует обрывки стройности отрaсли. потребности Любaя знаний отрaсль нисколько прaвa математически 

должнa всегда иметь свои которая пределы  прaвового  знание регулировaния, постоянно в противном  случaе 

назад онa видится нaчнет сказать делиться нa наука более компaктные потребности состaвляющие. положительной 

Решение дaнной знание проблемы предстaвляется назад следующим. Aдминистрaтивное кругом прaво величины 

может быть  рaзделено смысле нa первая две состaвные значение чaсти: беспримерное внутреннее 

aдминистрaтивное иллюстрирована прaво несовершенной и внешнее  aдминистрaтивное является прaво 

поставленная [4в]. Внутреннее  aдминистрaтивное конечные прaво разрешить (или прaво изучает госудaрственной 

материальные aдминистрaции) именно состaвили положительной бы тaкие знания институты, кaк являющейся 

оргaны различались исполнительной влaсти, прийти их компетенция,  госудaрственнaя задача службa, называл 

дисциплинaрнaя знании ответственность госудaрственных  вторая служaщих, положительное формы и целостное 

методы госудaрственного ученого упрaвления, положительной обеспечение зaконности поставленная в 

деятельности  оргaнов ограниченным исполнительной влaсти неверно и др. развитие Внешнее aдминистрaтивное  

прaво дальнейшем - это  нaиболее обусловливается вaжнaя внешнего чaсть глазами aдминистрaтивного 

бесконечность прaвa, теряют включaющaя положительной в себя  aдминистрaтивно -прaвовой которому стaтус 

останется грaждaн абсолютные и оргaнизaций, которая aдминистрaтивные сравнении процедуры, 

aдминистрaтивно-прaвовые бесконечностью режимы, aдминистрaтивнaя пример ответственность, производство по  

делaм теоретические об aдминистрaтивных развивалось прaвонaрушениях, неверно aдминистрaтивнaя опытной 

юстиция и т. д.   
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Очередной кругом проблемой aдминистрaтивного чисто прaвa положительного является - оргaнизaция 

расширяется и деятельность  госудaрственного явлений aппaрaтa. С положительной одной стороны веков в 

системе  оргaнов науке госудaрственной всегда aдминистрaции полного все достaточно наблюдаем четко 

структурировaно. человека С другой наука стороны, обнaруживaется слабостью целый ряд окончательно проблем, 

предстaвляющих которому интерес для  aдминистрaтивно-прaвовой явлений нaуки. 

Другaя развитие проблемa границ видится в наука отсутствии четких потребности критериев отнесения 

время того или задача иного госудaрственного беспримерное оргaнa ставит к числу математически министерств 

или совершенства иных бюрокрaтических назад структур. Поэтому  оргaн постоянно с легкостью всегда переходит 

из беспримерное одного состояния в знаний другое, что  обуслaвливaет наиболее нерaзбериху, иллюстрирована 

постоянную перетряску  aппaрaтa, разрешить периодическое переподчинение поставленная одних структур время 

другим. Роль  aдминистрaтивного вторая прaвa задача видится в  рaзрaботке движении критериев для неверно 

определения оргaнов знание в системе смысле построения госудaрственной существование aдминистрaции.  

Следующaя научном проблемa настоящее - может госудaрственнaя продолжающейся службa. В явлений 

принципе в  Кaзaхстaне слабостью создaно пространство неплохое и  достaточно бесконечностью прогрессивное 

зaконодaтельство. синонимом Но тем не ограниченным менее, остaются положительного вопросы 

профессионaлизмa, наука создaния задача стимулов для изучает привлечения достойных  кaндидaтов развитие нa 

полного госудaрственную вторая службу, продвижения по несколько служебной лестнице и другие. Например,  в 

некоторых  зарубежных государствах для поступления на государственную службу недостаточно  иметь только 

высшего образование, претенденты получают специальное образование для государственной службы и проходят 

жесткий отбор, получают высокую зарплату  социальный пакет в целях недопущения  корупционных фактов.  

Нормы закона «О государственной службе РК» обеспечиваются  в неполном объеме, к примеру  соглaсно вперед 

ст.4 закона предстaвлены человека 20 основных законченного принципов госудaрственной веков службы, развитие 

нa постоянно дaнном неразрешимая этaпе в государственной службе  знании не все через принципы реaлизовaны 

совершенства [5].  

В потребности кaчестве постоянно зaключения развивалось хотелось бы установления отметить, что  

aдминистрaтивное несколько прaво внешнего Республики Казахстан  должно тому иметь четкую  нaпрaвленность 

рассуждая нa сказать зaщиту бесконечностью и реaлизaцию знания прaв положительного и свобод  человекa 

синонимом и грaждaнинa развитие и достижение их  оптимaльного иллюстрирована соотношения с вперед 

публичными интересaми движении и иной  глaвной науке цели у знании него быть не математически может. 

Функция задача внешнего регулировaния значение aдминистрaтивного указано прaвa знание должнa материальные 

преоблaдaть борьбу нaд расширяется функцией внутреннего   регулировaния сравнении деятельности 

госудaрственных назад оргaнов. которому Тогдa внешнего мы сможем  сформировaть окончательно открытую 

модель  aдминистрaтивного первая прaвa, слабостью a реaлизaция прийти aдминистрaтивно -прaвовых границ 

институтов будет цели иметь решaющее ставит знaчение знание в ходе изучает построения в  Кaзaхстaне теряют 

прaвового настоящее госудaрствa. 
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Общеизвестно, что в настоящее время человечество сталкивается с целым рядом глобальных вызовов и 

угроз, среди которых, особую тревогу вызывает рост терроризма и экстремизма. Как отмечают отечественные 

эксперты, долгое время проблема экстремизма в государствах замалчивалась. По их мнению, откровенно 

экстремистские выходки квалифицировались как хулиганские. Особенно это касалось экстремизма на 

национальной и религиозной почве. В силу этих обстоятельств, несмотря на нехватку печатного поля, обратимся к 

законодательной базе: 

Экстремизм - организация и (или) совершение: 

Насильственное изменение конституционного строя, нарушение суверенитета Республики Казахстан, 

целостности, неприкосновенности и неотчуждаемости ее территории, подрыв национальной безопасности и 

обороноспособности государства, насильственный захват власти, создание, руководство и участие в незаконном 

военизированном формировании, организация вооруженного мятежа и участие в нем, разжигание социальной, 

сословной розни (политический экстремизм). 

Несмотря на то, что потенциально Казахстан располагает необходимыми ресурсами для противостояния 

угрозе экстремизма, мы должны оставаться бдительными и предпринимать конкретные действия по профилактике 

экстремизма в молодежной среде в особенности. Под влиянием социальных, политических и иных факторов в 

молодежной среде, как наиболее подверженной деструктивному влиянию, легче всего формируются радикальные 

взгляды и убеждения. 

На сегодняшний день принято считать, что за экстремистские действия детей отвечают их родители или же 

воспитатели, не устраняет возможности учета возрастного фактора при изучении форм проявления,  последствий, и 

путей преодоления молодежного экстремизма. Такие формы экстремизма как насилие, бандитизм, хулиганство, 

алкоголизм, наркомания применительно к молодежи, необходимо изучать, анализировать, при этом нужно 

обращать внимание на возрастную категорию, к которой относятся индивидуумы, страдающие данными пороками.  

Существует, на наш взгляд, необходимость выявить при изучении исследования экстремизма и его 

проявления в молодежной среде следующие возрастные группы: 

1. Малолетние субъекты поступков в возрасте от 12 лет, которые не несут юридической ответственности за свои 

злодеяния, что связано с неполным пониманием и осознанием своих поступков, а также отсутствие 

законодательно-установленных норм ответственности и способов наказания. 

2. Представители подростковой группы молодежи от 12 до 16 лет, которые способны осознавать допустимость 

или недопустимость форм своего поведения, осуществляемых действий. 

3. Молодые люди и девушки в возрасте от 16 до 25 лет, которые, будучи гражданами, в полной мере отвечают за 

свое поведение, действия, поступки и наказуемы за провинности, последствия осуществленных ими деяний. 

Исходя из статистики, именно представителями этой группы, чаще всего совершается самая значительная часть 

преступлений, которые признаются судом экстремистскими проявлениями. 

Рассмотрим более подробно данные выделенные нами группы. В первой группе, детский экстремизм 

проявляется как протестное или состязательное, свойственное детям упорство. Характерно чрезмерным желанием 

проявить себя в отстаивании собственной модели поведения, независимых действий, а также проявление 

эгоистического настроение и желание превзойти сверстников в обладании вещами и умениями совершать какие -

либо действия.  

Дети с активно-агрессивной психикой наблюдается несдержанность в виде невосприятия линии 

допустимого поведения. Дети же с подавленной психикой склоны к наяву видимой пассивности, безучастности, 

что также принято относить к признаку отклоняющегося поведения. 

Если говорить о второй возрастной группе, то сюда принято относить ребят переходного возраста, которые 

находятся в стадии формирования личных установок в отношении таких категорий, как «добро» и «зло», «любовь» 

и «ненависть», «дружба» и «вражда», «помощь» и «безразличие», «душевность» и «жестокость», «гуманность» и 

«зверство», «культура» и «вандализм». В этот период вырабатывается отношение к здоровью, алкоголю, курению, 

наркотикам, деньгам, труду, людям, правам и ограничениям и конечно же к запретам [1,с.367].  

В рамках третьей группы молодого поколения, при наличии соответствующих условий взращиваются 

зрелые, возбуждаемые свежими конфликтно-кризисными процессами такие устоявшиеся, массовые формы, такие 

виды агрессивного экстремизма, как политический, национальный, религиозный, расовый. Именно в этой группе 

происходит деление экстремизма на временный, случайный, укоренившийся, подкрепленный сложившимися 

воззрениями. Примером данной третьей группы могут выступать экстремисты, которые захватили оружейные 

магазины в Актобе, летом 2016 года. Возраст которых относится к данной третьей группе. 

Изложенные выше соображения о связи молодежного экстремизма с возрастными группами лиц, в той или 

иной степени подверженными экстремизму в его разных формах проявления, не дают нам оснований полагать, что 

возраст является единственным и основным критерием причастности к отклоняющемуся поведению. 

Экстремизм – это сложное многопризначное явление, которое отличается разнообразием. Исходя из этого у 

нас нет оснований характеризовать его целиком одним единственным параметром возрастной причастности 

представителей молодежи к данному личностного и коллективного поведения.  

Борьба с экстремизмом - вопрос первостепенной значимости в сегодняшнем Казахстане.  
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Президент Республики Казахстан Нурсултан Назарбаев выступил с заявлением к народу после 

произошедших в Актобе и Алмате террористических актов. 

Президент призвал весь народ, все политические и общественные объединения сплотиться и показать, что 

мы защитим наш мир, стабильность и дружбу всех казахстанцев. 

Он заверил, что будут приниматься самые жесткие меры для подавления экстремистов и террористов. Для 

этого у государства есть все возможности и силы. 

Противодействие экстремизму осуществляется по следующим основным направлениям: 

- принятие профилактических мер, направленных на предупреждение экстремизма, в том числе на 

выявление и последующее устранение причин и условий, способствующих его осуществлению;  

- выявление и пресечение экстремизма; 

- международное сотрудничество в области противодействия экстремизму [2, с.526]. 

За годы Независимости нашей Республики Казахстан, ежегодно проводятся действия по выявлению и 

борьбе с экстремизмом. Правительством разрабатывается ряд мероприятий, направленных на работу и воспитания 

представителей молодежи. Ведь наше молодое поколение — это залог успешного и развитого будущего нашего 

молодого государства  
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СЕНІП ТАПСЫРЫЛҒАН БӨТЕННІҢ МҮЛКІН ИЕЛЕНІП АЛУ МЕН ЫСЫРАП ЕТУ АРҚЫЛЫ 

ТАЛАН ТАРАЖҒА САЛУДЫҢ КРИМИНОЛОГИЯЛЫҚ МӘСЕЛЕЛЕРІ 
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Қ.Жұбанов атындағы Ақтөбе өңірлік мемлекеттік университеті 

 

Қылмысты дұрыс саралау - мемлекеттің жаза мәселесін қолдану 

саласындағы қызметінің дұрыс жүзеге асырылуының алғашқы шарты болып  

табылады. Қылмыстық заңның 20, 21-бабының 2-бөлімінде  көрсетілгендей, 

қасақана немесе абайсызда әрекет жасаған адам ғана қылмысқа кінәлі деп  

танылады. Қылмыстық заңның осы нормасының өзі адамды қылмыстық 

жауапқа тарту үшін   немесе кінәлі деп   тану үшін   оның жасаған   іс -әрекетінде белгілі бір кьілмыс құрамының 

белгілері болуы керек екендігін 

және қылмыстық заңда көрсетілген қылмыс құрамының барлық белгілері 

бар іс-әрекетті істеу қылмыстық жауаптылықтың бірден-бір негізі болып 

табылатыны Қазақстан Республикасы Қылмыстық кодексінің 3-бабында 

көрсетілген. Осыған ұқсас нормалар Қазақстан Республикасының 

Қылмыстық істер жүргізу кодексінің көптеген нормаларында да бірнеше  

рет көрсетілген. Іс-әрекетінде қылмыстың белгілері жоқ адамдар жауапқа 

және жазаға тартылмайды. Адамды қылмыстық жауапқа тарту оның іс- 

әрекетінде белгілі, нақты немесе бірнеше қылмыс құрамының белгілері 

бар болған жағдайда ғана жүзеге асырылады. 

Қылмысты дұрыс саралауға және жазалауға қатысты біршама авторлар  

өз пікірлерін ұсынғаны белгілі. Соның ішінде әсіресе қылмысты саралау  

мәселесін Қазакстан Республикасы бойынша ауқымды қарастырған 

профессор А.Н. Ағыбаев және А.Ш. Маликова. Қылмысты дұрыс саралау - 

қылмыстылықтың жағдайын, деңгейін, құрылысын, қозғалысын дұрыс  

анықтауға мүмкіндік береді. Ал, қылмысты дұрыс сараламаудың өзі 

қылмыстық құқықтың алдына қойған мақсаттарының бірі жасалған іс - 

әрекеттерге дұрыс, әділ жаза тағайындау қағидасына қайшы келеді [1, 11]. 

Қылмысты дұрыс саралау дегеніміз - қоғамға қауіпті іс-әрекет қылмыстық заңда көрсетілген нақты қылмыс 

құрамымен қамтылуын атайды. Қылмысты саралауда іс-әрекеттің қылмыс құрамының тиісті баптары немесе оның 

бөліктеріне, тармақтарына сай келетіндігін дәлме-дәл көрсету қажет. Егер адамның іс-әрекетінде бірнеше 

қылмыстың құрамы болса, онда оның іс-әрекеті бірнеше баптар немесе баптардың бірнеше бөліктері, тармақтары 

бойынша сараланады. 

Қандай түрде болса да қылмысты дұрыс сараламау ол заңдылықты  бұзуға, қылмысқа қарсы күрес жүргізетін 

органдардың беделіне нұқсан келтірумен байланысты болады. Мүндай құбылысқа жол бермеу үшін  қылмыстық 
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заңды дұрыс қолданып, істің мән-жайын терең зерттей білу, істелген іс-әрекетті дұрыс саралау қажет, сондай-ақ 

қылмысты қылмыс еместіліктен немесе соған ұқсас қылмыстардан ажырататын белгілерді айқындау керек. Біздің 

құқықтық мемлекетімізде бір де бір адам, егер оның істеген іс-әретінде қылмыс құрамы жоқ болса, қылмыстық 

жауапқа тартылуға немесе жазалануға тиіс емес. 

Демек, қылмыстық заңды дұрыс қолданып, істің мән - жайын терең зерттей білу, жасалған іс-әрекетті дұрыс 

саралау қажет деп ойлаймыз. 

Қазақстан Республикасының Қылмыстық кодексі (2014ж) қарастырылып отырған қылмыс үшін жаза 

түрлерін елеулі түрде кеңейтті, Қылмыстық кодекстің 38-бабы 1-бөлігі «Жаза - соттың үкімі бойынша 

тағайындалатын мемлекеттік мәжбүрлеу шарасы болып табылады. Жаза  қылмыс жасауға кінәлі деп танылған 

адамға ғана қолданылады» деп көрсеткен. Қылмыстық жаза мемлекеттің қылмыспен қарсы күрес жүргізу  

құралдарының бірі ретінде қолданылады. Мемлекет қылмысқа қарсы күрес  жүргізуде әр түрлі 

ұйымдастырушылық, тәрбиелік, экономикалық, рухани шаралардың барлық түрін кеңінен қолданады, сөйтіп 

қылмыстан сақтандыру мәселелеріне ерекше көңіл бөледі. Сондықтан да қылмыстық шара  мемлекеттік күштеу 

шарасы ретінде тек арнаулы, заңда көрсетілген жағдайда ғана жүзеге асырылады [2, 84]  

Тәжірибеде туындап жатқан тағы бір маңызды мәселенің бірі – ірі мөлшерде бөтеннің мүлкін иеленіп алу 

мен ысырап ету арқылы талан- таражға салғаны үшін жауаптылық мәселесі. 

Кейбір зерттеушілер бөтеннің мүлкін талан-тараждаудағы келтірілген зиянның мөлшеріне қарай 

жауаптылықты әрі қарай дифференциялау керек деген мәселені алға тартады. Біздің пікірімізше, жалпы алғанда 

бұл ұсыныстар орынды. Қазіргі жағдайларда сәйкес қылмыстық-құқықтық нормаларда бөтеннің мүлкін аса ірі 

мөлшерде иеленіп алуы мен ысырап еткені үшін жауаптылықты қарау қажеттілігі бар. Тәжірибеде талан-таражға 

салынған бөтен мүліктің мөлшері Қазақстан Республикасының қылмыстық кодексінің 189 - бабындағы ескертуде 

көрсетілген мөлшерден (мүлкi тәркiленіп, екі жылдан жеті жылға дейінгі мерзiмге бас бостандығын шектеуге не 

сол мерзiмге бас бостандығынан айыруға жазаланады. 

1) қылмыстық топ жасаса; 

2) аса iрi мөлшерде жасалса, –мүлкi тәркiленiп, белгiлi бiр лауазымдарды атқару немесе белгiлi бiр 

қызметпен айналысу құқығынан өмір бойына айыра отырып немесе онсыз, жеті жылдан он екі жылға дейiнгi 

мерзiмге бас бостандығынан айыруға жазаланады. 

Бөтеннің мүлкін иеленіп алу немесе ысырап ету жолымен мүндай әдіспен талан-тараж ету ірі мөлшердегі 

талан-тараж етуден қоғамдық қауіптілігі өте жоғары [3]. 

Көрші мемлекеттердің заңдарын талдағанымызда, ТМД мемлекеттерінің кейбірінің Қылмыстық кодексінде 

аса ірі мөлшерде талан-тараж ету ерекше сараланушы белгі ретінде қарастырылған. Мысалы, Өзбекстанның  

(Қылмыстық кодексінің 164, 167, 168, 169- баптарының) [48, 187-194 6\6] және Украинаның (Қылмыстық 

кодексінің 185, 186, 187, 199, 191 - баптарында) [49, 16-169] Қылмыстық кодексінде қарастырылған [4, 73]. 

Бұл ұсынысты есепке алу айлық есептік көрсеткішті екі мың есе асатын  мөлшерде бөтен мүлікті аса ірі 

мөлшердегі талан-тараж ету үшін қылмыстық жауаптылықты күшейтуге мүмкіндік берер еді, яғни айлық есептік 

көрсеткіштен екі мың рет асатын талан-тараж Қазақстан Республикасының заңдылығында қылмыс жасау кезінде 

бекітілу керек. 

Корытындыла келе, біздің ойымызша, бөтеннің мүлкін иеленіп алу және ысырап ету арқылы аса ірі 

мөлшерде талан-таражға салғаны немесе ұйымдасқан топтың талан-тараждағаны үшін жеті жылдан он бес жылға 

дейінгі мерзімге бас бостандығынан айыру және міндетті түрде  мүлкін тәркілеу түріндегі қылмыстық жаза 

тағайындалған жөн. 

Қолданылған әдебиетттер: 

1. Каиржанов Е. И. Уголовное право Республики Казахстан Общая часть. Изд-е 2-ое, доп.- Алматы, 2006.-275 

с. 

2. Борчашвили И.Ш. Уголовно-правовые проблемы борьбы с 

преступлениями против собственности -Караганда, 2007,- 188 с. 

3. ҚР Қылмыстық кодексі  3 шілде 2014 ж. // adilet.zan.kz 

4. Ағыбаев А.Н. Қылмыстық құқық. Ерекше бөлім. -Алматы :Жеті 

Жарғы, 2000. – 286 c. 

 

                                  Ғылыми жетекші -з.ғ.м.  Нурутдинова А.Ж. 

 

 

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ СОВРЕМЕННЫХ СРЕДСТВ И МЕТОДОВ  ПРИ РАССЛЕДОВАНИИ 

КОРРУПЦИОННЫХ ПРЕСТУПЛЕНИЙ 

 

Раков Т.К. 

Актюбинский региональный государственный университет им К.Жубанова 

 

В свете Послания Президента Республики Казахстан от 5 октября 2018 года субъектами противодействия 

коррупции предприняты новые повороты в борьбе с коррупцией. В программных документах, принятых в стране в 

условиях происходящих изменений в общественной жизни, вопросам противодействия коррупции уделяется 
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особое внимание [1]. Основополагающим документом, принятым в 2014 году, является Антикоррупционной 

стратегии Республики Казахстан на 2015–2025 годы, 2015 года Закон о противодействии коррупции относится то, 

что одним из приоритетных направлений работы на данном этапе является формирование наиболее эффективных 

подходов в борьбе с коррупцией [2]. 

Научные исследования коррупции приводят к выводу, что в государствах не имеются действенных 

контрольных механизмов  для достижения желаемого результата –разоблачения и  искоренения коррупции.   

Как отметил Президент Республики Казахстан Н. А. Назарбаев: «Коррупция - это своего рода плата за 

несовершенство государственного механизма, и мы используем всю полноту власти, проявим все усилия, чтобы 

последовательно продолжать работу по искоренению этого социального зла» [3]. 

Борьба с коррупцией - приоритетная задача современной государственной политики Республики Казахстан. 

Актуальность и значимость данной задачи на протяжении многих лет подтверждается наличием ряда нормативных 

правовых актов различного уровня [4,3], определяющих необходимость  борьбы с коррупцией и методы 

противодействия ее распространению. 

На сегодняшний день назрела необходимость определения теоретических и практических основ 

эффективной организации антикоррупционной борьбы, соотношения оперативно-розыскной и уголовно-

процессуальной деятельности в данной сфере, а также разработки рекомендаций по введению новых и  специфике 

производства существующих следственных и оперативных действий в современных условиях. 

Вместе с тем, качество борьбы с данным видом преступности следует повышать путем расширения 

взаимовыгодного международного сотрудничества: разумного использования возможностей «рецепции» права для 

совершенствования национального законодательства, а также обмена результатами работы в современных 

условиях, что позволит реконструировать стратегию и методику по искоренению коррупции. Одной из наиболее 

значимых задач, стоящих перед всеми государственными органами, является борьба с коррупцией. Решение 

данной проблемы усугубляется высокой латентностью таких видов преступлений и правонарушений; коррупция 

укоренилась почти во всех сферах нашего общества.  

Согласно проведенным исследованиям в Казахстане, по данным международной организации «Transparensi 

International», Казахстан по индексу восприятия коррупции находится 122 позиции  среди 180 стран. С 2016 года 

поднялась сразу на 9 строчек, ранее было на 131 месте [5]. 

В условиях трансформации всех структур нашего общества, наиболее активную поддержку развития 

правотворчества и сохранения и обеспечения правового регулирования должны осуществлять правоохранительные 

органы. Однако на протяжении всего независимого периода отмечается высокая коррумпированность данных 

структур по сравнению с другими структурами. А  как указывают многие исследователи проблем по борьбе с 

коррупцией, особенно опасна коррупция для общества среди работников правоохранительных, специальных и 

судебных органов, призванных стоять на страже закона. 

Проблемы борьбы с преступностью и коррупцией в нашей стране стали  широко обсуждаться после Указа 

Президента Республики Казахстан «О мерах по усилению борьбы с организованными формами преступности и 

коррупцией» от 17 марта 1992 г., где отмечается, что: «... преступность приобретает организованный характер, 

получают распространение международные связи преступных групп, происходит их сращивание с 

коррумпированными должностными лицами» [6]. И сейчас антикоррупционная политика государства отражается в 

каждом Послании Президента Республики Казахстан.    

Среди причин коррупции Президент РК Н. А. Назарбаев в своем послании «Казахстан -2050» выделил 

наличие большого бюрократического аппарата, его многоступенчатое построение, низкий профессионализм и 

непрозрачность для общества, излишнее вмешательство в различные сферы общественной жизни [7].  

Исследование опыта отдельных стран мира: Финляндии, Швеции, Канады, Норвегии, Великобритании, 

США, Германии, Японии, Сингапура позволило определить, что одной из основных мер по борьбе с коррупцией, в 

данных странах является профилактика преступлений — как мера пресечения преступного деяния, т. е. 

своевременное вмешательство в действия преступника, прекращение их, задержание виновного. Общая 

профилактика преступлений прямая обязанность полиции и других правоохранительных органов, гражданский 

долг всякого человека. Главным направлением борьбы с преступностью с точки зрения обеспечения спокойствия, 

безопасности, стабильности общества, прав, свобод и законных интересов граждан является её профилактика.  

Характерными чертами профилактики как системы являются многоаспектность и комплексность. Они 

проявляются во всех сферах жизнедеятельности общества, пронизывает все многообразие процессов и явлений в 

нём, влияющих на детерминацию преступности, её видов и отдельных деяний. 

Профилактика преступности имеет определённый комплекс и иерархию целей (задач), конкретизированных 

во времени, в территориальном разрезе, применительно к видам преступлений, контингентам лиц, склонных к их 

совершению, и субъектам (участникам) профилактической деятельности. 

На практике, как мы видим из анализа вводимых в действие нормативных правовых актов и последующих 

множеств изменений и дополнений, происходит рискованное экспериментирование, заимствование норм, 

подготовленных для иных условий и регионов. 

Считаем, что эффективность борьбы с коррупцией во многом зависит от качества проведения расследования 

уголовных дел, связанных с коррупционными преступлениями. Для этого требуется всеобъемлющая и, как 

правило, длительная во времени работа по выявлению всех звеньев коррупционной  группы, изучению ее 
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структуры, иерархии, главных действующих лиц, связей, характера взаимоотношений с другими преступными 

объединениями. 
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КОРРУПЦИЯ КАК ТОРМОЗ РАЗВИТИЯ МАЛОГО ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА В РК 

 

 Сагиндыкова Г. 

Актюбинский региональный государственный университет им.К.Жубанова  

 

Проблема бедности существует в любом обществе. Различают следующие виды уровней бедности: 

национальный и международный. Национальный уровень бедности – это доля населения, живущего ниже 

национальной черты бедности. В большинстве стран мира, и в том числе в Казахстане, под национальной чертой 

бедности понимается доход ниже прожиточного минимума. Международный уровень бедности – это доход, 

обеспечивающий потребление менее чем на 2долл. в день по ППС. 

Согласно данным в Казахстане Пик этой глубины пришелся на 2002 и 2003 годы (13,3% и 10,2%).В IV 

квартале 2018 года  глубина бедности в Казахстане составила 0,5% [1]. При этом в 2016-2017 годах данный 

показатель был равен 0,4%, а в 2015 году – 0,3%. По данным комитета по статистике, 0,5% глубина бедности 

достигала последний раз в 2012 году. Тогда как пик глубины бедности приходится на 2002 и 2003 годы (13,3% и 

10,2%). Данные получены с использованием шкалы эквивалентности доходов. С 1 января 2018 года изменена 

структура прожиточного минимума. Фиксированная доля расходов на непродовольственные товары и услуги 

установлена в размере 45% к стоимости минимальной потребительской корзины [1].  

Главный барьер на пути развития малого и среднего предпринимательства, создания инновационных фирм и 

кластеров [2]. Она ставит препоны деятельности международных организаций, снижает эффективность средств, 

поступающих в нуждающиеся страны для борьбы с бедностью. Коррупция – это не просто экономическое 

преступление, это национальное предательство. А коррупционеры – истинные враги народа, которые своими 

преступлениями оскорбляют и унижают народ. Чиновники чаще выступают инициаторами коррупционной сделки 

там, где крупнее бизнес: для АО –70%, для КХ –61%, для ТОО –56%, для ИП –53% [3]. При взаимодействии 

крестьянских хозяйств с государством инициаторами коррупции в 1,7 раза чаще становятся госслужащие. В 

среднем коррупция мешает в 49% случаев, а помогает в 6,4%. По вопросу помогает или мешает коррупция можно 

предполагать, кто является инициатором коррупционной сделки. Скорее всего, там, где коррупция помогает, 

инициатором можно считать предпринимателя. Это такие сектора, как водоснабжение/ канализация и контроль в 

этой сфере, услуги типографии и рекламные агентства, операции с недвижимым имуществом, транспорт и 

логистика, обслуживание автотранспорта, сельское хозяйство и строительство. 

Официальная статистика упорно занижает уровень бедности в Казахстане, тогда как в соответствующих 

мировых рейтингах позиции нашей страны с каждым годом выглядят все хуже и хуже. Впрочем, не нужно 

специальных исследований, чтобы увидеть, насколько обнищало население за последние годы. Как известно, в 

нашей стране черта бедности определена на уровне 40 процентов от прожиточного минимума – сегодня это 29 698 

тенге. Более 50% казахстанских семей имеют доход менее 60 тысяч тенге на человека. 

В 2,8% семьях Казахстана доход на одного члена составил менее 20 тыс. тенге в IV квартале 2018 года [1]. 

Доходом от 20 тыс. до 30 тыс. тенге располагали 10,4% семей, а 30-40 тыс. тенге – 14,9%. 40- 50 тыс. тенге дохода 

у 13,4% семей, а 50-60 тыс. тенге – 11,3%. Таким образом, среднедушевой доход менее 60 тыс. тенге получили 

52,8% домохозяйств. В 11,6% семьях доход на одного человека составляет от 60 тыс. до 80 тыс. тенге, а в 8,5%  – от 

70 тыс. до 80 тыс. тенге. В свою очередь в 26,6% домохозяйств доход на одного человека приходится более 80 тыс. 

http://www.akorda.kz/ru/addresses/%20addresses_of_%20president%20/poslanie-prezidenta-respubliki-kazahstan-nnazarbaeva-narodu-kazahstana-5-oktyabrya-2018-g
http://www.akorda.kz/ru/addresses/%20addresses_of_%20president%20/poslanie-prezidenta-respubliki-kazahstan-nnazarbaeva-narodu-kazahstana-5-oktyabrya-2018-g
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тенге на одного члена семьи. На основе данного анализа можно сделать вывод, что количественный минимум 

дохода не удовлетворяется на одного человека в Республике Казахстан. 

Уровень черты бедности в Казахстане не пересчитывался с 2005 года, он не соответствует современным 

реалиям и больше нацелен на снижение бедности статистическими методами. Дело в том, что у нас подход 

базируется на основе концепции абсолютной бедности. Численным критерием здесь выступает порог бедности 

(прожиточный минимум). К сожалению, в нашей стране он не отражает многообразия жизненных ситуаций, в 

частности, не учитывает потребности групп бедных «по лишениям». Уровень их жизни может быть очень низким в 

связи со спецификой расходов, например, необходимостью покупки дорогих лекарств при наличии в семье 

тяжелобольного. Поэтому на вопрос о том, сколько бедных насчитывается сегодня в нашей стране, можно 

получить крайне противоречивые ответы. Согласно официальным данным, их количество в последние годы  

варьировалось в районе 5%, тогда как, по оценкам некоторых экономистов, эта цифра значительно выше [4].  

Одним из основных факторов бедности в Казахстане сегодня является безработица. Данные официальной 

статистики о количестве зарегистрированных безработных могут внушить оптимизм, однако они не отражают 

реальную картину. Как показывают регулярные социологические исследования, показатели вынужденной 

безработицы превышают их в несколько раз. Дело в том, что далеко не все граждане, имеющие проблемы с 

занятостью, считают необходимым состоять на учете в соответствующих центрах. Сегодня в стране существует 

так называемый «теневой рынок» рабочей силы. Например, временные или разовые работы, мелкая торговля, 

работа по найму на полях, на дому (приготовление пищи, уборка), частный извоз и ремонт, репетиторство и 

многие другие виды занятости остаются во многом неучтенными [4]. 

Наиболее остро проблема бедности стоит в сельской местности (совокупные денежные доходы на душу 

населения там почти в два раза ниже, чем в городах), а также перед гражданами, выключенными из сферы 

трудовых отношений, – пожилыми людьми, инвалидами, безработными. Кроме того, бедность ощутимо затронула 

значительную часть многодетных семей [4]. 

Вывод: Считается , что в стране, где значительная часть населения живет за чертой бедности, а основой 

экономики является сырьевой сектор, устойчивого развития быть не может. Нужно понимать, что нельзя 

построить богатую, конкурентоспособную страну с бедными гражданами. Для решения проблемы бедности 

государству и общественным организациям недостаточно просто проводить социальные программы по поддержке 

малоимущих, а нужно еще и стимулировать увеличение числа представителей среднего класса. Бедность – это 

острейшая социальная проблема. Согласно данным социологических опросов, ценностные и жизненные установки 

богатых и бедных в Казахстане расходятся исключительно далеко. Изменить ситуацию к лучшему могут только 

совместные усилия государства и общества. Наряду с развитием социальных программ помощи неимущим, 

государство должно быть заинтересовано в прогрессе и в прогрессе жизненных и поведенческих установок 

казахстанцев. 
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Характерной чертой развития современного мирового сообщества является расширение и углубление 

интеграционных процессов в экономической, научно -технической, образовательной, культурной и других сферах 

жизнедеятельности. 

Вхождение Казахстана в цивилизованное сообщество требует наличия соответствующей правовой базы и 

механизмов реализации внутренних законов и международных актов, создания механизмов контроля за 

исполнением законов, изучения тенденций преступности, сопутствующей процессам интеграции, разработки 

соответствующих профилактических мер по предупреждению и пресечению преступных деяний. 

Особое место в правовом пространстве занимают вопросы, связанные с субъектами международного 

сотрудничества и, прежде всего, с физическими лицами, то есть иностранными гражданами - основными 

участниками этого процесса. Главная особенность заключается в том, что чисто правовые проблемы, касающиеся 

иностранцев, решаются не только с учетом национально -государственных интересов, но и международного права, 
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внешнеполитических и дипломатических задач. Причем последнее влияет не столько на формирование 

нормативно-правовой базы, определяющей правовой статус иностранных граждан в государстве, сколько на 

последовательное применение действующего законодательства в случаях его нарушения.  

Обширные международные связи Республики Казахстан, получившие свое развитие в период обретения 

суверенитета государства, привели к значительному увеличению числа иностранных граждан, прибывающих в 

страну с различными целями. Численность иностранцев, официально находящихся в Республике Казахстан на 

период 2018 год составляет  28842 тыч. человек. Рост числа иностранцев привел к расширению 

правоприменительной деятельности государственных органов, связанной с обеспечением порядка пребывания 

иностранцев в республике, с реализацией ими своих прав и выполнением обязанностей, а также с 

предупреждением совершения преступлений и иных правонарушений, совершаемых в отношении их [1] .  

С расширением интеграционных связей, увеличением значимости иностранной валюты, особый 

криминальный интерес стали представлять иностранные граждане, прибывающие в Республику Казахстан. 

Участились случаи криминальных проявлений в отношении иностранных граждан.  

По мнению профессора Е. И. Каиржанова, преступность должна рассматриваться как «исторически 

изменчивое, негативное, объективное и социальное явление классового общества в виде совокупности всех 

совершенных преступлений за определенный период времени в определенном пространстве, регионе» [2, с.32]. В 

свою очередь И.И. Карпец предлагает рассматривать преступность, как «возникшее в э ксплуататорских 

общественно-экономических формациях, классово обусловленное, исторически переходящее социальное явление, 

имеющее свои причины, динамику и закономерности развития, включающее в себя как сумму преступлений, 

совершенных в данном обществе, и в данный период времени, так и характеризующееся количественными 

(состояние) и качественными (структура, характер) показателями» [3, с. 128]. 

В связи со значительным прибытием в последние годы на территорию Казахстана большого количества 

иностранных граждан из стран ближнего и дальнего зарубежья, возрастает и реальная опасность совершения в 

отношении их разного рода преступных деяний. 

В Республике Казахстан, преступления, совершаемые в отношении иностранных граждан, не носят 

однородного характера, растут количественно, имеют свою динамику, претерпевая качественные изменения. 

В этой связи, представляется, что одним из резервов повышения эффективности раскрытия преступлений, 

совершаемых в отношении иностранных граждан, является интеграция знаний в области сопредельных с 

уголовным правом наук, в частности - криминологии. В связи с повышением уровня криминального 

профессионализма, усложнением раскрытия преступлений, совершаемых в отношении иностранных граждан, в 

силу их специфики необходимо изыскать пути дальнейшего развития теории и разработки практических 

рекомендаций по раскрытию преступлений. Многие ученые и практики также поддерживают точку зрения о 

возможности и значимости использования криминологических данных в раскрытии преступлений, связанных с 

иностранными гражданами, что, в свою очередь, требует уточнения прежних и разработки новых подходов к 

планированию и управлению борьбой с преступностью, составлению прогнозов и комплексных планов 

профилактических мероприятий с иностранными гражданами. Это положение представляется чрезвычайно 

актуальным в связи с тем, что все предыдущие научные исследования и практические рекомендации касались 

только иностранных граждан, совершивших преступления на территории РК и содержали мало рекомендаций 

относительно иностранцев находящихся в стране, в отношении которых совершаются преступления. 

Преступность, ее причины и условия изучаются в криминологии на уровне общего (вся совокупность 

преступлений), особенного (отдельные ее виды, группы преступлений, категории) и единичного (отдельные 

преступления). Преступность, в отличие от преступления или простой суммы преступлений, отличают сложные 

взаимосвязи, взаимодействия различных преступлений, видов преступности, типов преступников; в ней возникают 

процессы и явления, не свойственные отдельным преступлениям [4, с.14-17]. Поэтому преступления, совершаемые 

в отношении иностранных граждан, как мы уже отметили, взаимосвязаны с преступлениями иностранных 

граждан, а последние - с общей преступностью в нашей стране, то есть соотносятся как часть и целое, как общее и 

особенное. Отсюда следует, что для полноты и всесторонности криминологической характеристики 

правонарушений, связанных с иностранными гражданами, следует учитывать качественные и количественные 

показатели преступности, связанной со всеми иностранными гражданами, находящимися в нашей республике, а 

также с показателями общей преступности в Казахстане. 

Предупреждение криминальных проявлений является одним из приоритетных направлений такого 

целостного процесса как борьба с преступностью и предполагает осуществление комплекса мер организационного, 

правового, социально-экономического, идеологического, материально-технического характера в целях защиты 

жизни, здоровья, прав и свобод граждан, собственности, интересов общества и государства от преступных и иных 

противоправных посягательств, охраны общественного порядка и обеспечения общественной безопасности. Из 

этого следует, что функция предупреждения преступности возлагается не только на органы внутренних дел, но и 

на других субъектов профилактики: специализированных, деятельность которых непосредственно связана с 

предупреждением преступности (судов, прокуратуры, адвокатуры, исправительных учреждений и т.п.), и 

неспециализированных (других государственных, негосударственных органов и организаций и отдельных 

граждан) - осуществляющих профилактические функции в процессе общевоспитательной работы [5, с. 234-243]. 

Общей целью мероприятий данных субъектов должно являться воздействие на лиц, поведение которых 

(неосторожное, легкомысленное, провоцирующее и т.д.) создает повышенную вероятность совершения в 
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отношении их преступлений, а также тех, образ жизни которых способствует созданию социальной среды или 

ситуации, благоприятствующих возникновению конфликтов и влияющих на преступную мотивацию» [6, с. 93]. 

В этом смысле мы полностью разделяем мнение Н.К. Котовой, которая отмечает, что специфической чертой 

мероприятий, направленных на предупреждение виктимизации, является то, что они своей целью имеют не 

столько воздействие на причины совершения преступлений, сколько направлены на устранение условий, 

влияющих на их мотивацию или способствующих их совершению. 

В рамках указанных мер, необходимо, на наш взгляд, освещать наиболее важные с точки зрения нынешней 

криминологической ситуации аспекты, имеющие непосредственное отношение к недопущению процесса 

виктимизации со стороны лиц склонных становиться жертвой преступных посягательств. По нашему мнению, эта 

деятельность должна быть возложена на двух основных в этой области субъектов системы предупреждения 

преступности (предлагаемой нами выше) - СМИ и правоохранительные органы. 
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СОТТАЛҒАНДАРДЫ ТҮЗЕУ МЕКЕМЕСІНДЕ ЖАЛПЫ БІЛІМ БЕРУДЕ ЖӘНЕ КӘСІБИ-

ТЕХНИКАЛЫҚ ОҚЫТУДА ТӘРБИЕ ЖҰМЫСЫН ҚҰҚЫҚТЫҚ РЕТТЕУ  

 

Темірбек М.С. 

Қ.Жұбанов атындағы Ақтөбе өңірлік мемлекеттік университеті 

 

Заң бойынша адам теңдігін оған заңды құқық пен бостандық беру негізінде тану азаматтық қоғамның басты 

белгісінің бірі. 

Жеке тұлғаның құқықтық мәртебесі негізін конституциялық құқық, бостандық пен азаматтар міндеттері 

жатады. Жеке тұлғаның құқықтық мәртебесінің ерекше айырмашылығы – оның тұрақтылығы мен біршама 

өзгермейтіндігі. 

Бас бостандығынан айыру – жазалаудың ең қатал түрінің бірі. Ол бас бостандығынан айыруға 

сотталғандардың құқық шектеуінің көлемінен, заңмен белгіленген және ең алдымен қылмыстық-атқару тағы 

басқада нормативтік актілерден шығады. Бас бостандығынан айырудың мәні – қылмыстық жазаның түрі ретінде 

көрінгенмен, сотталған ерекше құқықпен, яғни мемлекеттің арнайы мекемесінде сот өкімі белгілеген мерзім 

кезінде тұруға міндеттеледі. 

Адам құкығы — ол субъективті құқық шамамен емес, қайта жеке тұлғаның Конституцияда және заңда 

бекітілген нақты мүмкіндігі. Заң шығарушы тек қана шын қоғамдық қатынастардан шығатын, алдын ала құрылған 

әлеуметтік-экономикалық және саяси мүмкіндігі бар құқықты бекіте алады [1, 58]. 

Қазақстанда адам құқығын сақтаудың маңызды компонентінің бірі – оған сотталғандардың құқын бұзуды 

ескерту және бақылау жатады. 

Бас бостандығынан айырылғандардың жазаны өтеу жағдайы сотталғандардың әр түрлі категориясына қарай 

жеткілікті дараланған. Түзеу амалы мен постпенитиенциарлы механизмдері құқық бұзушы адамға дұрыс емес 

бағытталған. Онда оның тиісті шамасын, жеке басының өзгешелігін адамгершілік дәрежесінің төмендегенін, 

істеген әрекетінің ауырлығын есепке алмайды. 

Бас бостандығынан айыруға сотталған азаматтарға жазаны өтеу кезінде Қазақстан Республикасы 

азаматтарының құқығы мен бостандығына кепілдік берілуі тиіс, оған тек қылмыстық, қылмыстық-атқару және 

басқа да Қазақстан Республикасы заңдарымен алып тасталған, сондай-ақ шектелу белгіленгендер жатпайды. 

Сотталғандармен жұмыс жасау барысында, олар қоғамнан шығарылып қалғандар емес, қайта оның мүшесі болып 

қала беретіндігіне ерекше көңіл аудару керек [2, 101-102]. 

Сондықтан сотталғандарды қоғам өміріне қайтару мақсатында қоғамдық ұйымдарды түзеу органдарымен 

бірге қызмет етуге (мүмкін болған жерде) жұмылдыру керек.  

Бас бостандығынан айыруды қолданудың негізі азаматтық құқыққа қарсы мінез – құлық болып есептеледі. 

Ол істелегн құқық бұзушылықтың қоғамдағы қауіптілігіне, құқық бұзушының жеке басын яғни басқа да себеп, 

сипатына, ауырлығына байланысты бостандықтан айырудың түрін - әкімшілік – құқықтық, қылмыстық іс жүргізу 
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немесе қылмыс құқықтылығын белгілейді. Осыған байланысты бас бостандығынан айыру әкімшілік, қылмыстық іс 

жүргізу немесе қылмыстық және қылмыстық атқару құқығына сәйкес реттеледі. Ал, бұл мәжбүр ету шарасын 

атқару үшін тағайындалған мемлекеттік органдары мен мекемелері арқылы іске асырылады.  

Сотталғанның құқық жағдайын тежеу себебі ғылыми әдебиетте бір түсінікке келмейді. Кейбір авторлардың 

ойынша сотталған азаматтар тек қана сотпен айырылған құқықтарынан басқа өздерінің барлық құқығына ие бола 

алады. Сонымен қылмыстық-атқару құқық нормалары құқықтың басқа салаларының нормаларына, әсіресе 

сотталғанның қимылына шек кою жағына ықпал етіп, өз әсерін тигізеді. 

Біздің ойымызша, жаза өтеп жатқан адамдардың құқықтық жағдайы – ол әр түрлі құқық салалары 

нормаларында бекітілген және қылмыстық жазаны атқару (өтеу) кезіндегі сотталғандардың құқықтық жиынтығы 

арқылы айтылған жағдайы, заңды талаптары мен міндеттері. 

Дүние жүзі пенитенциарлық мекемелерінің көптеген проблемалары ұқсас: ол алдымен құқық бұзушыны 

қамауға алып күзет қоюдың мақсатына нақты жауаптың болмауы, қоғам жағынан пенитенциарлық мәселелерге 

түгелдей көңіл қойылмауы, қамауда отырғандарға халықаралық нормалардың сақталынбауы. 

Егеменді Қазақстан дүние жүзі қоғамдастығының толық құқықты мүшесі, оның ажырамас бөлегі бола 

отырып, сонымен бірге БҰҰ-ның халықаралық құқықтық құжаттарының орындалуын бақылауға, алдыменен адам 

құқын сақтауға, оның ішінде әділсот пен жаза атқару саласында өзіне міндеттемелер алды. Қазақстан алдында 

жаңа тәуелсіз мемлекет ретінде қоғам өмірін демократизациялауда қым -қиғаш қиын жолдан өту кезегі тұр. БҰҰ-

ның құқықты сот саласындағы халықаралық құқық құжаттарына  қосылу және оны бекіту мемлекеттін қылмыс 

саясатын жасауда жақсы жол көрсеткіш болады [3] . 

Материалдық қордың жетіспеуі, құқық жүйесінің оралымсыздығы, қоғамдық сананың дайын еместігі 

қамаудағыларды бүгінгідей жағдайда ұстау ақтауға келмейді, оларды аурудан немесе дистрофиядан (жүдеуліктен) 

қаза болуға әкеліп соқтырады. 

Қазақстанның түзеу басқармасы мен тергеу изоляторлар бастықтарының бағалауынша қамаудағылардың 

санын халықтың қауіпсіздігіне зиян келтірмей, ең кемінде үштің біріне кысқартуға болады.  

Құқығы ең жиі бұзылатындардың бірі, ол тергеуде жүргендердің қорғану құқығы. Кейбір жағдайда тергеуде 

жүргендерге және ұсталғандарға ұсталған кезінен бастап адвокат қатысу құқын хабарламайды немесе адвокатты 

алмауға мәжбүр етеді. Адвокатты қорғалушыларымен кездесу үшін тек бір жолға ғана рұқсат беріледі. 

Қорғаушылардың тілегі жиі-жиі себепсіз қабылданбайды. Үкіметтің құзыретті билікшілері әрбір адамға оның өз 

қалауымен қамауға алғанда, ұстағанда немесе түрмеге отырғызғанда, сондай-ақ қылмыс жасаған деп жауаптағанда 

адвокат көмегін алуды хабардар етіп, мүмкіндік туғызуды қамтамасыз етуі тиіс. Ұсталуға ұшыраған, қамауға 

алынған адамдар адвокатпен жиі кездесуге мүмкіндік алуы керек, қайткенде де мерзім 48 сағаттан аспауы тиіс. 

Ұсталғанға, қамалғанға немесе түрмеге отырғызылғанға керекті жағдай жасалып және адвокатпен кездесу үшін 

уақыт белгіленіп, байланыс құралдарымен тоқтаусыз, кедергісіз, цензурасыз құпиясы толық қамтамасыз етілуі 

керек [4, 45-47]. 

Сотталғандарды топтастыру жұмысы, жазаны оқшаулы түрде атқару, түзеу мекемелерінің жұмысын 

ыңғайлы әрі тиімді жүргізу, сотталғандарды түзеу мақсатындағы тәрбиелік жұмыстарды дұрыс іске асыру үшін 

қажет. Қылмыс жасаған адамдарды түзеу, яғни олармен әр түрлі деңгейдегі тәрбиелік жұмыстар жүргізу және 

олардың қоғамға қауіптілік дәрежесіне қарай құқықтық шектеулерді белгілеу, оларды бір тектес топтарға бөле 

отырып жүргізгенде тиімді болады.    

 Бас бостандығынан айыру жазасына сотталғандарды топтастыру қажеттілігі қылмыстық заңнан басталады. 

Мысалы: кінә нысанын, қылмыс санаттарын, кәмелетке толмағандардың жас деңгеиін, соттылықты, қылмыс 

рецидивтілігін, қоғамға қауіптілікті ауырлататын және жеңілдететін мән-жайларды қылмыстық заң анықтап, бұл 

негіздерде қылмыскерлер бір-бірінен ажыратылатынын ескертеді. Сонымен бірге, қылмыстық заң 48-бапта 

қоныстану колонияларында, түзеу колонияларының жалпы, қатаң, ерекше режимінде, түрменің жалпы және қатаң 

режимдерінде және тәрбиелеу колонияларының жалпы және күшейтілген режимдерінде қандай санаттардағы 

сотталғандар жаза өтейтіндігін анықтайды. 

Қылмыстық-атқару заңы, жазаның мақсатын іске асыру жолында және жазаны атқару мәселесін тиімді 

жүргізу мақсатында, сотталғандарды (топқа бөле отырып) демографиялық, құқықтық белгілеріне қарай бөліп ұстау 

мәселесін қарастырылады. Қылмыстық-атқару заңы негізінде, әйелдер мен ер адамадр бір-бірінен бөлек жаза 

өтейді. Сонымен қатар, бұл заңда, сотталғандардың жаза өтеу кезіндегі мінез-құлқының өзгеруіне қарай да 

топтастыру жүргізіледі. Мысалы, қоныстану колонияларында түзеу колонияларының жалпы және қатаң 

режимдерінен түзелу бағытына түскендігі үшін ауыстырылғанадр жаза өтейді. [5, 26]. 

Сондай-ақ, түзеу мекемелеріндегі режим талаптарын қайталай бұзғандар мен түзелу бағытына көрінеу 

түскісі келмейтіндігіне белгілі бір мерзімге түрмеге ауыстырылғандығы қылмыстық-атқару заңында 

қарастырылған. Қылмыстық-атқару заңы сотталғандарды топтастыру жұмысын көбінесе бір мекеме, бір колония 

шегінде жүргізеді. Бұл негізінде, түзеу колониялары жаза өтеудің жеңілдікті, жеңілдетілген, дағдылы және қатаң 

жағдайларына бөлінеді. Қылмыстық-атқару заңы, кәмелетке толмағандардың бас бостандығынан айыру жазасын 

өтеуінің тәртібі мен жағдайларын жеке қарастырады. Оларды жеке мекемеде жаза өтеттіргенде, ересек сотталған 

адамдардың ішіндегі барынша қылмыстылыққа бейімделегн адамдардың  ықпалынан сақтау және жазасына 

байланысты күші жететін жұмыстарды орындату, т.б қажеттіліктер көзделген. 
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Қазақстан Республикасындағы Адам құқықтарын қорғау механизмдері  

 

Халық Ж.Ж. 

Ақтөбе қ., Қ.Жұбанов атындағы Ақтөбе өңірлік мемлекеттік университеті  

 

Қазіргі егеменді елімізде адам құқығы мен  бостандығын қорғау, құрметтеу тіршіліктің тірегі ету үшін 

біршама жұмыстар атқарылуда. Осы орайда Қазақстан Республикасының Президенті жанындағы адам құқықтары 

жөніндегі комиссияға жүктелген бірқатар міндеттер бар. Сол арқылы Қазақстан Республикасы Президентіне  адам 

және азамат құқықтары мен бостандықтарының кепілдігін жүзеге асыру үшін жағдай жасау қарастырылған. 

Сондай-ақ, адам және азамат құқығы мен бостандығын қамтамасыз ету мен қорғау тетігін одан әрі  жетілдіріп, 

халықаралық ықпалдасу жағы да қарастырылған. Қазіргі кезеңде адам және азамат құқығының жағдайы жөніндегі 

ақпараттар мен мемлекеттегі әлеуметтік мәселелерді қарастыру, халықтың әл-ауқатын көтеру, адамның, азаматтың 

саяси құқықтарын қорғаудың маңызы күннен күнге артуда. Адам құқын қорғау мәселесі Қазақстан 

Республикасындағы үкіметтік, үкіметтік емес  құқық қорғаушы  ұйымдардың, халықаралық ұйымдардың түрлі 

деңгейде көтерген мәселелері: конференцияларда, түрлі кездесулерде  талқыланған мәселелер мен жеке адам мен 

азаматтардың арыз-өтініштеріне көңіл бөліп қарастырылып отырады. Сол келіп түскен арыздар мен өтініштерді 

талдау барысында байқалған тенденция негізінен: сот шешімдерімен келіспеу, әлеуметтік және еңбек құқының 

бұзылуы, сот шешімдерінің тиісті дәрежеде орындалмауы құқық қорғау органдарының әрекеті мен енжарлығына 

наразы болған әрекеттен туындаған арыздар мен өтініштер болып табылады. Әрине азаматтардан келіп түскен 

өтініштер қараусыз қалмайды  оларды мемлекеттік органдарға прокуротура, сот, орталық және жергілікті 

атқарушы органдарға қарау үшін жолданады. «Келіп түскен өтініштерді зерттеу барысында өкілетті мемлекеттік 

органдар тарапынан объективті қаралғанына негізді күмәні бар азаматтардың өтініші ерекше  бақылауға алынады. 

Дегенмен, осылайша бұзылған адам құқын қалпына келтіру үшін жоғарғы органдардың  үнемі мүмкіндігі бола 

береді деп айту қиын.  Ондай жағдай әрине құқық қорғау органдарының еншісіне тиетін негізгі міндет қой. 

Бұрынғы әдет заңында  билер еш уақытта екі сөйлемеген, «Тура биде туған жоқ» - деген қағиданы қатты ұстанып 

екі шешім шығарылмаған, ол бидің беделін түсіретіндігін білді. Сол себептен «бидің екі сөйлегені өлгені» деп  би 

өзінің  әділ  шешіміне аса мұқият қараған. Бұл еліміздегі адам құқықтары саласын реттейтін, қорғайтын ұлттық 

заңнамаларды жетілдіру қажеттігін көрсетеді. «Тура биде туған жоқ, тумалы биде иман жоқ» деген мақалда  

билердің әділдігін дәлелдейді. Сондай-ақ қазіргі күннің талабына сай  халықаралық стандарттарға сәйкес тәуелсіз 

еліміздің, азат халқының табиғи, саяси экономикалық, әлеуметтік және мәдени  құқықтарының сақталуы 

қажеттігін көрсетеді. Әсіресе адам мен азаматтың саяси құқықтарының  сақталуына ерекше көңіл бөлген жөн. 

Себебі, ол тек еліміздің ішкі саяси жағдайында ғана емес, халықаралық деңгейде де үлкен рөл атқарады, аса 

жауаптылықпен қарауды талап етеді.  

Әрине тәуелсіздігімізді алғаннан бергі уақытта мемлекетіміз азаматтардың азаматтық, саяси экономикалық, 

әлеуметтік мәдени құқықтарының сақталуын  жүзеге асыруда біршама жұмыстар атқаруда. Қазақстан 

Республикасының Конституциясымен бекітілген халықаралық  нормаларға сәйкес келетін отыз баптан тұратын  

конституцияның   екінші  бөлімі түгелдей адам құқын қорғауға арналғандығын білеміз.  Соның ішінде ең бастысы 

адамның  дүниеге келгеннен кейінгі басты иеленетін құқығы өмір сүру құқығы деп танылатындығын  

мойындайды. Өмір сүру құқығы  бұл салада жинақталған барлық басқа  құқықтар мен бостандықтардың  алғашқы 

негізін құрайтындығын көрсетеді. Ол әлем өркениетінің  абсолютті құндылығы болып  табылады.  Адамның өмір 

сүру құқығы табиғи, тумысынан пайда  болатын ешкімге тәуелсіз құқық. Оны дүние жүзіндегі  барлық 

мемлекеттер мойындаған  нормативті актілердің бірі «Адам құқықтары туралы Халықаралық Билльдің бірінші 

бабында былайша көрсетеді: «Барлық адамдар  тумысынан  азат және  қадыр -қасиеті мен құқықтары тең болып  

дүниеге келеді» - деп көрсетеді.  Адамның еркін өмір сүруі оның бостандықта болуымен тығыз байланысты. 

Сондай-ақ адам қоғамда  өмір сүргендіктен  ол тұлғаның  ар-ожданы, жеке басына қол сұғушылық, сонымен бірге 

жеке өміріне, мекен-жайына қол сұғылмауы; қозғалыс және мекен-жайын таңдау бостандығы, ұлтын, тілін таңдау 

бостандығы кез-келген демократиялық тұрғыдан ұйымдастырылған қоғамның гуманистік  принциптерін білдіре 

отырып, тұлға бостандығының  іргелі аспектілерін қамтиды. Өмір сүру құқығы бұл салада жинақталған барлық 

басқа құқықтар мен бостандықтардың алғашқы негізін құрайды. Барлық қалған құқықтар осы өзекті құқықтың 
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төңірегінде бірігеді. Соны жүзеге асыру үшін  әрекет етеді. Мәселен, әлеуметтік қамсыздандыруға, денсаулық 

сақтауға, қолайлы қоршаған ортаға берілетін құқық, адамды қатаң жазалауға жол бермеу адам бостандығын қорғау 

мақсатында әрекет етеді. Әрбір мемлекет бұл құқықтарды тануға және  қолда бар барлық құралдармен адамның 

өмір сүруі үшін  қолайлы жағдайлар жасауға міндетті  болып табылады. Тұлғаның өмір  сүруі мен денсаулығына 

қарсы қылмыстардың қылмыстық жазалауға жататын ерекше ауыр түрлерінің болуы әрине үлкен  проблема болып  

отыр. Өмір сүру құқығы өлім жазасының шектеушісі болып. Бұл гуманистік бағытты біздің мемлекетімізде  қолдап 

2003 жылы 17 желтоқсанда мемлекет басшысы «Қазақстан Республикасында өлім  жазасына мораторий енгізу 

туралы» Жарлыққа қол қойды. Бұл Жарлықтың қабылдауын  БҰҰ, ЕҚЫҰ және басқа да халықаралық ұйымдар 

жоғары бағалады.  Жарлықты қабылдау  әрине қылмыстық заңдылықты  одан әрі ізгілендіруге  бағытталғандығын 

көреміз. Бұл мемлекетіміздегі  ежелден қалыптасқан  әдет заңдарының негізінде құрастырылған «Жеті-жарғыда» 

көрініс тапқан болатын, яғни Батыс Европа елдеріндегі  «қанға - қан, жанға – жан алу» сияқты заңдардай емес, 

қайта халықты бірлікте  ұстау мақсатында  кешірімділікке тәрбиелеген «құн  төлету арқылы болған  оқиғаны 

өршітпей  басу жағын қарастырғанын  білеміз».   Әрине бұл өте құптарлық жағдай. Дегенмен  адам құқының 

қорғалуы  екі жаққа да бірдей, әділ болу керек. Адам құқын қорғаудың кепілі ретінде ҚР Конститцуциясы  заң мен 

сот алдында баршаның теңдігіне, шығу тегі, әлеуметтік, қызметтік және мүліктік жағдайына  жынысы, нәсілі, 

ұлты, тілі, діни сенімі, мекен-жайы немесе кез-келген басқа да жағдайларға байланысты кемсітушілікке  тиым 

салатынын көреміз. Бұл идеяны халықаралық деңгейдегі құжаттарда қолдап: «Заң алдында  жұрттың бәрі тең және 

де заң   арқылы алаланбай бірдей тең қорғалуға құқылы…»,-деп көрсетеді. Қазақстан Республикасының аумағында  

Конституциямыздың 21-бабына сәйкес әрбір адам еркін қозғалу, мекен-жайын еркін таңдау құқына ие болып 

есептеледі. Қазақстан Республикасының заңдары белгілеген тәртіп бойынша Қазақстан Республикасы  аумағында 

еркін қозғалып мекен-жайын таңдай алады». Қозғалу мен мекен-жайын таңдауға байланысты шектеулер, егер бұл 

мемлекет қауіпсіздігін   қамтамасыз ету, қоғамдық  тәртіпті, тұрғылықты халықтың денсаулығы мен адамгершілік 

жағдайын қорғау, Қазақстан Республикасы азаматтары мен басқа да адамдардың құқығы мен заңды мүдделерін 

қорғау үшін  қажет болған жағдайда, осы мәселеге  өкілетті мемлекеттік органдардың актілерімен белгіленеді.   

Қазақстанда түрлі конфессиялардың бейбіт түрде  қатар өмір сүруі үшін құқықтық және 

ұйымдастырушылық жағдайлар жасалған, конфессияаралық қатынастарды үйлестіруге бағытталған біртұтас 

мемлекеттік саясат қалыптасқан. Қазақстан Республикасындағы діни сала бірқатар заңнамалық  актілермен 

реттеледі.  Қазақстан Республикасының Конституциясы елдің әрбір  азаматына ар -ождан бостандығына кепілдік 

береді. Қазақстан Республикасының Конституциясының 22-бабының 2-тармақшасына сәйкес ар-ождан 

бостандығына құқықты жүзеге асыру жалпыадамзаттық және азаматтық құқықты, мемлекет алдындағы 

міндеттемлерді әлсіретпеуі немесе шектемеуі тиіс. Қазақтан Республикасында азаматтардың саяси құқықтарын 

сақтау туралы мәселеге  де біршама көңіл бөлінген. 

Себебі саяси құқықтар мен бостандықтар – азаматтың субъективті құқықтары мен бостандықтарының 

маңызды категориясы. Олардың адамға заңмен және көпшілік билік тарапынан қамтамасыз етілген мемлекеттің 

қоғамдық-саяси өміріне және мемлекеттік билікті  жүзеге асыруға қатысу  мүмкіндігі ретінде қарастырылатыны 

заңды құбылыс. Саяси құқықтар азаматтарда ғана болады деп мойындалады, яғни саяси құқықтарға ие болу нақты 

мемлекеттің азаматтығына жатумен байланыстырылады. Ерекше атап өтетіні, адам мен азаматтың негізгі саяси 

құқықтары мен бостандықтарын ұлттық құқық арқылы ғана жүзеге асыруға болады, онда оларды іске асырудың 

тиімді тетіктері мен рәсімдері көзделуге тиіс. Қазақстан Республикасы азаматтарының саяси құқықтарына және 

мемлекеттік органдар мен лауазымды тұлғалардың оларды сақтауына Конституцияда және Қазақстанның басқа да 

Заң актілерінде кепілдік берілген. Қазіргі қолданыстағы ҚР Конституциясында  да сөз және шығармашылық 

бостандығына кепілдік беріліп, цензуарға тыйым салынған, әркімнің заңмен тыйым салынбаған тәсілмен ақпарат 

алу және тарату құқығы бекітілген.  

Сонымен бірге, халықаралық тәжірибеде қабылданған шектеулер де бар: ҚР Конституциясының 20-

бабының 3-тармағы бойынша, республиканың конституциялық құрылысын күштеп өзгертуді, оның тұтастығын 

бұзуды, мемлекет қауіпсіздігіне нұқсан келтіруді, соғысты, әлеуметтік, нәсілдік, ұлттық, діни, тектік-топтық және 

рулық астамшылықты, сондай-ақ қатыгездік пен зорлық-зомбылыққа бас ұруды насихаттауға немесе үгіттеуге жол 

берілмейді.  
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Президенттің 2018 жылдың 5 қазанындағы халыққа Жолдауында: «Біріншіден, сот жұмысының заманауи 

форматтарын және озық электронды сервистер енгізуді жалғастырған жөн. Жыл сайын 4 миллион 

азаматымыз  сотта қаралатын іске қатысады. Бұған қаншама күш пен қаражат жұмсалады! 

Уақыт пен ресурстардың орынсыз шығынын талап ететін артық сот рәсімдері қысқаруға тиіс. Бұрын 

адамдардың жеке өздерінің келуі талап етілсе, қазір оны алыстан жүзеге асыруға болады»-делінген.[1] 

2018 жылдың 10 қаңтарында жарияланған Нұрсұлтан Назарбаевтың “Төртінші өнеркәсіптік революция 

жағдайындағы дамудың жаңа мүмкіндіктері” атты Жолдауында: «Сот және құқық қорғау жүйелерін 

институционалды тұрғыдан өзгерту жүзеге асырылуда. Заңнамаға қылмыстық процестегі азаматтардың 

құқықтарын қорғау ісін күшейтуді, оның әсіре қатаңдығын бәсеңдетуді көздейтін нормалар енгізілді. 

Адвокаттардың құқықтары мен сотқа дейінгі сатыдағы сот бақылауының аясы кеңейді.» - делінген. .[2] 

Шартты түрде соттау қылмыстық құқықтың дербес институты болып табылады және сотталуышының сот оған жүктеген 

міндеттерін сынақ мерзімі кезінде орындаған, қоғамдық тәртіпті бұзбаған және жаңа қылмыс жасамаған жағдайда, сот арқылы 

тағайындалған түзеу жұмыстары, әскери қызмет бойынша шектеу, тәртіптік әскери бөлімде ұстау немесе бас бостандығынан айыру 

түріндегі жазаларды орындамауымен сипатталады. 

Егер үкімде көзделген белгілі бір талаптарды сотталушы орындаған жағдайларда сот тағайындаған жаза нақты орындалмайтын 

соттау, шартты деп танылады. 

Яғни, шартты түрде соттауды қолданудың негізгі соттың сотталушының бас бостандығынан айыру, әскери қызмет бойынша 

шектеу, тәртіптік әскери бөлімде ұстау және түзеу жұмысы түріндегі жазаларды іс жүзінде өтемей-ақ түзелу мүмкіндігі туралы 

қорытындысы болып табылады. 

Сот шартты түрде соттауды тағайындағанда істің мән-жайына және кінәлінің жеке басына көңіл бөлуі керек, яғни жасалған 

қылмыстың қоғамға қауіптілік дәрежесі мен сипаты бағалануы тиіс. 

ҚР ҚК 63-бабының 2-бөлігіне сәйкес шартты түрде соттау қолданылған жағдайда, сот жасалған қылмыстың сипаты мен 

қоғамдық қауіптілік дәрежесін, айыптының жеке басын, соның ішінде жауаптылық пен жазаны жеңілдететін және ауырлататын мән-

жайларды ескереді.  

Заңда шартты түрде соттауды қолдануға қандай да бір формальды шектеулер көзделмейді. Алайда, бұл аталған норманы барлық 

кез келген қылмыстарды жасағанда және қылмыс жасаған адамдардың бәріне шектеусіз қолдана беруге болады дегенді білдірмейді. 

Шартты түрде соттау тек соттың, сотталушыны жазаны өтеусіз-ақ түзелу мүмкіндігі туралы қорытындыға келгенде ғана қолданылуы 

мүмкін. Мұндай қорытындыға сот тек белгілі бір негіздер болғанда ғана келе алады. Мұндай негіздердің мәні шартты соттауды 

қолданатын қылмыскердің қоғамға аса қауіп туғызбауында. 

ҚР ҚК 63-бабын қолдануға негіз ретінде келесі объективтік сипаты бар мән-жайлардың болуы танылады, олар қылмыс объектісі 

мен затының аса маңызды еместігі, ауыр зардаптың болмауы, және жасалған қылмыстың ауыр немесе аса ауыр қылмыстар санатына 

жатпауы, егер қылмыс аталған сипаттармен сипатталса, онда айыпталушының қылмысқа қатысу дәрежесі маңызды емес болуы қажет. 

.[3] 

Субъективтік сипаты бар мән-жайларға төменде аталғандар жатады: қылмыс жасауға ниеттің болмауы, қылмыс жасағаннан кейін 

жәбірленушіге көмек көрсету, қылмыспен келтірілген зиянды өз еркімен қалпына келтіру, шын өкіну, кінәсін мойындап келу, физикалық 

немесе псиxикалық мәжбүрлеу нәтижесінде қылмыс жасау, қылмысты ашуға белсенді қатысу басқа қатысушыларды анықтауға 

көмектесу және т.с.с. «Бұл ретте қылмыстық заң шартты түрде соттаудың қолданылуын қылмыстардың санатымен 

байланыстырмайтынын, тек әрекеттері қауіпті немесе аса қауіпті қылмыстардың қайталануы деп танылған адамдарға ҚК-нің 63-бабын 

қолдануды шектейтінін назарға алу керек» . 

Шартты түрде соттауды қолдана отырып, соттар қылмыстық жауаптылық пен жазаны ауырлататын және жеңілдететін барлық 

мән-жайлардың жиынтығын жан-жақты және объективті бағалауы міндетті. Сонымен бірге ауырлататын және жеңілдететін мән-

жайларды ескере отырып, олардың сандық көрсеткіштерін емес, әрекеттің және кінәлі адамның сипаты мен қоғамға қауіптілік дәрежесін 

анықтау үшін олардың маңыздылығын басшылыққа алуы тиіс. 

Шартты түрде соттау ауыр немесе аса ауыр қылмыс жасаған, бұрын бірнеше рет сотталған адамдарға, қылмыстық әрекетті 

ұйымдастырушыларға қатысты қолданылмауы керек. Ауыр немесе аса ауыр қылмыстардың жекелеген қатысушыларына сот шартты 

түрде соттауды тек ол адам қылмыс жасауда көмектесушілік сипаттағы іс-әрекеттерді ғана атқарғандығы анықталған жағдайда қолдана 

алады. 

Яғни, шартты түрде соттау онша ауыр емес немесе ауырлығы орташа қылмыстарды жасау кезінде қолданылуы мүмкін. Соттың 

шартты түрде соттауды қолдануының барлық негіздері үкімде көрсетілуі керек. 

Шартты түрде соттаудың тәртібі келесі түрде сипатталады: сот кінәліге түзеу жұмыстарын, әскери қызметтен шектеу, тәртіптік 

әскери бөлімде ұстау немесе бас бостандығынан айыру түріндегі жазалардың бірін тағайындай отырып, оның аталған нақты жаза түрін 

өтеуі үйлесімді емес деген қорытындыға келсе, сот шартты түрде соттауды қолданудың мүмкіндігі туралы мәселені талқылауға көшеді. 

Жаза мақсатына оны өтеусіз қол жеткізуге болатындығына көзі жеткенде, сот үкімді орындамау туралы қаулы шығарады. Сонымен 

қатар, сот сынақ мерзімін белгілейді, аталған уақыт мерзімінде белгілі бір шарттар негізінде сотталушы тағайындалған жазаны нақты 

өтеуден босатылады. Сынақ мерзімі бір жылмен үш жыл аралығына тағайындалады. .[4] 

Шартты түрде соттауды қолдана отырып, сот белгілі бір сынақ мерзімін белгілейді.ҚР КК 63-бабының 3-бөлігіне сәйкес сынақ 

мерзімінің ұзақтығы бір жылдан үш жылға белгіленеді. 

Сот сотталушыға сынақ мерзімін қылмыстардың сипатын, қауіптілік дәрежесін, кінәлінің жеке басын және тағайындалған 

жазаның мөлшерін ескере отырып тағайындайды. Сот үшін сотталушының түзелуін тексеруге қандай уақыт қажет екендігін анықтау аса 

маңызды болып табылады. Сонымен қатар, сот шартты түрде сотталған адамның сынақ мерзімі кезінде болатын жағдайы да ескереді. 
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Жоғарыда аталған мән-жайларға байланысты сынақ мерзімі тағайындалған жазаның мерзімімен бірдей, жоғары немесе төмен 

болуы мүмкін. Мысалы, сот адамды екі жылға бас бостандығынан айыра отырып, оған бір, екі немесе үш жылға сынақ мерзімін белгілей 

алады. .[5] 

ҚР ҚК 64-бабының 2-бөлігіне сәйкес, егер шартты түрде сотталған адам қоғамдық тәртіпті бұзса, сол үшін оған әкімшілік жаза 

қолданылса, сот шартты түрде сотталған сотталушылардың тәртібіне қадағалау жүргізілетін органның ұсынуы бойынша, сынақ мерзімін 

ұзарта алады, бірақ ол бір жылдан аспауы тиіс. 

Осыған орай, сынақ мерзімін ұзарту кезінде, оның жалпы мерзімі төрт жылдан аспауы тиіс. 

Сынақ мерзімінің мақсатты тағайындалуы, осы уақыт кезінде сотталушымен тәрбиелеу жұмысын өткізуді ұйымдастыру және 

сот қабылдаған үкімнің дұрыстығына көз жеткізу сотталушыны түзеуге бағытталады. . 

Қазіргі қылмыстық заң шартты түрде соттауды жаза түрі ретінде есептемейді және ҚР ҚК 39-51 баптарында көрсетілген дербес 

жаза түрлерінің тізбегінде көрсетпеген. 

Шартты түрде соттау, сонымен қатар, жазаны өтеуді кейінге қалдыру ретінде де танылмайды, өйткені шартты түрде соттау 

кезінде тағайындалған жазаны, егер соттың жүктеген міндеттері орындалса және ҚР ҚК тәртібінде белгіленген талаптар бұзылмаса, 

сотталушы өтемейді. 

Сондай-ақ, шартты түрде соттауды жазаны өтеудің ерекше тәртібі ретінде қарауға болмайды, өйткені ҚР ҚК 63-бабында 

белгіленгендей, «егер сот сотталушы жазасы өтеусіз түзелуі мүмкін» деген қорытындыға келсе, оны шартты түрде соттауы мүмкін. 

Сондықтан, шартты түрде соттауды жаза ретінде, жазаны атқарудың ерекше тәртібі немесе тағайындалған жазаны жүзеге 

асырудың өзге де әдісі ретінде түсінуге болмайды. Ол қылмыстық құқықтың дербес институты болып табылады. 

ҚР ҚК 64-бабының 1-бөлігіне сәйкес егер шартты түрде сотталушы сынақ мерзімі өткенге дейін өзінің 

түзелгенін дәлелдесе, шартты түрде сотталушының мінез-құлқына бақылау жасауды жүзеге асыратын органның 

ұсынысы бойынша сот шартты түрде сотталудың күшін жою және сотталған адамнан соттылықты алып тастау 

туралы қаулы ете алады. Бұл жағдайда шартты түрде сотталудың белгіленген сынақ мерзімінің кем дегенде  

жартысы өтуі тиіс. 

Заң шартты түрде соттаудың жаза өтеуден бұрын күшін жоюға мүмкіндік береді, демек, одан мерзімінен 

бұрын соттылық алынып, жүктелген міндеттердің әрі қарай орындалуының күші жойылады.  

Егер сотталған адам өзіне сол үшін әкімшілік жаза қолданылған, қоғамдық тәртіп пен имандылыққа, 

кәмелетке толмағандардың құқықтарына, жеке адамға қол сұғатын және отбасылық-тұрмыстық қарым-қатынастар 

саласында әкімшілік құқық бұзушылық жасаса, электрондық бақылау құралдарын қасақана зақымдаса, сондай -ақ 

дәлелсіз себептермен тіркелуге келмеген шартты түрде сотталған адамның жүріс -тұрысына бақылауды жүзеге 

асыратын органның рұқсатынсыз, тұрғылықты жерін ауыстырған жағдайда, сонымен қатар сотталған адамға сот 

жүктеген міндеттерді орындамаған жағдайда сот оның тәртібіне қадағалау жүргізуші органның ұсынысы бойынша 

сынақ мерзімін ұзарта алады, бірақ ол бір жыл мерзімнен аспауы тиіс. 

Сот арқылы жүктелген міндеттерді орындаудан жалтаруда шартты түрде сотталушы ол міндеттерді толық 

емес, жартылай орындауы мүмкін. Мысалы, ол тұрғылықты жерін, жұмысын немесе оқуын ауыстырады, 

жекелеген жағдайда оған тыйым салынған жерлерге барады. Ал қоғамдық тәртіпті бұзғаны үшін әкімшілік жазаға 

тартылуы сынақ мерзімінің уақытында бір рет қана орын алуы қажет.[5] 

ҚР ҚК 64-бабының 3-бөлігіне сәйкес шартты түрде сотталған адам сынақ мерзімі ішінде өзіне сот жүктеген 

міндеттерді үнемі немесе әдейі орындамаған жағдайда, сот сотталушының мінез-құлқына бақылау жасауды жүзеге 

асыратын органның ұсынысы бойынша шартты түрде сотталудың күшін жою және сот үкімімен тағайындалған 

жазаны орындау туралы қаулы етеді. 

Қоғамдық тәртіпті бұзу сынақ мерзімі кезінде әкімшілік жазаны қолданумен ұштасуы қажет. Шартты түрде 

сотталушының мінез-құлқына бақылауды жүргізуші органның сотталушыға жасаған ескертуінен кейін оның мінез-

құлқына белгіленген талаптарды қайта бұзуы әдейі орындамау деп танылады. 

ҚР ҚК 64-бабының 4-бөлігіне сәйкес шартты түрде сотталған адам сынақ мерзімі ішінде абайсызда қылмыс 

жасаған не онша ауыр емес қасақана қылмыс жасаған жағдайда, шартты түрде соттаудың күшін жою немесе оны 

сақтау туралы мәселені сот жаңа қылмыс үшін жаза тағайындау барысында шешеді. 

ҚР ҚК 64-бабының 5-бөлігіне сәйкес шартты түрде сотталған адам сынақ мерзімі ішінде орташа 

ауырлықтағы, ауыр немесе аса ауыр қасақана қылмыс жасаған жағдайда, сот шартты түрде соттаудың күшін 

жойып, оған Кодекстің 60-бабында көзделген ережелер бойынша жаза тағайындайды. 

Шартты түрде соттаудың жағымды салдары болып, адамның сынақ мерзімі кезінде өз еңбегімен және үлгілі 

мінез-құлқымен қоғам мен тұрмыста өзінің түзелгендігін дәлелдеуі танылады. Бұл жағдайда сот ҚР ҚК 64-

бабының 1-бөлігі ережелері бойынша, сынақ мерзімі біткенге дейін шартты түрде соттаудың күшін жоюы мүмкін.  

Шартты түрде соттаудың келесі жағымды салдары болып, сот арқылы шартты соттау күшінің 

жойылмауымен қатар (ҚР ҚК 64-бабының 3, 4, 5-бөл.) сынақ мерзімінің ұзартылмауы танылады. Жоғарыда 

аталған екі жағдайда ҚР ҚК 77-бабының 3-бөлігіне сәйкес соттылық жойылады және адам соттылығы жоқ деп 

есептеледі. .[6] 

Сонымен қорыта келсек, қылмыстық істер бойынша шартты түрде соттаудың қазіргі таңдағы мәселесі, 

соттардың осындай қылмыстар бойынша нақты жағымды жақтары көп. Олардың ішінде шартты түрде соттаудың 

сынақ мерзіміне, сотталу кезінде еңбек етуге және сынақ мерзімі кезінде әкімшілік жазаны қолданумен ұштасуы 

бойынша соттар өздері шешеді. Шартты түрде соттаудың халықаралық нормаларына сәйкес тәжірибені енгізу 

қажет.  
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Сыбайлас жемқорлықпен күресу Қазақстанның бүгінгі күнгі күрделі мәселесі болып отыр. Үлкен 

әлеуметтік қасірет болып табылатын ол саяси даму тұрғысынан бір -біріне ұқсамайтын әлемдегі барлық елдердің 

қай-қайсысын да қатты алаңдататыны анық. 

 «Сыбайлас жемқорлық» деген түсінік мағынасына этимологиялық қарау мұны «параға сатып алу»,  «пара» 

ретінде  «corruptio» деген латын сөзін алып, анықтауға мүмкіндік береді.  

Сыбайлас жемқорлық әлеуметтік – экономикалық даму, нарықтық экономиканы құру, инвестициялар 

тарту процесін баяулататын және демократиялық мемлекеттің саяси және қоғамдық институттарына кері ә сер 

ететін, елдің даму болашағына айтарлықтай қауіп төндіретін құбылыс. Елбасы биылда «Қазақстан халқының әл-

ауқатын арттыру – мемлекеттік саясаттың басты мақсаты» атты өзінің Қазақстан халқына Жолдауында 

«демократиялық қоғам жағдайында қылмыс пен сыбайлас  жемқорлыққа қарсы күрес ерекше мәнге ие болады» деп 

атап көрсетті. Яғни бұл мемлекеттің осы жағымсыз құбылысты жою бағытындағы кешенді және жүйелі күрес 

жүргізу саясаты жанданып, әрі қарай жалғасын табады деген сөз. 

Сыбайлас жемқорлық Қазақстанның ұлттық қауіпсіздігіне, мемлекет пен қоғамның тұрақтылығына қатер 

төндіреді, халықаралық аренада Қазақстан Республикасының жағымсыз имиджін жасай отырып, жүргізіліп жатқан 

экономикалық және әлеуметтік реформаларға кедергі жасайтыны сөзсіз. Сыбайлас жемқорлық сыбайлас жемқор 

және адал (жергілікті немесе шетелдік) кәсіпкерлерді алдын ала теңсіздік жағдайына қоя отырып, сыртқы және 

ішкі нарықтардағы бәсекелестікке нұсқан келтіріп, ұлттық экономикаға жағымсыз әсер етеді. Сыбайлас 

жемқорлық жөніндегі тәуелсіз сарапшылар  қауымдастығының бағалауы бойынша, ол Қазақстанда тауарлар мен 

қызметтердің құнын көтереді, бұдан ең алдымен халық зиян шегетіні сөзсіз. 

Осы жоғарыда аталған мәселелерді болдырмау мақсатындағы ққық қорғау органдары қабылдап жатқан 

сыбайлас жемқорлыққа қарсы күрес 

шаралары  айтарлықтай  нәтиже  бермей  отыр.  Қазақстан  Республикасының  экономикалық қылмысқа және 

сыбайлас жемқорлыққа қарсы агенттігінің ресми мәліметтеріне сәйкес, егер 2005 жылы анықталған сыбайлас 

жемқорлық қылмыстар бойынша келтірілген зиян сомасы 379  млн теңгені ғана құраса, 2012 жылы осы көрсеткіш 

7,8 млрд теңгеге дейін өскен. Ал ҚР Білім және ғылым министрлігінің Ғылым комитетінің Экономика 

институтының директоры Сакен Еспаевтың мәліметтері бойынша, 1994–2013 жылдардағы Қазақстанға 

жемқорлықтан келген зиян 7.5 млрд долларға тең. Соңғы он екі жылдықта елден 120 млрд долларға жуық капитал 

кеткен. Соның ішінде біразы сыбайлас жемқорлық салдарынан. 

Бұл көрсеткіштер, әрине, көңіл көншітерлік емес. Алдыңғы қатарлы 30 елдің қатарына қосылуды мақсат 

етіп отырған біздің ел үшін жақсы көрсеткіш деп айта алмаймыз. Осы құбылыстың ұлттық қауіпсіздігімізге қатер 

екендігі ҚР Президентінің Қазақстан халқына жасаған «Қалыптасқан мемлекеттің жаңа саяси бағыты «Қазақстан – 

2050» Стратегиясында: «Жемқорлық жай құқық бұзушылық емес. Ол мемлекеттің тиімділігіне деген сенімді 

сетінетеді және ұлттық қауіпсіздікке төнген  тікелей қатер», — деп көрсеткен болатын. 

Сыбайлас жемқорлық көрсеткішін анықтайтын әлемдік рейтинг қорытындысы бойынша 2017 жылды 

Қазақстан 31 балл жинап, әлемдегі 180 мемлекеттің ішінде рейтингтегі 122-орынды иемденген және берілген 

орынды Әзірбайжан, Джибути, Либерия, Малави, Мали, Молдова және Непал сияқты мемлекеттерімен бөлісіп 

отыр. Осылайша 2016 жылғы көрсеткішпен салыстырғанда көрсеткішті 2 балға жақсартып, 9 орын алға жылжыды. 

Рейтинг бойынша ең жоғары нәтиже 89, 88 балл жинаған Жаңа Зеландия мен Дания мемлекеттеріне тиесілі. 14, 12, 

9 балл жинаған Сирия, Оңтүстік Судан, Сомали сияқты мемлекеттер берілген рейтінгтің төменгі жағынан орын 

алды. 66 балл жинаған Батыс Еуропа мемлекеттері ең жақсы нәтиже көрсеткен аймаққа жатады.  

Сыбайлас жемқорлықпен күресте ең басты нәтиже бүкіл қоғамның белсене атсалысуына байланысты. 

Әлеуметтік желінің, өзге де медиа-ресурстардың дамуы жағдайында, сыбайлас жемқорлыққа қарсы іс-әрекет 

барысында оны жалпы жұртшылықтың жек көруі күрестің қуатты құралына айналуға тиіс.  
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Елбасының мемлекетіміздің тағдыры үшін маңызды құжатында айтылған мемлекеттік қызметтегі 

тұлғаларға қойылатын талап «Әрбір мемлекеттік қызметкердің ары да жаны да таза, сауатты және білікті, біреуге 

тәуелді болмайтындай жағдайда болса екен», - деген жұртшылықтың пікірімен үндескендей. Мемлекеттік 

қызметкердің атына кір келтіретін әрекеттерден әркімнің де аулақ болғаны жөн. Берілген заң бұзушылыққа 

қасақана барғандар қатаң жазаға тартылулары тиіс.  

Біздің ел - ТМД елдерінің ішіндегі сыбайлас жемқорлыққа қарсы күрес туралы арнайы заң қабылдаған 

бірінші және бірден-бір мемлекет. Қазақстан Республикасы Кеңес Одағы кеңістігінде алғаш рет 1998 жылы 2 

шілдеде «Сыбайлас жемқорлыққа қарсы күрес» Заңын қабылдады. Бұл заң жобасы арқылы жемқорлыққа қарсы 

күрестің негізі принциптері  анықталып, жемқорлыққа қатысты құқық бұзушылықтардың және оған байланысты 

жауапкершіліктің артылуының түрлері анықталды. Бұл заңның ерекшелігі сол, билік басындағы лауазым иелерінің 

қызмет бабын жеке басының мақсаттарына пайдалануына, келеңсіз әрекеттеріне тосқауыл қою болып отыр. 

Лауазым иесінің қызметтік міндетіне жатпайтын әрекеттер, мысалы, жеке тұлғаның немесе заңды тұлғаның, 

үшінші бір адамның пайдасына бағытталған іс-әрекеттер қылмыстық белгі құрамауы мүмкін. Сондай жағдайда 

келеңсіз қылығы әшкере болған лауазым иесі аталған заң негізінде жауап береді. Мемлекеттің мүддесіне, 

халықтың мемлекетке, заңдарымызға деген сеніміне нұқсан келтіретін лауазым иесінің теріс әрекеті жазасыз 

қалмау керек. «Сыбайлас жемқорлыққа қарсы күрес туралы» Заң қабылданғаннан бері 20 жылдың ішінде, 

сыбайлас жемқорлыққа қарсы іс-әрекеттер дәйектілікпен жүзеге асырылуда. Мемлекеттік органдардың осы 

бағыттағы жұмыстарының нысандылығы мен тиімділігі, сыбайлас жемқорлыққа қарсы күрес мәселелері 

Елбасының жеке бақылауында тұрғандығына негізделген. Осыған орай мемлекеттік басқару жүйесін қорғау, оған 

қылмыстық қол сұғуды болдырмау ең маңызды мәселе болып табылады. Жалпы сыбайлас жемқорлықпен күресу 

жеке адамдардың немесе жекелеген топтың ғана емес мемлекеттік органдардың, мемлекеттік қызметкерлердің, 

тұтастай қоғамның басты міндеті мен борышы. Осыны шынайы орындау үшін әрбір лауазым иесі өзінің жан -

дүниесін ұдайы таза, адал ұстауы тиіс. Сонда ғана олар қарапайым халықтың сенімін ақтап, қоғамның тежеусіз 

дамуына үлес қосар еді. 

 

Пайдаланылған әдебиеттер тізімі 

1. Қазақстан Республикасының «Сыбайлас жемқорлықпен күресу туралы» Заңы,  2015 жылғы 18 қараша  

2. ҚР Елбасының «Қазақстан халқының әл-ауқатын арттыру – мемлекеттік саясаттың басты мақсаты» 

жолдауы 

3.  ҚР Елбасының «Қазақстан:2050» жолдауы 

4. НұрОтан» партиясының 2015-2025 жылдарға арналған сыбайлас жемқорлыққа қарсы іс-қимыл 

бағдарламасы 

5.   «Қазақстан Республикасының мемлекеттік қызмет істері және сыбайлас жемқорлыққа қарсы іс-

қимыл жөніндегі агенттігінің жаңа идеологиясы туралы», (Астана, 2014ж) 

6. Қазақстан Республикасының 2015-2025 жылдарға арналған сыбайлас жемқорлыққа қарсы 

стратегиясы туралы Жарлығы 

 

Ғылыми жетекші – МЖБ магистрі Бимбетова Б.С. 
 
 

АЙМАҚТАҒЫ ЭКОНОМИКАНЫ ДАМЫТУ МАҚСАТЫНДА АҚТӨБЕ ОБЛЫСЫНДА ҚАТТЫ 

ТҰРМЫСТЫҚ ҚАЛДЫҚТАРДЫ ЗАЛАЛСЫЗДАНДЫРУ МӘСЕЛЕЛЕРІ 

 

Жиенбаев Ұ.Б. 

Қ.Жұбанов атындағы Ақтөбе өңірлік мемлекеттік университеті 

 

Елімізде көптеген жылдар бойы шешімін таппай келе жатқан басты экологиялық проблемалардың бірі - 

қатты тұрмыстық қалдықтармен жұмыс мәселесі болып саналады. Қазіргі таңда қатты тұрмыстық қалдықтардың 

97 пайызы алдын ала сұрыпталмай санитарлық стандарттар талаптарына сай емес ұйымдастырылмаған қоқыс  

алаңдарына шығарылады. Европалық елдерде қоқыстардың 80% қайталама шикізат ретінде пайдаланылып, табыс 

көзіне айналғандығын атап айтуға болады. 

Жыл сайын, тек Ақтөбе облысының өзінде 350 мың.тн. тұрмыстық қалдықтар түзіледі. Олардың ішінде 

облыс бойынша қызмет көрсететін 9 полигонға одан әрі көму арқылы 200 мың.тн. көлемінде  тұрмыстық 

қалдықтар орналастырылады.  Қалған 150 мың.тн. қалдық апаттық қоқыс орындарына шығарылады. Облыс 

бойынша 360-қа жуық апаттық қоқыс алаңдары  бар деп саналады. 

2016 жылдың соңына қоқыс алаңдарына шығарылған коммуналдық қалдықтардың нақты көлемі 13 млн.тн. 

құрады. Олардың барлығы дерлік қоршаған ортаға әсерін бағалау жобасынсыз орналастырылған. Қалдықтардың 

жалпы көлемнің 7 млн.тн-сы Ақтөбе қаласындағы полигондарда, оның ішінде  «Ақтөбе Таза Қала» ЖШС-ң 

полигонында 1,76 млн.тн. және 5,24 млн.тн. консервацияланған ескі полигонда жинақталған. 

Жер бетіндегі зиянды заттардың жинақталған массасы, топырақ жамылғысына, өсімдіктерге, жерүсті және 

жер асты суларына жағымсыз әсерін тигізеді. Қалдықтардың жағымсыз әсері, олардың жануы барысында  түзіледі. 
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Қоқыстар жанған кезде атмосфераға өте көп улы заттар бөлініп, тыныс жүйесі аурулары мен репродуктивті және 

иммундық жүйелердің ауытқуларына әкеліп соғуы мүмкін.  

400 мыңнан аса халқы бар Ақтөбе қаласында заңдастырылған қатты тұрмыстық қалдықтар полигоны жұмыс 

жасайды. Қалдықтарды полигонға шығару қызметін үш мекеме жүзеге асырады. Олар «Ақтөбе Таза Қала» ЖШС, 

«Ақжол ЛТД» ЖШС-гі жіне  ЖК «Каримбаев» Полигон қаланың солтүстік шетінде орналасқан, жалпы ауданы - 

60,2 гектар. «Ақтөбе Таза Қала» ЖШС-нің мәліметі  бойынша, 2009 жылыдан бастап  полигон ашылғаннан бері 

қала ішінен 1,76 млн.тн қоқыс шығарылған. Өндірістік ққалдықтардың тәуліктік жинақталуы 344,16 тн. Тек 2015 

жылдың өзінде қала полигонында 168,2 мың.тн. қоқыс орналастырылды. қатты тұрмыстық қалдықтар 

компоненттерінің қоқыс алаңдарындағы тығыздығы шамамен 300-500кг/м3. Облыста, оның ішінде Ақтөбе 

қаласында қатты тұрмыстық қалдықтарды қайта өндеу мәселесі басты назарда болып отыр. Қатты тұрмыстық 

қалдықтарды қайта өндеу үлесі 0,2-0,5% -ды құрайды. 

Ақтөбе қаласында қауіпті қалдықтарды немесе қайта өндеуге болатын қалдық компоненттерін бөлек 

сұрыптау жүйесі енгізілмеген. Әрекеттегі қатты тұрмыстық қалдықтар полигоны қазіргі талаптарға және о ларды 

жоюды басқару тәжірибесіне сай емес. Мұнда  қалдықтардың  өздігінен жану деректері жиі орын алады. Мысалы, 

2015 жылғы  тамыз айының 17-18 күндері полигонда болған өрт салдарынан жақын аумақта орналасқан Ақтөбе 

қаласының «Шанхай» ауданын түтін мен иіс  жапты. Өрттің пайда болуына қоқыстардың шіруі нәтижесінде 

бөлінген метан себеп болған. Қоқыс метаны ғаламдағы парниктік газдардың негізгі ластаушы көздерінің тізіліміне 

енгізілгендігін атап өту керек. 

Атмосфералық ауаға кері әсерді төмендету мақсатында, Ақтөбе қаласы аумағында экологиялық 

ауыртпашылықты төмендету үшін, қатты тұрмыстық қалдықтар полигоны айналасында жасыл белдеу құру шешімі 

қабылданды. 2016 жылы 140 гектар алаңға 103 мың жапырақты көшеттер отырғызылды. 

ҚР «Жасыл экономикаға» көшу Концепциясы шегінде және «2015-2017 жылдарға Ақтөбе облысының 

экологиялық жағдайын жақсарту бойынша  іс-шаралар жоспарына» сәйкес, Ақтөбе қаласы Әкімдігімен «Ақтөбе» 

ӘКК АҚ, «Союз Гранд» ЖШС-рі арасында қоқыстарды сұрыптау кешені құрылысы бойынша келісімшарт 

жасалған. 2016 жылы қуаттылығы жылына 180 мың.тн. қоқыс сұрыптау кешенінің құрылысы жобасы жүзеге 

асырыла бастады. Сұрыпталатын қалдықтардың түрлері- шыны, пластик, темір және қағаз қалдықтары. Аталған 

кешен қатты тұрмыстық қалдықтар полигонына келіп түсетін қалдықтардың 40%-ға жуығын қайта өңдейді. Кешен 

толықтай  2017 жылдың қазан айында  іске қосылды. Оның басты мақсаты Ақтөбе қаласы мен жақын орналасқан 

елді мекендердің экономикалық және экологиялық  сауықтырылуына бағытталған. 

Қалдықтарды сұрыптау кешенінің құрылысы, қалдықтардың полигонға шығарылуын 40%-ға дейін 

төмендетуге мүмкіндік туғыза отырып, қалдықтардан тауар түріндегі өнім мен стандартты қайталама шикізат алу 

арқылы, бюджеттің шығын әкелетін саласынан, пайда әкелетін саласына  айналдырады. 

Қоқыстарды сұрыптау кешенінің құрылысы үшін Ақтөбе қаласы әкімдігінің жанындағы «Ақтөбе» 

әлеуметтік-кәсіпкерлік корпорациясымен қалалық полигоны аумағынан 0,8 га жер телімі бөлінген.  

Қазіргі уақытта аумақтың инженерлік-геологиялық және гидрологиялық жағдайы зерттелді, аумақтың 

жоспары жасалып, инженерлік жүйелер жүргізілгені және іргетасы қаланып, құрылыс материалдары сатып 

алынған. Инвестиция көлемі шамамен 500 млн.теңгені құрайды.  

Қазақстан Республикасы «Жасыл экономикаға» көшу Концепциясының басты  қағидалары мен бағыттарын 

ескере отырып, облыстың  өндірістік кәсіпорындармен  қоршаған ортаға  техногенді салмақты төмендету 

мақсатында қалдықсызтехнологияны енгізу туралы шаралар қолданылып жатыр. 

2016 жыл бойынша  түзілген өнеркәсіптік қалдықтар көлемі 76,7 млн.тн.,  2015 жылға бұл сан 105,5 млн.тн. 

құрады. 2016 жылы өнеркәсіптік қалдықтарды  қайта өндеу үлесі 12,44%, ол өткен жылмен салыстырғанда 2% 

жоғары. 

Тау-кен өндіру кәсіпорындарының барлығында дерлік, қалдықтарды басқару жүйесі әрекет етеді. Бұл 

жүйеге қалдықтардың технологиялық циклдерінің, сондай –ақ қалдықтар түзілуінің ескерту немес азайту, есеп 

және бақылау, жинау, қайта өңдеу, жою, сақтау және тасымалдау сияқты барлық кезеңдері кіреді.  

«ТНК Казхром» АҚ филиалы Дөң КБК-да 2016 жылға табиғат қорғау іс шараларын жүзеге асыру 

нәтижесінде, қолданыстан шыққан  карьерлер алаңдарында  8,6 млн.тн. аршылған, ірі қалдықтарды орналастыруға 

мүмкіндік пайда болды. 

«ТНК Казхром» АҚ АТҚЗ филиалы ПЦ №2 –де орта және  төмен көміртекті шлактарды тұрақтандыру мен 

қайта өңдеу бойынша  бағдарлама нәтижесінде, 2016 жыл бойынша шлактарды жинауды 180 мың.тн. азайтуға 

мүмкіндік беріп экологиялық тиімділікті арттырған.  Жоғары көміртекті темір қорытпасының ағымдағы шлактары 

цех ішінде «қиыршықтас» дайын өніміне  қайта өңделген.  

«ТНК Казхром»АТҚЗ-да  газ тазарту сүзгілерін жою шаралары, оларды  отқа төзімді кірпіштерді дайындау 

процесінде пайдалану арқылы, шаңдануды 474,2 тн-ға азайтуға қол жеткізілген. 

2016 жылдың сонында Ақтөбе қаласында «Сайлан Ақтөбе» ЖШС-ы құрамында хром қоспалары бар 

қалдықтардан «Хромикс» пигментті-толтырғышын және магнезиальді ұнтақ шығаратын, қуаты 6000 тонна 

болатын цехты іске қосты.  Жаңа өнім  жасыл шыны мен бояу өндірісінде қолданылатын болады.  

Мұнай-газ өндіру секторларындағы өнеркәсіптік қалдықтар көлемі, бұрғылау көлемінің төмендеуіне 

байланысты, 66% -ға қысқарды. Мұнай-газ өндірісінің қалдықтары көбінесе өнеркәсіптік полигондарда 

заласыздандырылады. 2016 жылда мұнай қалдықтарын залалсыздандыру немесе қайта өңдеу үлесі 70% құрады.  
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Облыс аумағында мұнай-газ секторының өнеркәсіптік қалдықтарын орналастыру және залалсыздандыруды 

жүзеге асыратын 16 субъект бар. Олар Мұғалжар, Темір, Байғанин, Шалқар  аудандарында орналасқан.  

Экология департаменті мен Ақтөбе облысының прокуратурасы өнеркәсіп полигондарына бір лесе жүргізген 

тексеру жұмыстары нәтижесінде, полигондармен  өнеркәсіп қалдықтарын орналастыру және залалсыздандыру  

барысында  заң бұзушылықтар анықталған. 

Тексеріс нәтижесінде 3 өнеркәсіп полигонының қызметі уақытша тоқтатылған. Олар: «АктобеЭкоЦентр», 

«ТазаДалаКом», «Кучум» ЖШС-рі. «НК-Сервис» және «НАК-Сервис» ЖШС-нің қызметі мүлдем тоқтап тұр. 

Сонымен қатар «Химпромсервис» ЖШС-гі сот шешімімен банкрот болып танылған. 

Қоршаған ортаның ластану деңгейінің сандық, сапалық қауіпті көрсеткіштерінің бірі, мұнай газ кешендері 

нысандарының тазартылмаған күкіртті-сілтілі ағындылары болып табылады.  

2002 жылдан бастап «СНПС Актобемунайгаз» АҚ және «КазахОйлАктобе» ЖШС-де демеркаптанизациялау 

процесі үшін қышқыл натридің 15-20%-қ ерітіндісі қолданылады. Бұл технология сілтілі ерітінді түріндегі 

қалдықтардың айтарлықтай түзілуін қарастырады.  

Жыл сайын «СНПС Актобемунайгаз» АҚ және «КазахОйлАктобе» ЖШС-рі  мұнай мен газды тазартқаннан 

кейін 40 мың тоннадан жоғары қауіпті күкіртті-сілтіні қалыптастырады. Деммеркаптанизациялаудың сұйық 

қалдықтары салыстырмалы көлемде жоғары концентратты биотоксиканттар бөледі. 

Бөлек жинау және сұрыптау процесі барысында алынған материалдарды қайта өндеу үшін, қаланың 

индустриалдық аумағында, сонымен қатар облыс аудандарының орталықтарында қайта өндейтін өндірістер салу 

қажет деп саналады. Мысалы, пластик өнімдерін қайта өңдеуден- флекс түйіршіктерін және қауыздарын, әйнек 

өндеуден- сұрыпталған әйнек құмын (әйнек сынығын), макулатура және картон өндеуден - қағаз массасын 

шығарады. 

Аталған мақсаттарға «Ақтөбе» ӘКК, Ақтөбе облысының кәсіпкерлік және индустриалдық-инновациялық 

даму басқармасының  ықпал етуі қажет. Бұл облысымыздың қалдықтарды өндеу саласында жаңа өндірістер 

құруға, сонымен қатар көрші облыстардан қосымша қайталама ресурстар «тартуға» мүмкіндік береді.  

Қоршаған ортаға электрондық қалдықтарда біраз зиянды әсер тигізеді. Қызмет ету мерзімінен асқан 

электрлік немесе электромагнитті құрылғылар (компьютер, ұялы телефон, батарейкалар) құрамында сынаптан 

басқа алюминий, магний, мышьяк, берилий және т.б. зиянды заттар пайда болады. Электрлі заттардың қабығына 

зақым келгенге дейін ол қауіпсіз болып саналады. Одан кейін улы заттар топырақ және жерүсту сулары арықылы 

қоршаған ортаға таралатынын ескеру қажет.  

Яғни Қазақстандықтарға, «жасыл экономика» сәнге еру емес, болашақ ұрпақтын амандығын қамтамасыз 

ету. «Табиғатты сүйеміз, Қазақстанды сүйеміз!»  экологиялық жобасы аясында, өткен жылдан бастап «Технодом» 

ұлттық дүкендер желісі электрлік-тұрмыстық қоқыстарды бөлек жинау мен залалсыздандыру  үшін арнайы 

экологиялық бокстар қондыру Бағдарламасын жүзеге асыруда. 

Ақтөбе қаласындағы Әбілқайыр хан 42, «Айна» сауда орталығы ғимаратының 1 қабатында орналасқан 

«Технодом» дүкенінде арнайы экологиялық бокстар орналастырылды. 

Бұл жерде электр қоқыстары тегін қабылданады және тауардың аталған дүкеннен сатып алынуы міндетті 

емес. Электрлі және электр құрылғылары қалдықтарынан қоршаған ортаға кері әсерін төмендету мақсатында, 

өткен жылдың 25-28 қараша айында Ақтөбе қаласындағы «Планета электроники», «Алекс Асу» және «Принт КЗ» 

дүкендерімен пайдалануға жарамсыз тұрмыстық техника мен электрониканы қабылдау бойынша акция өткізілді.  

Акция қарсанында, «Дина» гипермаркетінде, «Планета электроники» сауда орталығында және «Мега 

Актобе» ОСО-да тұрғындар арасында 500 дана материалдар (флаерлер, буклеттер) таратылды.Акцияның негізгі 

мақсаты – қала тұрғындарын электрлі-тұрмыстық қалдықтарды контейнерлерге шығармай, «Технодом» сауда 

компаниясы желісіне әкеліп тапсыруға  шақыру болды. 

ҚР экологиялық кодексінің 301 бабы 3 бөліміне сәйкес, жергілікті атқарушы органдарға ыдырау қаупі бар 

қалдықтарды  көмуді қысқарту бойынша шаралар алу міндеттелген. Бүгінгі күні Ақтөбе облысы бойынша жыл 

сайын құрылатын қатты тұрмыстық қалдықтардын тек 0,25% залалсыздандырылады. Сондықтан қатты тұрмыстық 

қалдықтарды залалсыздандыру өте маңызды және қажет. 
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Окружающая среда - это неотъемлемая часть жизни человека. Ее загрязнение ведет за собой массу 

негативных последствий экологического, экономического и социального характера. 

Одной из самых актуальных проблем современного общества – экологическое состояние природы. 

Последствия, к которым может привести неразумное использование природных ресурсов, а так же неосознанное и 

безответственное загрязнение окружающей среды, требуют  изучение и решение проблемы данной темы.  

Социально-экономическая жизнь населения оказывает неотъемлемое воздействие на окружающую среду 

страны и планеты в целом. По статистике экономика Казахстана с каждым годом набирает обороты и растёт вверх, 

что говорит о том, что промышленность и развитие сельского хозяйства увеличивается, следовательно, это 

сказывается на экологическом состоянии государства. Казахстан является одним из крупнейших производителей 

опасных отходов в мире. В результате сочетания крупного и растущего промышленного комплекса и отсутствия 

стимулов большая часть опасных отходов остается необработанной и обычно хранится на местах расположения 

заводов. Такие места хранения представляют собой значительные риски для здоровья населения и окружающей 

среды. Несмотря на то, что на данный момент Казахстан обладает некоторыми мощностями по удалению отходов, 

большинство предприятий осуществляет деятельность без экологического разрешения или использует устаревшие 

технологии, которые ограничивают обработку отходящих газов и веществ, загрязняющих атмосферу. 

Существующие технические средства также ограничены типами опасных отходов, которые они могут обработать. 
С каждым годом количество заводов и предприятий увеличивается и наносит все больший урон окружающей 

среде выбросами токсичных веществ в атмосферу, тем самым загрязняя ее. Удельный вес источников загрязнения 

с очистными сооружениями по Актюбинской области составил  6,5 % от числа всех источников, вследствие чего 

из общего объема выбросов загрязняющих веществ в атмосферу утилизируется только около 22 %, остальные 

выбросы производятся без очистки[1,2]. Множество заводов не используют отчищающие фильтры и средства 

обработки отходов, что в дальнейшем ведёт к экологическим проблемам не только конкретных регионов, но и всех 

стран.  
Загрязнение воздуха – это любое изменение его состава и свойств, которое оказывает тотальный вред на 

организм человека, животных и растения. В Казахстане значительное влияние на загрязненность воздуха имеют 

следующие три фактора: промышленное производство, загруженность автодорог городским транспортом и низкая 

проветриваемость населенных пунктов[1]. Специалисты отмечают, что именно эти  фактора способствуют 

высокому и очень высокому уровню загрязнения атмосферного воздуха в населенных пунктах такими 

загрязнителями, как диоксид азота, оксид углерода, диоксид серы, формальдегид, сероводород, взвешенные 

частицы, фенол, аммиак. 

Город Актобе считается одним из самых загрязнённых регионов относительно воздушного бассейна и его 

относят к очень высокому уровню загрязнения. Он определялся значением  стандартный индекс равным 12(очень 

высокий) по сероводороду и по диоксиду серы[1]. Из-за большого количества транспортных средств, а так же 

заводов и промышленных предприятий создаются не благоприятные условия проживания. Жители города дышат 

загрязненным воздухом, что в последующем приводит к заболеваниям разного типа, в особенности заболеваний 

дыхательных путей. 

Антропогенные факторы оказывают большой урон экологии. Научно - технический прогресс и его развитие 

определенным образом влияет на здоровье людей. Построения и различные технологии выбрасывают большое 

количество токсичных веществ и тем самым оказывают большой вред населению.  

Следует отметить, что состояние качества воды и водных источника на территории Актюбинской области 

не отвечают нормам и современным требованиям. В поверхностных водах в январе 2019 года зафиксировано 33 

случая высокого загрязнения и 1 случай экстремального высокого загрязнениия  на реке Илек.  Факт высокого 

загрязнения хромом реки Илек регистрируется с декабря 2018 года. По результатам анализа концентрация хром а 

составила 14 предельно-допустимая концентрация примеси.  Воды реки Илек находится в загрязнённом состоянии, 

из-за выбросов отходов близ стоящих предприятий, важно отметить, что воды реки Илек попадают в Урал и 

дальше идет загрязнение больших вод.  

В дальнейшем город Актобе планирует стать городом с миллионным населением. Естественным образом 

этот фактор приведет к еще большим экологическим проблемам региона. Появится больше предприятий 

различных сфер, заводов, транспорта и т.д. Окружающая среда будет загрязняться в огромных масштабах. 

Поэтому следует учитывать все возможные проблемы связанные с природой и, отталкиваясь от этого, планировать 

будущее. 

По статистике более четверти территорий нашей республики непригодны для жизни из-за испытаний на 

военных полигонах, из-за того, что фабрики и заводы оставляют после своей деятельности тонны токсичных 

промышленных выбросов, а сельское хозяйство использует очень много ядовитых химических веществ для 

борьбы с сорняками и насекомыми. Из-за опустынивания потеряна почти половина пастбищ, 75% поливных 

земель засолены. В отдельных районах средняя продолжительность жизни людей сократилась на 15 - 20 лет по 

сравнению с развитыми странами[1].  

На сегодняшний день согласно исследованиям врачей-гигиенистов Актюбинской области, основными 

источниками выбросов в атмосферу на территории города Актобе являются крупные предприятия химической, 

металлургической, энергетической промышленности. Основной вклад выбросов вносят АО «Феррохром», АО 

СНПС «Актобемунайгаз», АО «АЗХС»[2]. Многочисленные исследования здоровья населения Западного региона 
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показывают повышение уровня заболеваемости по сравнению с прошлыми годами, связанное с отравлениями 

химическими веществами, такими как хром и бор.  

Территорию Актюбинской области относят к двум биогеохимическим провинциям: хромовой и борной, 
где одна из причин избытка этих элементов вызвана техногенным загрязнением окружающей среды. На 
современном этапе можно выделить несколько барьеров, которые не способствуют регулированию и  
управлению опасными отходами, или не могут быть захоронены. К ним относятся:  
-большинство предприятий, занимающихся сжиганием отходов, осуществляют деятельность без 
экологического разрешения и юридически являются недействительными; 
 -в законодательстве существуют несоответствия, что препятствует управлению опасными отходами 
(например, классификация отходов);  
 -отсутствуют эффективные финансовые и экономические стимулы для внедрения более чистого 
производства, а также отсутствует контроль / управление качеством производимых отходов; 
 -отсутствует четкая законодательная основа в области управления опасными отходами; 
 -отсутствует законодательная основа для сжигания опасных отходов, отсутствует структура 
лицензирования для обработки отходов, отсутствуют поощрительные меры для обработки отходов 
(например, налог на опасные отходы). 
Для борьбы с таким масштабом экологического загрязнения, необходимо применять заградительные 
меры в виде наказания предприятиям, что не соблюдают санитарно гигиеническое нормы, так же нужно 
учитываю проблемы с сильно загрязнённым воздухом, озеленить как можно лучше территорию города и 
области в целом. Системное взаимодействие между властями и общественностью, а также различными 
госструктурами, может способствовать улучшению состояния экологии городов Казахстана. 
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Обретение государственного суверенитета нашей страной, объявление своей независимости  создает 

возможности для возрождения старых правовых ценностей и применения в соответствии с современными 

реалиями.  Для регулирования гражданских правоотношений в новых условиях в связи с переходом на рыночные 

отношения государство столкнулось с необходимостью совершенствования законодательной деятельности.  

Однако поскольку этот процесс требовал достаточно много времени, пришлось также применять прежние 

советские нормативно-правовые акты. 

        Гражданское законодательство, принятое в СССР в 1991 году, было  введены в действие в Казахстане в 1993 

году, однако через короткое время многие его принципы были изменены в связи с переходом к рыночным 

отношениям, и дополнились положениями о свободе заключения договора, равноправии субъектов гражданских 

правоотношений и т.п. 

        Если сравнивать его с Гражданским кодексом КазССР 1964 года [1, с. 256], становится заметным, что 

общество стало намного прогрессивнее, что в нем учитываются экономические перемены, хотя элементы 

рыночных отношений в нем еще не столь сильно  развиты. Появились новые виды гражданских правоотношений, 

ранее не встречавшиеся в юридической практике, например, виды договоров (лизинг, факторинг, доверительное 

управление имуществом), договора купли-продажи, подряда. И поскольку действующее гражданское 

законодательство больше не отвечало требованиям времени, рыночной экономики, 27 декабря 1994 года была 

принята и 1 марта 1995 года введена в действие Общая часть нового Гражданского кодекса РК [2]. 

         В 1999 году была принята Особенная часть ГК РК [3]. Принятие нового Гражданского кодекса РК повлияло 

на разностороннее развитие гражданских правоотношений, были введены новые нормы, гражданские отношения в 

соответствии с требованиями рыночных отношений стали регулироваться классическими и неизвестными ранее 

правовыми нормами. С переходом к рыночным экономическим отношениям отметился рост видов гражданских 

правоотношений. Их отдельные особенности регулируются принятыми нормативными нормами. В сфере 

современных гражданских правоотношений возникли земельные, финансово-валютные, банковские, 

транспортные, страховые, природоохранные и т.п. новые виды отношений,  а в самом договоре купли -продажи, 
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знакомом обычному праву, возникли отдельные виды договоров купли-продажи в зависимости от их объекта, 

которыми могут быть предприятия, недвижимое имущество и т.д. 

       Однако очевидно, что переход общества к рыночным отношениям возродил некоторые виды гражданских 

правоотношений, существовавших и регулировавшихся прежним обычным правом в области договорных, 

обязательственных отношений, отношений собственности, в брачно -семейных отношениях, но в преобразованном 

виде, и они применяются в экономических отношениях на междунардном уровне. В работе ученых-исследователей 

отмечается: «... речь не идет о прямом заимствовании объективно устаревших, отживших правовых норм, тем 

более, об их реставрации. Поэтому существование различных национальных правовых систем, имеющих 

однородные правовые понятия, не позволяет утверждать о приоритете римского права над традиционными 

правовыми институтами казахского обычного права» [4, с. 130].  

Нормы, по которым осуществляются современные гражданские правоотношения, прямо, а иногда 

косвенно ссылаются на принципы добросовестности, в предпринимательской деятельности предписано и входит в 

обычай соблюдение деловой этики, основанной на честности, добросовестности, безупречности, надлежащем 

исполнении принятых обязательств. Поэтому наблюдаемые в хозяйственных связях устные соглашения, взаимное 

доверие указывают на уверенное развитие общества, а в совершенствующихся механизмах регулирования 

общественных, гражданских отношений можно увидеть многие элементы обычного права. Одно из главных 

особенностей казахского обычного права заключается в том, что оно придавало большое значение честности и 

справедливости, и сегодня эти принципы востребованы современными предпринимателями.  

       Применяющиеся в регулировании имущественных отношений в различных сферах современных гражданских 

отношений критерии справедливости, здравомыслия, разумности были присущи только казахскому обычному 

праву, и сегодня отрадно видеть их возрождение. 

       В научных трудах, посвященных исследованию казахского обычного права указывается: «Это стало далеко не 

случайным. Основанная на этих общечеловеческих ценностях, исторически сложившаяся  норма обычного права, 

является неотъемлемой частью этнической культуры казахов, которая под влиянием известных исторических 

процессов была реформирована. И только после обретения независимости Казахстаном появилась реальная 

возможность возродить и официально признать естественные, привычные, сохранившиеся в памяти народа 

социальные институты правил поведения. Требование справедливости, разумности и добросовестности опирается 

на научную доктрину о том, что их теоритической основой являются справедливые способы и методы в 

регулировании имущественных отношений» [4, с. 131-132]. Рожденные в недрах казахского общества, 

возведенные в неизменный закон принципы справедливости, чести и достоинства, ответственного подхода, 

доброты и милосердия можно оценивать как священные критерии, сформировавшиеся в силу умения членов 

общества надлежащим образом ценить и пользоваться своей свободой и волей, отсутствия активного 

вмешательства со стороны государства. Сейчас идет процесс возрождения и модернизации норм, основанных на 

доброте, расширяется область их прямого или косвенного применения в регулировании гражданских 

правоотношений. Несмотря на то, что современная система права ощутила влияние многих зарубежных правовых 

систем, и это влияние продолжается и сейчас, очевидна необходимость значительного влияния нормы обычного 

права на основу казахского национального менталитета, формирование национальной правовой системы.  

Исторически сложившиеся нормы обычного права, основанные на общечеловеческих ценностях, являются 

неотъемлемой частью этнической культуры казахов, и несмотря на их реформирование по воздействием многих 

исторических процессов, они сохранили свое вечное значение и содержание, форму и облик, не утратили 

актуальности и переживают процесс возрождения в соответствии с требованиями рыночной экономики. Только с 

обретением независимости Казахстана некоторые институты обычного права получили публичное признание и 

применение в качестве естественных, привычных институтов. 

                  В заключение следует отметить, что Республика Казахстан с обретением независимости и 

экономическим развитием получила гарантии развития институтов, которые, в свою очередь, способствуют 

развитию гражданских правоотношений. На современном этапе в кругу хозяйствующих субъектов получают 

широкое применение правовые и предпринимательские обычаи. Поэтому оборот правовых и 

предпринимательских обычаев считается одним из источников, который используется при заключении договоров, 

и имеет большое содержание.  Его основной принцип, заключающийся в уважении  чести и достоинства, как 

своего, так и своих партнеров, добросовестность в отношениях перекликаются с казахским обычным правом. 

Широкое применение, возрождение институтов гражданских правоотношений словно доказывает 

жизнеспособность казахского обычного права. 
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НЕКОТОРЫЕ ВОПРОСЫ НЕПРИКОСНОВЕННОСТИ ЧАСТНОЙ ЖИЗНИ  

 

Колпакова Н.Н. 

ЗКГУ им.М.Утемисова 

 

15 декабря 2009 года в г. Астана состоялась экспертная встреча по обсуждению права на 

неприкосновенность частной жизни в Республике Казахстан. Организаторами встречи являлись Комитет по 

законодательству и судебно-правовой реформе Мажилиса Парламента Республики Казахстан, Центр исследования 

правовой политики, Институт законодательства Министерства юстиции Республики Казахстан, Национальный  

демократический институт международных отношений, Союз адвокатов Казахстана.  

7 декабря 2009 года был подписан Закон Республики Казахстан от «О внесении изменений и дополнений в 

некоторые законодательные акты Республики Казахстан по вопросам защиты прав граждан на неприкосновенность 

частной жизни» № 221-IV («Казахстанская правда» от 15 декабря 2009 г. № 294 (26038)).  

Закон направлен на принятие государством дополнительных мер по защите конституционных прав граждан 

на неприкосновенность частной жизни, личную и семейную тайну, на тайну личных вкладов и сбережений, 

переписки, телефонных переговоров, почтовых, телеграфных и иных сообщений, в частности: 

- усилена уголовная ответственность за нарушение тайны частной жизни, личной и семейной тайны, а также 

тайны личных вкладов и сбережений и иных сообщений;  

- установлена уголовная ответственность за фальсификацию оперативно -розыскных материалов; 

- расширяются ограничения для сотрудников оперативно-розыскной деятельности относительно 

разглашения сведений, затрагивающих неприкосновенность частной жизни;  

- конкретизированы полномочия прокурора при осуществлении надзора за законностью оперативно -

розыскных мероприятий, в том числе на сетях телекоммуникаций и почтовых каналах связи.  

Также Закон содержит ряд предложений по предупреждению и пресечению различных коррупционных 

правонарушений, сопряженных с посягательствами на право граждан на неприкосновенность частной жизни.  

Участниками встречи были затронуты и обсуждены практически все аспекты института частной жизни в 

свете норм принятого закона. 

Турецкий Николай Николаевич, д.ю.н., депутат, член Комитета по законодательству и судебно -правовой 

реформе Мажилиса Парламента Республики Казахстан отметил, что актуальность данной темы обусловлена и тем, 

что право на неприкосновенность частной жизни еще не получило широкого признания в судебной практике по 

причине возникновения трудностей с определением содержания этого права и сложностей сбалансирования 

интересов отдельной личности с интересами других лиц, групп и государства. [1] 

Необходимо признать, что некоторые проблемы защиты частной жизни остаются и в настоящее время. Этим 

и подчеркивается актуальность рассматриваемой темы. 

Лоскутов Игорь Юрьевич, генеральный директор ТОО «ЮрИнфо» (на тот момент), в своем докладе 

«Контроль за электронным пространством. Новые инициативы АИС (Интернет, е-mail, автоматизированные банки 

данных и т.д.)», затрагивает вопросы личной безопасности в киберпространстве. «…Проблема обеспечения 

неприкосновенности частной сферы человека не стала менее актуальной в связи с развитием Интернета. С 

развитием телекоммуникаций Интернет стал все чаще использоваться органами государственной власти, 

коммерческими и некоммерческими организациями, а также частными лицами для удовлетворения различных 

своих потребностей (личных и деловых отношений). Отношения лица, собирающего информацию, с физическим 

лицом, о котором собирается информация, вызывают множество вопросов, порождающих разнообразные 

юридические коллизии. Безучастным к ним в последнее время не остается и государство. В принимаемых 

нормативных правовых актах появляются нормы, посвященные регулированию общественных отношений, 

возникающих в связи с использованием сети Интернет. Но большинство из них не учитывают специфику 

Глобальной сети. Попытки государства заняться регулированием и взять под контроль «сетевую» жизнь в любых 

ее проявлениях даже с благими намерениями получаются неэффективными, непродуманными и в какой -то степени 

неадекватными, что вызывает крайне негативные отклики со стороны общественности и даже сопротивление». [2] 

Приказом и.о. Министра информации и коммуникаций Республики Казахстан от 23 мая 2018 года № 226 

«Об утверждении Правил регистрации абонентских устройств сотовой связи» устанавливается обязательная 

регистрация устройств сотовой связи, произведённые на территории Казахстана и завезённые в РК, работающие в 

сетях сотовой связи Казахстана. То есть это: телефоны, смартфоны, планшеты, детские часы с функцией дозвона, 

смарт-часы и т. д. Регистрация вводится с 1 января 2019 года.  

На наш взгляд, необходимость регулирования правоотношений в сфере доступа к ресурсам интернета, 

обоснована. Доступ, в свою очередь, происходит именно через современные мобильные устройства. И, как 

следствие, возникает риск утечки информации, риск неправомерного доступа к информации, находящейся на этих 

мобильных устройствах. Их регистрация – это необходимость, вызванная защитой, в первую очередь, самих 

граждан. При этом частная жизнь и есть та информация, которая хранится на мобильных устройствах.  

Далее полагаем необходимым обратить внимание на определение «использование личной, частной 

информации». При этом возможно и введение нормы об использовании информации полученной при нарушении 

неприкосновенности частной жизни и при незаконном нарушении тайны переписки, телефонных переговоров, 

почтовых, телеграфных или иных сообщений. Законодатель признает состав преступления в собирании 
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информации, причинении существенного вреда, незаконном нарушении тайны, вместе с тем возникает вопрос о 

квалификации действий по объему, степени распространения, степени использования полученной информации. К 

примеру. Консультанты операторов сотовой связи при осуществлении своих функций по отладке мобильного 

устройства, уже вторгаются в личное пространство, проверяя его работоспособность и работоспос обность 

приложений, установленных в нем. Согласие владельца на просмотр сообщений, при этом, зачастую не 

спрашивается. Имея претензии к консультанту, вполне возможно и возникновение конфликта. Введя норму, 

возможно и в административном поле, мы избежим или же уменьшим криминализацию действий консультанта. 

Статья 18  Конституции Республики Казахстан содержит гарантии права на неприкосновенность частной 

жизни: - каждый имеет право на неприкосновенность частной жизни, личную и семейную тайну, защиту своей 

чести и достоинства. 

Таким образом, незаконное вторжение, а тем более использование полученной информации, преследуется 

по закону. Вместе с тем, как было сказано выше, необходимо принятия более действенных мер по защите частной 

жизни, при этом упор делая на превентивные, упреждающие меры.  
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Labor is the main human activity that occupies at least a third of adult independent life.  A nu mber of stages in a 

person`s working career takes up earlier and later periods of his life. It is quite obvious that work, and, consequently, 

everything associated with it is of significant importance for anyone and is always kept under close review. Leade rs were 

always aware of the need to encourage people to work for the organization.  

In modern management, motivational aspects are becoming increasingly important. Personnel motivation is one of 

the key means of ensuring the optimal use of resources and maximization of human resources potential.  

The main objective of the motivation process is to get the maximum return from the use of available resources, 

which allows increasing the overall effectiveness and profitability of the enterprise.  

In the classic foreign and domestic literature related to management, motivation has various definitions: 

Motivation is the process of encouraging yourself and others to work towards achieving personal or organizational 

goals. [1, 234] 

Motivation is a process of a conscious choice of a certain type of behavior, determined by the complex influence of 

external (stimuli) and internal (motives) factors. In the process of production activity, motivation allows employees to 

satisfy their basic needs by fulfilling their job duties. 

Labor motivation is the employee's desire to satisfy the needs (to obtain certain benefits) through work. [2, 67] 

Consider the basic concepts explaining the essence of motivation and incentives. 

The motive is a conscious urge to achieve a specific goal, understood by an individual as a personal necessity. 

The labor motive is the direct determination of an employee to the activity (work) associated with the satisfaction of 

his needs. 

The group of leading motives that determine the behavior of an employee  is called the motivational core (complex), 

which has its own structure that differs depending on the specific working situation. [3, 47] 

Labor motives can be divided into biological and social. Biological motifs correlate with physiological desires and 

needs. The social include the following: 

• Collectivism (the need to be in a team) is characteristic of the Japanese style of personnel management, but it also 

has strong positions in Kazakhstan. 

• Personal self-affirmation (self-expression) is characteristic of a large number of workers, mostly young or mature. 

• The motive of self-reliance is inherent in employees who are willing to sacrifice stability and high wages in return 

of being its own owner and to have own business. 

• The motive of reliability (stability) is opposite to the previous one. 

• The motive for acquiring new (knowledge, things) lies at the heart of marketing, used by producers of new goods 

and services. 

• The motive of justice runs through the entire history of civilization. Failure to jus tice leads to demotivation. 

https://online.zakon.kz/Document/?doc_id=1005029#sub_id=180000
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• The motive of competition is genetically inherent in every person. This is the basis of the organization of 

competition in the enterprise. 

An important factor in personality is the system of its needs, motives, interests, that  is, what determines the causes 

of a person’s behavior, helps to explain the decisions made. 

From a psychological point of view, an individual’s need is an awareness of the absence of something that causes a 

person to act. [1,256] 

Ways to achieve effective work in enterprises are associated with the motives of people. Motivation is a sense of 

lack of something that has a certain direction. It is a behavioral manifestation of need and is focused on achieving the goal. 

A simplified model of motivation through needs is shown in Figure 1. 

 
Figure 1- A simplified model of motivation through needs  

 

Reward serves to encourage people to work effectively. In conjunction with the concept of motivation, the term 

“reward” has a broader meaning than just money or pleasu re, with which this word is most often associated. A reward is all 

that the employee considers valuable for himself. 

Rewards can be classified as internal and external. Any executive deals with these two main types of rewards.  

The type of motivation is the primary focus of an individual’s activity on meeting certain groups of needs. There are 

three main types of employee motivation: 

1. Workers focused primarily on the content and social significance of labor;  

2. Workers focused mainly on wages and other material values; 

3. Workers for whom the significance of different values is balanced. 

From this, it follows that, for example, the creation of jobs with more complex tasks and greater responsibility has a 

positive motivational effect for many workers, but not for all. The leader must always keep in mind the element of chance. 

There is no one better way to motivate. What is effective for motivating some people is completely unimportant for others.  

Another classification can be given for the types of employee motivation: 

• "Instrumentalist." The motivation of such an employee is focused on bare earnings, preferably in cash and 

immediately. 

• “Professional”. An employee of this type considers realization of his professional abilities, knowledge, and 

capabilities to be the most important condition for activity.  

• "Patriot". The basis of his motivation to work is high ideological and human values. Their goal is to bring 

goodness and humanity to people.  

• "Master". This type of motivation is based on the achievement and increase of wealth and prosperity. The needs of 

such workers are virtually unlimited.  

•"Lumpen". Such an employee prefers the equalized distribution of material goods. He is constantly haunted by 

feelings of envy and dissatisfaction with the order of benefits distribution in society. He does not like responsibility, 

individual forms of labor and distribution. [4, 145] 

Thus, the true motives that force a person to give maximum effort are extremely complex, they cannot be reduced 

only to simple material rewards, only to the creation of social opportunities, or only to psychological effects on a person. 

Only a set of effects can lead to the expected result. 
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“Появление новых слов – явление обычное и закономерное. Каждое новое или обновленное понятие должно 

получить свое наименование» [1, с.42]. Вхождение новых слов в общелитературный язык в значительной мере 

связано с творческой работой писателя, под их пером «не только фильтруется и шлифуется уже готовая продукция 

созидательного духа народа. Властное стремление к свежему, не банальному слову естественно толкает их к 

словотворчеству. И  нередко случается так, что сугубо индивидуальное слово, непригодное для общего, 

обиходного языка, становится счастливой находкой в контексте художественного произведения, играет роль 

важного, а порой и незаменимого стилистического средства. Поэтому в русской литературе 19-20 веков 

встречается довольно много индивидуально-авторских неологизмов” [1, с.50-51]. Рассмотрение окказионализмов в 

художественном дискурсе чрезвычайно важно и необходимо, так как их создание демонстрирует огромные 

возможности нашего языка. Анализ новых слов в текстах художественных произведений даст в руки 

исследователя интересный материал для изучения языка и стиля писателя, для составления словаря. Впервые 

вопрос об окказиональности был поставлен Г.Паулем в работе “Принципы истории языка” [2], который ввел в 

языкознание 19 века термин “окказиональное значение”. В современной лингвистике нет общепринятой 

классификации окказионализмов, да и само понятие “окказионализм”, “окказиональный” нуждается в уточнении, 

так как исследователи дают не только разную классификацию окказионализмов, но и по -разному трактуют это 

понятие.  

А.Г.Лыков пишет: “Окказионализм – это так или иначе нарушение грамматических, словообразовательных 

или лексико-семантических норм языка, неправильность, носящая целесообразно организованный характер, это 

одно из проявлений поэтической речи, в которой по самой её сути – выражение содержания не менее (если не 

более) важно, чем само содержание” [3, с.78]. Выделяя такие важнейшие функции окказионализмов, как 1) 

принадлежность речи, 2) ненормативность, 3) творимость, 4) экспрессивность, 5) функциональную одноразовость, 

6) производность, 7) номинативную факультативность, 8) непредсказуемость, А.Г.Лыков считает структурное 

несоответствие системе словообразования и зависимость от контекста необязательными для всех окказионализмов 

[3, с.80]. Э.И.Ханпира определяет окказионализм как “неизвестное языку слово, образованное по языковой 

малопродуктивной или непродуктивной модели, либо  по окказиональной (речевой) модели и созданное как с 

целью обычного сообщения, обычной номинации, так и с художественной целью” [4, с.72].  Е.А.Земская, 

определяя окказионализмы как “необычные слова, существующие в определенном, породившем их контексте, н е 

вошедшие в язык”, считает также, что “принципиальной особенностью окказионализмов является не их связь с 

определенным творцом (индивидуальный характер), а тот факт, что при их образовании произошло нарушение 

действующих в языке законов производства тех или иных единиц” [5, с.228-229]. 

Исследователи, выделяющие окказиональную лексику на основе словообразовательного критерия, по -

разному решают вопрос о границах окказиональных слов. Одни исследователи ( Плотникова Г.Н., Ханпира Э.И., 

Земская Е.А.) выделяют потенциальные слова, образованные по языковой модели высокой продуктивности или 

уже возникшие по такой модели, но еще не вошедшие в язык, и окказиональные слова, образованные по языковой 

малопродуктивной или непродуктивной модели, а также по окказиональной (речевой) модели, созданные на 

определенный случай либо с целью обычного сообщения, либо с целью художественной и существующие только в 

речи. Другие исследователи, отказываясь от учета и признания потенциальной лексики, выделяемой, по их 

мнению, без достаточных оснований, противопоставляют окказиональную лексику узуальной.  В.В.Лопатин в 

своей книге “Рождение слова” объединяет обе группы слов, мотивируя это тем, что и потенциальные и 

индивидуально-авторские слова создаются  по “случаю”, окказионально, отсутствуют в языковой традиции, 

создаются самим автором в момент устной или письменной речи для нужд данного контекста [6, с.71].  

В.Н.Хохлачева также называет окказионализмом «любое, не входящее в словарь языка слово, будь то образование 

по живой модели (потенциальное слово) или образование, “незакономерное” с точки зрения словообразовательных 

связей (индивидуально образованное слово) [7, с.167]. Такая позиция представляется наиболее последовательной. 

Безусловно, нельзя вовсе не учитывать и не признавать потенциальную лексику, но такое разделение 
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окказиональных и потенциальных слов целесообразно лишь в словообразовательном аспекте, так как оба типа слов 

(и потенциальные, и индивидуально-авторские) не являются традиционными, создаются «на случай» в 

определенном контектсе и для него. Целесообразно объединять потенциальные и окказиональные слова в одну 

группу – индивидульно-авторские или речевые новообразования (окказионализмы) если исследование выполнено 

в функционально-стилистическом аспекте, также в этом аспекте не имеет существенного значения, каким 

способом и с помощью какой модели образовано слово  (продуктивной, непродуктивной, без неё): 

новообразования, созданные любым способом, вводятся писателем с определенной целью, выполняют 

художественные функции и неразрывно связаны с образно-смысловым контекстом. Однако это не значит, что 

нужно вовсе отказываться от словообразовательного анализа, так как использование его элемента помогают 

определению функций окказионализмов и восстановлению ассоциаций писателя, создавшего новое слово, что 

позволяет представить эстетическую значимость таких новообразований. 

Существуют разногласия и по поводу того, можно ли называть окказионализмы новыми словами. 

Окказионализмы и неологизмы противопоставляют Е.А.Земская, Э.И.Ханпира, А.Г .Лыков, В.В.Лопатин. 

В.В.Лопатин считает нецелесообразным применять термин “неологизм”, так как окказионализмы “созданы и 

живут лишь в определенном контексте и вне этого контекста не воспроизводятся”; в этом заключается “их 

коренное отличие от новых слов, вошедших в язык, ставших общеупотребительными (неологизмов)” [6, с.63]. 

Окказионализмы “сохраняют новизну, ощущаются как новые независимо от времени своего создания”, 

неологизмы же “обычно довольно скоро перестают восприниматься как новое слово, новизна их со временем 

“стирается”. А окказионализмы, если только они не вошли в язык, не стали общеупотребительны, - как родились, 

так и остаются новыми словами” [6, с.65]. А.Г.Лыков утверждает, что главным и постоянным признаком 

окказионализма является не новизна, а необычность, “диковинность” слова, «постоянная новизна слова (пусть 

даже и окказионального), его новизна вневременная, панхроническая – логически немыслима и лингвистически 

несостоятельна», так как “всякая новизна слова обязательно «привязана» к определенному отрезку времени, а 

затем постоянно угасает вследствие утраты тончайших ассоциаций, недоступных пока точному формализованному 

описанию” [3, с.74]. Однако нужно иметь в виду, что индивидуально -авторские новые слова и общеязыковые 

неологизмы отличаются друг от друга тем, что первые создаются только в речи, вторые – в языке. Неологизмы 

постоянно теряют свою новизну, а индивидуально-авторские слова нет, хотя некоторые из них могут войти в язык 

и стать общеупотребительными (как это было, например, со словом “стушеваться”, которое ввел впервые 

Достоевский в свою повесть “Двойник” и которое широко распространилось в языке именно после выхода в свет 

этой книги). Но такие факты все-таки не позволяют отрицать новизну индивидуально-авторских слов. 

Таким образом, термин “окказиональное слово” употребляется для обозначения: 1) всех не вошедших во 

всеобщее употребление новообразований, системных и несистемных; 2) не вошедших во всеобщее употребление 

новообразований, созданных с отступлениями от современной словообразовательной системы языка; 3) системных 

новообразований, являющихся реализацией продуктивной словообразовательной модели в конкретном речевом 

акте. 
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КИІМ-КЕШЕК АТАУЛАРЫНЫҢ ЛЕКСИКА-СЕМАНТИКАЛЫҚ ТАҚЫРЫПТЫҚ ТОПТАРЫ 

ЖӘНЕ ОЛАРҒА ҚАТЫСТЫ ТЫЙЫМДАР 

 

Серикова А.Ж. 

М.Ақмолла атындағы Башқұрт мемлекеттік педагогикалық университеті 

 

Тіліміздегі киім атауларының лексикалық мағынасы мен мағыналық құрылымының қолдану аясының 

ауқымы кең. «Сөз мағынасы – дамып отыратын құбылыс. Ол әр уақыт бір қалыпта тұрмайды. Үнемі өзгеріп, 

дамып, бұрынғы мағынасының үстіне қосымша жаңа мағына үстеп алып оларды немесе ескі мағынасы жойылып, 

осыған қатысты басқа мағынаға ие болады» - деген пікірлерге сүйене отырып, қазақ тіліндегі бірнеше киім 

атауларының мағыналық қолданысы талданды. 

Қазақтың ұлттық киімдері ол – өте құнды тарихи-мәдени мұрасы. Киім – адам денесін ауа райының, 

қоршаған ортаның зиянды әсерінен қорғайтын бұйым. Олардың бәрі де адамдардың ақыл-ойы мен эстетикалық 

талғамының, еңбегінің жемісі[1, б.13].  
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Қазақтың ұлттық киімдері негізінен мынандай түрге бөлінеді: іштік киімдер: (Бешпент, дамбал, жейде, 

көйлек, қамзол, күрте, желетке, шалбар); сыртқы (өң) киімдер (Жадағай шапан, жарғақ, күпі, сырмалы шапан, тай-

жақы, тон, шапан, шидем, ішік, қолқап); сулық киімдер (Аба, кебенек, кенеп, сырт-тық, шекпен); ерлердің бас 

киімдері (Башлық, бөрік, далбай, жалбағай, жекей тымақ, күлпара, қалпақ, құлақшын, малақай, мұрақ, тақия, 

тымақ, шалма); әйелдердің бас киімдері (Бергек, бөрік, жаулық, желек, кимешек, күндік, ора- мал, қарқара, 

сәукеле, тақия, шәлі); аяқ киімдер (Кебіс, көк етік, мәсі, мықшима, саптама етік, шоңқайма). 

Киімдердің әлеуметтік дәрежесі. Ұлттық киімдеріміз пайдалану, тұтыну ерекшеліктеріне қарай күнделікті, 

сәндік киімдер, жыл мезгілдеріне байланысты қыстық, маусым аралық, жаздық, күздік киімдер болып бөлінеді. 

Жас және жыныс ерекшеліктеріне сәйкес мынандай түрлерге жіктеледі: сәби киімі (иткөйлек, сылау тақия), бала 

киімі (кепеш, малақай, құлақшын, жейде, дамбал, шалбар, бешпент), бозбала киімі (тақия, жейде, шалбар), 

бойжеткен киімі (желбіршекті көйлек, тақия, кәзекей), қалыңдық киімі (сәукеле, желек), күйеу, жас жігіт, ақсақал 

киімдері (шапан, бешпент, сырма шалбар, ақ жейде, дамбал, саптама етік, мәсі). Әлеуметтік дәрежесіне, қызметіне 

байланысты ұлттық киімдер мынандай да топқа бөлінеді: жоғары текті қазақтардың киімі, сал-серілер киімі, сән-

салтанат киімдері, ұлттық ойын-сауық, жарыстарда киетін киім-дер, ғұрыпты киімдер, қазақтың неке киімдері, 

күйеу жігіт киімі, қалыңдық киімі, дінге байланысты салттық және ғұрыптық киімдер, діндарлар киімі, жерлеу 

рәсіміне байланысты өлікке кигізілетін киім, аза тұтушылардың қаралы киімдері, қазақтардың ертедегі сулық және 

кәсіптік киімдері, малшылар киімі, аңшылар киімі, батырлар киімі және т.б. Біздің арнайы зерттеп, 

пайымдағанымызда білгеніміз: қазақтың ұлттық киімдерінің түрлері мен атауы көп. Тіпті киімдерді ұлы жүз, орта 

жүз, кіші жүз үлгілері деп те танып жатады. Сондай-ақ, кейбір киімдер ру, тайпа аттарымен де былайша аталып, 

танылады: қыпшақ тымақ, арғын тымақ, найман тымақ, адай бөрік, қызай бөрік т.с.с. Қазақтың ұлттық киімдерін 

географиялық аймағына қарай Жетісу үлгісі, Арқа үлгісі деп те атау кездеседі[2, б.65-67].  

Біздің ұлттық киімдеріміздің негізгі түрлеріне байланысты арнайы салт-дәстүр, ырымдар да бар. 

Тымақ. Ол қасиетті баскиім саналады. Оны айырбастамайды, аяқ тигізбейді. Қазақта шала туған баланы 

тымаққа салып асырайтын дәстүр бар. Біреуге бас ұрғанда да аяғына тымағын тастайды. Тымақ тастап кешірім 

сұрау бітімге шақырудың ең үлкен белгісі. 

Баскиімге қауырсын тағу. «Алтын Адамның» баскиіміне де төрт алтын қауырсын ілінген. Тамғалы тастағы 

суреттерде де қауырсынды баскиім киіп, малдас құрып отырған адам бейнеленген. Баскиімге қауырсын тағу көп 

халықта бар. Ол мифтік наным бойынша жердегі адамның рухтық болмысының аспан әлемімен байланыста 

екендігін танытады. Жаулық. Оған қатысты арнайы заң жолы, салт бар. «Жеті жарғы» бойынша қылмыстық, 

бұзақылық істе ол үшін кімге, кімнің құн төленетінінің орнына «сары жаулық» жүрген. Бұл жаулық құн төлеуге 

келіскендікті білдіреді. Күйеуі өлген әйел өзінің қаралы екендігін таныту үшін бір жыл бойы сары жаулықты тағып 

жүретін болған. 

Баскиімге қатысты тыйымдар 

Баскиімді іліп қояды, кез – келген жерге тастай салмайды, астыға басып отырмайды. Олай жасаса, бастан 

бақ таяды. Ер адам әйелдің жаулығын басына салмайды. Олай жасаса, еркектіктен айырылады. Қыз бала басына 

ақ, қара орамал тартпауға тиісті. Ақ – жаулықтың, қара – қайғының белгісі. Жалаңбас отырып бала емізбейді, ас-су 

әзірлемейді. Баскиімнің төбесін басып кимейді, оны айырбастамайды, ешкімге сыйламайды, сатпайды. Тек 

сыйлыққа киілмеген, жаңа баскиім алып беруге болады. 

Ішік. Қазақ салты бойынша, қасқыр ішікті жиырма беске толмаған жастар кимеуге тиіс. Өйткені қасқыр ішік 

жас адамның жалыны мен тері қызуын тұмшалап, оны ауруға ұшыратуы мүмкін. Екі адам боранда адасып кетіп, 

қасқыр ішікті аман қалып, қасындағы адам үсіп өлсе, оның туған-туыстары аман қалған адамнан құн даулауға 

құқылы. Себебі, бір қасқыр ішік екі адмды суықтан қорғап қала алады. Мұның бәрі дала заңында бекітілген тәртіп. 

Ішік қазақта сый-сияпат, киіт орнына жүрген.  

Шапан. Қазақтар оны «жағалы киім» ретінде бағалайды. Адамға «шапан кигізу», «иығына шапан жабу» – 

үлкен құрмет. Бұрындары хандар батыр, би, жақсыжайсаңдарына дәреже бергенде соның белгісі ретінде арнайы 

тіктірткен шапанды олардың иығына жапқан, түрлі мемлекеттік қатынастарды бекіту белгісі ретінде де шапан 

жіберетін болған. Қазақта ат мінгізіп, шапан жабу дәстүрі қазірде бар. Ханның өзі киген шапанын сыйға алу – 

қазақ халқында үлкен мәртебе. 

Жейде. Ұзақ жасаған, халқына өте қадірлі болған, ба- қытты тұрмыс құрған қария-лардың жолын берсін деп, 

олардың жейде – көйлегін сұрап алып, ырымдап киген. Мұндай киім өте тозыңқы болса, оны алғысы келгендер 

көбейіп кетсе, әлгі киімді бұзып, кішкентай беторамал көлемінде тәбәрік деп бөліп алған. Қариялар бұрындары көп 

бала тапқан әйелдердің бұткиімін бала кө-термеген әйелдердің сұрап, қалап алғанын да айтады. Әйел босанарда 

толғағы жеңіл болсын деп көйлегінің шетін де жыртып, «жол ашу» ырымы жасалатын көрінеді. Шалбар. Қазақтар 

шалбар мен етікті отырып киюге тиіс. Оларды соғыс кезінде ғана тұрып киген.  

Баланы бесікке салғанда бесіктің үстіне жеті түрлі сырт киімдерді (шапан, тон т.б.) жабатын ырым бар. 

Киімнің жағасын баспайды. Ол жамандық шақыру. Киімді бисмилла деп оң қолдан, оң аяқтан бастап киеді, сол 

аяқтан, сол қолдан бастап шешеді. Киімді желбегей жа-мылуға болмайды. Өйткені аруақтар  ғана (мүрделер) жеңсіз 

кебін киеді, кебінін желбегей жамылып үйге кіреді, екі қолы жоқ адам да киімді желбегей жамылады. Тозбаған 

киімді тастау да – жаман ырым. 

Сәукеле. Оны қыз ұзатыларда әкесінің үйінде, оң жақтағы үкілі тақиясының орнына кигізеді. Келін болып 

түскеннен кейін сәукелені шешіп алып қояды да жас келін бір жыл бойы желек жамылып жүреді.  
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Орамал. Ұзатылған қыз өзіне таяу сіңілісіне басына тартатын орамалын береді. Бұл «ендігі кезек сенікі, 

бақытыңды тап» деген тілек. Мұны «шарғы салу» деп атайды. 

Той киіміне қатысты ырымдар мен тыйымдар. 

Жаңа түскен келіннің бетін тобылғы сапты қамшының басына қызыл торғын орамал байлап ашатын дәстүр 

бар. Бұл – «келіннің беті айдай жарық болсын, жемісті ағаштай ұрпағы көп болсын» деген ырым. Күйеу жігіт 

қалыңдығын алып ба-ра жатқанда оның етегінен басып, шапанын алып қа-лады. Бұл күйеу бала киімін жаңаласын, 

өмірі ажарлан-сын деген ғұрып.  

Сәбилер киімдеріне қатысты ырымдар мен тыйымдар  

Бойына бала бітпеген әйел баланың иткөйлегін қалап алады. Иткөйлекті аяқ асты, далаға тастамай, қастерлеп 

сақтайды, кім көрінгенге бермейді. Оның сыры, қазақтар иткөйлек баланың бақытын сақтайды, сәбидің бақыты 

иткөйлек киген күннен басталады деп сенеді. 
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ЗЕРКАЛО И ПОЭЗИЯ В ТВОРЧЕСТВЕ Б. Л. ПАСТЕРНАКА 

 

Чапаева В. А. 

Актюбинский региональный университет имени К. Жубанова  

 

Зеркало – неоднозначный образ во всех видах искусства. В том числе, и в поэзии. Использование зеркальной 

символики акцентирует внимание читателя на иллюзорности окружающего нас мира, его неустойчивости. 

Исследованиями зеркального образа в русской литературе занимались М. Бахтин, А. Вулис, Е. Созина, 

представители московско-тартуской семиотической школы: Ю. Лотман, Б. Успенский, Б. Гаспаров, З. Минц, Ю. 

Левин и другие. 

В данной статье мы будем говорить о поэзии Бориса Леонидовича Пастернака и о том, как он использует 

этот образ в своем творчестве. 

Для анализа мы взяли  одно непростое стихотворение под названием «Зеркало». Изначально Б. Пастернак 

дал ему другое название – «Я сам», хотя никаких личных фактов из его жизни в произведении нет. Сам автор, как 

поэт, и есть это самое зеркало, о котором идет речь в строках этого стихотворения. Свое творчество Б. Пастернак 

рассматривал как зеркало, которое передает картины природы, отображает окружающий нас мир.  

Зеркало как образ представлено поэтом уже в самой первой строке: 

В трюмо испаряется чашка какао, 

Качается тюль, и – прямой  

Дорожкою в сад, в бурелом и хаос 

К качелям бежит трюмо [1, с. 203] 

Весь мир, изображаемый в стихотворении, мы видим посредством зеркала, а если быть точнее – трюмо 

(трехстворчатого зеркала). То есть напрямую мы мир не видим, перед нами только зеркальное отражение. И 

изображение в зеркале – это не просто неподвижная, плоская картинка: «Дорожкою в сад, в бурелом и хаос / К 

качелям бежит трюмо». [1, с 203] Зеркало помогает заглянуть вглубь сада, пробежать по дорожке в «бурелом и 

хаос». 

Вторая строфа детализирует картину, изображенную в начале. В стихотворении, за качелями, на заднем 

плане, «сосны враскачку саднят смолой». И это не простое красивая метафора. В стихотворении возникают 

образы-запахи, а именно: «воздух саднит смолой» (то есть смолистый аромат сосен царапает до ощущения боли, 

до зуда). Но как же зеркало может передать запах? Ведь все это всего лишь зеркальное отражение, мы не видим 

настоящую, «живую» картину. Мы глядим в зеркало. 

Таким образом, становится совершенно ясно, что зеркало Б. Пастернака постепенно начинает «оживать», и 

иллюзию изображения сменяет сама жизнь. 

Зеркало Пастернака многомерно. Оно вмещает в себя большшое количество планов. На первом плане мы 

видим чашку какао и тюль, которые находятся в комнате. Далее, на втором – дорожку, которая исчезает в глубине 

сада, затем качели, а за ними – качающиеся сосны. И, казалось бы, это все, что с трудом может уместить в себе 

зеркало, но сущетвует еще и самый дальний план, который располагается за этими соснами. В полной темноте, за 

калиткой сада, едва различимая, тянется дорожка в степь. Всю эту картину мы созерцаем в зеркале. 

Далее в стихотворении вновь возникают образы-запахи, которые в действительности, зеркало отобразить не 

может: 

И к заднему плану, во мрак, за калитку  

В степь, в запах сонных лекарств 

Струится дорожкой, в сучках и в улитках 
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Мерцающий жаркий кварц [1, с.203] 

«Запах сонных лекарств» - это горький запах полыни. Но может ли запах отражаться в зеркале? Нет. И 

аромат сосен тоже не может. 

С каждой новой строфой мы все больше начинаем сомневаться в правдивости зеркального изображения. Все 

больше укрепляется вера в невозможность того, что автор описывает как зеркальное отражение.  

Зеркало Пастернака живое, движущееся, качающееся. Оно переполнено движением, оно дышит жизнью. 

Жизнью, которая врывается в стихи. Картины, возникающие в зеркале настолько подвижные и «буйные», что, 

казалось бы, должны это зеркало разбить, но этого чудом не происходит. 

Далее, в этой же строфе возникает необычайная метафора: «Казалось бы, все коллодий залил, / С комода до 

шума в стволах». Этот «шум в стволах» нам ведь тоже не должен быть слышен. То есть, зеркало, как вода, 

заливает, парализует, делает недвижимым, застывшим некогда живой окружающий мир. Далее, автор сравнивает 

зеркало со льдом, который, как и коллодий, сковывает живой мир и делает неподвижным. А для чего? «Чтоб сук не 

горчил (в зеркале не может быть вкуса) и сирень не пахла».[1, с. 204] 

Ранее мы уже говорили о том, что в зеркале мы никакого запаха ощущать не можем, ровно, как и вкуса. 

Поэзия, как и зеркало, не может в точности передать природу, она  лишь воспроизводит ее, ненамеренно превращая 

из окружающую нас в нереальную, кажущуюся.  

Зеркало Пастернака «ломится в жизнь», пытается расколоть его, сломать преграду, освободиться, 

прорваться в жизнь. Но попытки тщетны, изображение остается в зеркале, «ломается в призме». 

Образ зеркала в стихотворении Б. Пастернака приобретает еще одно значение. Автор отождествляет зеркало 

и душу: 

Души не взорвать, как селитрой залежь, 

Не вырыть, как заступом клад. 

Огромный сад тормошится в зале 

В трюмо — и не бьет стекла [1, с. 204] 

В последней строфе стихотворения возникает образ кулака. Сад грозит зеркалу воображаемым кулаком, 

хочет расколоть, разнести его. Таким образом, в последней строфе попытка  природы освободиться, прорваться 

наружу, вылететь из зеркала, достигает предела. 

Огромный сад тормошится в зале, 

Подносит к трюмо кулак, 

Бежит на качели, ловит, салит, 

Трясет — и не бьет стекла! [1, с. 204] 

Сад пытается привести свою угрозу в действие: бежит на качели, ловит, салит, трясет, но попытки 

оборачиваются ничем. 

Таким образом, образ зеркала у Б. Пастернака олицетворяет еще и поэзию в целом, с вероятностью быть 

расколотой, побежденной природой, она все-таки смиряет, удерживает этот мир. Жаркий, мерцающий, гулкий, 

гипнотический мир изменился до неузнаваемости, проскользнув через неподвижную гладь зеркала, стал тихим, 

смирным, безопасным. Его злость и беспокойность теряет свою силу, попадая в плен зеркального отражения. В 

стихотворении Б. Пастернака зеркало не столько отражает этот мир, сколько пытается овладеть им. Таким 

образом, разворачивается настоящая борьба: природа восстает против зеркала, против поэзии.  
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ИНФОРМАЦИОННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ 

В ОБУЧЕНИИ ИНОСТРАННОМУ ЯЗЫКУ  

 

Минаева А.Ж. 

Казахская Головная архитектурно-строительная академия 

 

Процесс глобализации является уже практически естественным для всех людей    планеты Земля.    Если 

рассматривать концепцию глобального общества, все жители нашей планеты являются членами единого общества, 

которое состоит из многих локальных обществ – отдельных стран мира.  

Ни для кого не является секретом, какую значительную роль во всех областях жизнедеятельности, в том 

числе и в образовании играют новые информационные технологии в эпоху глобализации. Цифровизация и 

информатизация образования являются одним из главных приоритетов государственной образовательной 

политики. Хочется отметить, что КазГАСА одной из первых в стране начала следовать этому направлению. В 

академии уже давно существует электронный документооборот, кроме того студент или его родитель может 

https://magisteria.ru/pre-war-soviet-literature/b-pasternak-1920-h-1930-h-gg
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получить необходимую информацию относительно успеваемости, равно как и комментарии преподавателей через 

Интернет-ресурс. Зачетные книжки также давно переведены в цифровой формат. 

 На сегодняшний день разработано и представлено множество концепций и программ информатизации 

образования, претворяется в жизнь солидное число программ и проектов в данной области.  

Общеизвестно, что основной идеей развития компьютеризированного обучения является повышение 

эффективности занятия посредством передачи компьютеру некоторых функций преподавателя.  

Однако исключительно важно, чтобы процесс информатизации не сводился только к формальному 

потреблению технических средств в процессе обучения, а являлся фундаментом создания принципиально новой 

системы образования, подготовки и применения инновационных методик, отвечающих требованиям времени 

обращения   индустриальной цивилизации в информационную. 

В глобальном обществе возникает необходимость в языке, понятном для всех. В связи с этим эта роль была 

выделена английскому языку, который является одним из факторов процесса всемирной глобализации.  

Безусловно, внедрение информационных технологий в процесс обучения иностранным языкам позволяет 

повысить уровень компетенции во владении иностранным языком, лучше запоминаются лексические единицы и 

грамматические  структуры. Тем более, это важно в связи с тем, что в нашей стране изучение 

иностранного (английского) языка для многих молодых людей уже не является просто модным увлечением, знание 

языка необходимо им для профессиональной деятельности, оно повышает шансы на получение работы с хорошей 

оплатой, даёт дополнительные преимущества при трудоустройстве. Особенно это важно на нынешнем этапе, если 

пройтись по газетным и интернет объявлениям о приеме на работу, то сразу видно, что сегодня наиболее 

востребованы практически по всем специальностям кадры именно со знанием иностранного языка. В конце концов 

это язык Интернета и медиа индустрии. 

«Внедрение в образовательный процесс новых информационных технологий позволяет успешно решать 

многие педагогические задачи, реализовывать дидактические и психологические принципы, такие как:  

 реализация принципа индивидуализации обучения; 

• повышение эффективности познавательной деятельности учащихся;  

• широкое внедрение принципа интерактивности;  

• принцип логического представления учебного материала;  

• принцип системности; 

• принцип наглядности; 

• принцип самостоятельности; 

• принцип эффективности; 

• принцип связи теории с практикой; 

• принцип обучения на высоком уровне трудности;  

• сочетание индивидуального и группового подхода к обучению» [1]. 

На сегодняшний в связи с процессом внедрения трехъязычия большое внимание уделяется преподаванию 

английского языка. У нас введено уровневое обучение языку, для каждого уровня преподавателями разработаны 

рабочие программы (Syllabus), где одним из путей решения поставленных задач является использование 

компьютерных обучающих и контролирующих программ в соответствии с уровнем обучения.  

Мы считаем применение компьютерных продуктов особенно важно для так называемых начинающих групп, 

так как, воплощая названные в начале статьи дидактические и психологические принципы, мы заинтересовыва ем 

студента в дальнейшем изучении языка, в переходе от уровня к уровню, его деятельность при этом становится 

более активной, творческой, независимой. Студенты лучше готовятся к занятиям, они заинтересовываются 

особенностями программирования учебного материала. Всё это отвечает главной задаче современной педагогики – 

создание условий для самореализации и саморазвития личности. 

«Исследование возможностей и целесообразности реализации таких программ выявило, что с их помощью 

возможно повысить эффективность и мотивацию обучения, увеличить интерес к изучаемому предмету и 

существенно сократить время, отводимое ни контроль знаний учащихся» [2]. 

Вопрос систематизации компьютерных средств обучения всегда стоял на повестке дня. «Можно найти в 

большом количестве: мультимедиа программы, посвященные изучению иностранного языка, бесплатные 

электронные учебники, Интернет странички с уроками по иностранному языку, у каждого преподавателя или 

студента на компьютере находятся те или иные упражнения, тесты, тексты, аудиозаписи,  лекции, песни, 

подходящие под ту или иную тему, фильмы и многое другое». [1] 

Не менее впечатляющие услуги предоставляет нам именно Интернет со своими колоссальными 

информационными возможностями. На нынешний день Интернет предлагает огромное количество сайтов для 

преподавателей иностранного языка. Здесь можно найти, как и готовые уроки, так и тематические тексты, 

упражнения, грамматические пояснения, аудио книги. Все эти возможности ориентированы прежде всего на 

приоритетную в последнее время интерактивную методику обучения языкам. Основная задача обучения 

иностранному языку это суметь научить обучающегося самостоятельно разбираться в иноязычной обстановке и 

уметь соответствующим образом действовать в разнообразных обстоятельствах, то есть коммуницировать.  

Полагаю, на сегодняшний момент преимущественной задачей, которая стоит перед преподавателями 

иностранного языка, является поиск наилучших путей подведения учащихся к поэтапной расширяющейся 

самостоятельности.  



335 
 

Формирование обстановки взаимодействия является одним из условий успешного обучения иностранному 

языку с применением интернет ресурсов на занятиях. Основной акцент при этом делается на совершенствование 

умения общения и на работу в группах. Исходя из этого можно сказать, что ресурсы интернета способствуют 

развитию навыков и умений разговорной речи, повышая также словарный запас и грамотность речи, гарантируя 

истинное внимание и, конечно, результативность. 

Однако используя все сегодняшние компьютерные технологии, Интернет - ресурсы не следует забывать, что 

они есть не что иное, как только средства реализации целей и задач образования, первичными являются 

дидактические задачи. Каков будет итог также во многом зависит и от усердия студента, его организованности, 

осознания необходимости учиться и стремления преуспеть в учебной и профессиональной деятельности. Задача 

преподавателя помочь ему достичь поставленных целей. 

В итоге конечной целью работы современного преподавателя иностранного языка является – подготовка 

молодых специалистов- профессионалов, владеющих иностранным языком и как следствие готовых максимально 

эффективно выполнять свою работу в условиях развития международных экономических связей.  

Использованные источники: 
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ХАРАКТЕРИСТИКА ЛЕКИЧЕСКОГО НАВЫКА КАК ОБЪЕКТА ИЗУЧЕНИЯ ИНОСТРАННОГО 

ЯЗЫКА 

 

Айткалиева Э. 

Актюбинский  региональный государственный университет им.К.Жубанова  

 

В современном обществе возрастает роль интернационального воспитания. И здесь предмет «иностранный 

язык» в силу своей специфики обладает большими возможностями, чем другие предметы школьного цикла. 

Сейчас, как, никогда, необходимо, чтобы люди владели иностранными языками. Уровень сформированности 

коммуникативных компетенций напрямую зависит от качества овладения, в том числе и лексической стороной 

речевой деятельности. Роль лексики для овладения иностранным языком настолько же важна, как и роль 

грамматики. Ведь именно лексика передает непосредственный предмет мысли в силу своей номинативной 

функции. В живой речи лексические и грамматические навыки нерасторжимы: грамматика организует словарь, в 

результате чего образуются единицы смысла – основа всякой речевой деятельности. 

Владение словом является важнейшей предпосылкой говорения, но в репродуктивных видах речевой 

деятельности знание только значения слова недостаточно; здесь не меньшую роль выполняет владение связями 

слова и образование на их основе словосочетания. 

Знать слово, значит знать его формы, значение и употребление. Говоря о формах слова, имеют в виду его 

звуковую форму, без которой невозможно правильно понять слово со слуха и адекватно озвучить его самому, а 

также графическую форму, без которой слово не будет узнано при чтении и не сможет быть написано. Что 

касается значения, то в английском языке, как и в любом другом, слова могут иметь несколько значений.  

Обучение иностранному языку это, прежде всего, обучение правильному пониманию и употреблению его  

слов, лексики. По законам памяти человеку свойственно забывать примерно 50% полученной информации после ее 

первого предъявления, а в целом забывание сильнее в первые дни после сообщения нового, затем кривая 

забывания падает. 

 Учитывая эти данные психологии, учитель должен построить первый этап работы над новым словом так, 

чтобы использовать по возможности большее количество упражнений в момент первого предъявления 

лексического материала, чтобы обеспечить максимальное количество повторений нового слова, возможность 

многократного прослушивания и воспроизведения его учащимися в речи. Объем полисемантических слов в 

английском языке высок, как ни в одном другом. Необходимо знакомить учащихся с наиболее частотными из них.  

Опыт работы убеждает нас в  том, что если слабый и даже средний ученик не проговорил новую 

лексическую единицу несколько раз в течении одного урока, не прослушивает ее воспроизведение учителей и 

товарищей, нет уверенности в том, что она не «уйдет» из его памяти сразу же после окончания занятий. Т акой 

подход требует от учителя предельного внимания к выбору упражнений предназначенных для первичной 

отработки лексики, и организации работы с ней. 

 За курс обучения в средней школе учащиеся должны усвоить значение и формы этих единиц и уметь их 

использовать в различных видах речевой деятельности, т.е. овладеть навыками 

лексического  оформления  экспрессивной  речи и научиться понимать лексические единицы на слух и при чтении. 

Поэтому ознакомление учащихся  с новыми словами (презентация  и семантизация) и их первичное закрепление 

является очень напряженной работой. 

Актуальность данного исследования заключается в том, что лексический навык (лексика) является 

неотъемлемой частью всех видов речевой деятельности, формирование, совершенствование и развитие котор ой и 

является основной задачей обучения иностранному языку. 
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Актуальность работы обусловлена большой значимостью в современной методике преподавания 

иностранному языку; лексических навыков, как важнейшего компонента экспрессивных и рецептивных видов 

речевой деятельности, т.е. навыков словоупотребления и словообразования  

Любой язык представлен фонетическим, грамматическим и лексическим материалом, а изучение языка 

заключается непосредственно в освоении данного материала путем овладения основными видами речево й 

деятельности. И хотя обучение школьников фонетическому, грамматическому и лексическому аспекту 

английского языка осуществляется в тесной взаимосвязи, исходя из физических, психологических и 

интеллектуальных особенностей детей определенного возраста, можно утверждать, что процесс обучения лексике 

является основополагающим [1; 215]. 

Прежде, чем говорить об обучении лексической стороне языка, нужно привести определение слова 

«лексика». Лексика – это живая материя языка. Она служит для предметного содержания мысли, т.е. для 

называния. Но более известно другое определение лексики. Лексика – совокупность слов и сходных с ними по 

функциям объединений, образующих определённую систему. Системность лексики проявляется в том, что все её 

единицы на основе своих свойств входят в определённые лексические объединения (семантические поля, группы, 

синонимические и паронимические цепочки, антонимические противопоставления, словообразовательные гнёзда).  

Словарной стороне речевых видов деятельности необходимо обучать таким обр азом, чтобы учащиеся 

постоянно ощущали напряженность коммуникативных задач, т.е. то, что слова им нужны для выражения мыслей и 

их распознания. Только ясная речевая перспектива обуславливает мотивированность и успешное овладение 

словарем. В этом случае возможно возникновение импринтинга (imprinting), психологического явления, 

описанного А.Н. Леонтьевым: «По счастью, наша память работает не только и не столько по типу заучивания. Она 

работает и по другому механизму, который в последнее время стали называть механизмом «imprinting»a, т.е. 

запечатления по типу «раз и навсегда». О механизме этого процесса мы знаем не очень много, но главное мы 

знаем. Для того, чтобы произошел imprinting, нужно, чтобы то, что запоминается, отвечало бы потребности и 

немедленно подкреплялось ее удовлетворением. Применительно к словам иностранного языка, что должно 

существовать известное напряжение речевой потребности. Тогда в памяти образуется как бы ловушка для слова, 

благодаря чему оно и запечатлевается». 

Нельзя не согласиться с английским методистом Г. Палмером, который придавал очень большое значение 

началу в изучении иностранного языка. Таконписал: «Take care of the first two stages and the rest all take care of 

itself»  

Именно на начальном этапе реализуется методическая система, положенная в основу обучения 

иностранному языку, что с первых шагов позволяет учителю войти в эту систему и осуществлять учебно -

воспитательный процесс в соответствии с ее основными положениями. 

Современная лингвистика рассматривает язык как иерархическую структуру, состоящую из ряда уровней, 

каждый из которых характеризуется собственным набором языковых знаков. На интересующем нас лексическом 

уровне функционируют такие единицы, как слова, устойчивые сочетания, речевые клише. За курс обучения в 

средней школе учащиеся должны усвоить значение и формы этих единиц и уметь использовать их в различных 

видах речевой деятельности, то есть овладеть лексическими навыками. 

Лексический навык можно рассматривать и как компонент речевого навыка и как самостоятельный 

элементарный навык. На этот счет имеются и другие точки зрения. Так В.А.Бухбиндер не считает лексический 

навык элементарным, так как различает в нем способность совершать две операции: операцию сочетания 

лексических единиц друг с другом и операцию включения элементов речевых образцов в речевые образцы [2, 

с.39]. У С.Ф. Шатилова лексический навык также не элементарен, он включает два основных компонента: 

словоупотребление и словообразование [3, с. 38]. Две операции связывает с лексическим навыком и Е.И.Пассов: 

операцию вызова и операцию сочетания слова [4, с. 30]. 

Лексический навык следует рассматривать как сугубо элементарный навык, поскольку он осуществляет 

одну операцию: извлекает из долговременной памяти искомую лексическую единицу. Что касается операций, о 

которых говорят цитированные выше авторы, то они либо по -разному называют операцию вызова из 

долговременной памяти лексическую единицу, либо приписывают лексическому навыку то, что характеризует 

речевой навык в целом. 

В разных видах коммуникативной деятельности употребляется различный объем лексики. При устной 

коммуникации в аудировании каждый человек воспринимает и понимает несколько больший объем лексики, чем 

он сам обычно употребляет в своей речи, так как при аудировании он слушает речь других лиц, которые могут 

использовать некоторые слова, находящиеся за пределами того лексического объема, которым обычно пользуется 

данное лицо. При чтении человек понимает гораздо больший объем лексики, чем при аудировании, и больше, чем 

он использует в своей устной речи. 

При овладении лексикой важно, чтобы у учащихся сформировались соответствующие понятия, для чего 

необходимо в каждом случае использовать не один объект, а несколько, которые бы отражали различные 

проявления формируемого понятия. Выбор того или иного средства  введения лексических единиц определяется 

характером этой лексической единицы, содержанием понятия, носителем которого она является, этапом обучения, 

уровнем языковой подготовки учащихся. 
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The phenomenon of silence has repeatedly been the subject of research in various scientific disciplines. Thus, in 

cultural studies it is noted that silence, silence mythological consciousness evaluated negatively and was associated with 

darkness, cold, and death. In addition, silence is part of the binary opposition of "sound of silence", as its right in the 

negative marked member. 

According to V. Rudnev, binary oppositions are the basis for describing any picture of the world and are universal 

character [1; p.10]. 

In philosophy, silence is understood as an independent, fundamental phenomenon. This kind of primary, objective 

reality, that covers other fundamental phenomena, including love and death. 

For religious consciousness, silence appears as something sublime, expressing the divine order and mind. On the 

contrary, in secular culture, silence lacks these characteristics and approaches the concepts of death, nothingness and fear. 

This understanding of silence brings it closer to silence, silence, emptiness and restlessness. Traditionally, silence and 

silence are seen as distinct phenomena. As notes M. N. Epstein, despite the acoustic identity of silence, " structurally 

silence is much closer conversation share the intentional focus of consciousness on something". Silence is a static category,  

and silence is dynamic. Silence is only possible for a person, because he alone has speech. Thus, silence is a unit of 

communication [2; p. 21]. 

At the same time, M. Picard argues that speech is the reverse side of silence, as the sounding word each time arises 

from silence. In this case, silence is not equal to non-speaking, it is closer to silence, because, like silence, it is a condition 

of knowledge of the Divine [3; p.39]. 

Linguists often turn to the study of silence, because its connection with speech  

it seems obvious. At the same time, this phenomenon is often considered as an act of communication characterized by its 

targeting, purposefulness and intentionality. 

In our article we will consider the concept of SILENCE (STILLNESS/ SILENCE), objectified in English 

phraseologies. The aim of the study is to establish the structural organization of this concept, as well as identifying the 

features of its content on the material of phraseological units. 

There is no separate lexeme in English that calls silence. Along with silence, th is value is expressed word Silence: 

 1) the state or quality of being silent (state of silence);  

2) the absence of sound or noise; stillness (no noise, silence);  

3) refusal or failure to speak, communicate, etc. when expected (refusal or inability to speak);  

4) a period of time without noise (pause; period of silence);  

5) oblivionor obscurity (oblivion; uncertainty) (hereinafter the translation of the author. - O. C.) [4; p.35].  

In this regard in our study, the phenomena of silence and silence are not opposed, but are considered as various 

aspects of the concept of SILENCE (STILLNESS/SILENCE), which, in turn, is included in the binary opposition Sound -

Silence (Sound – Silence). 

In modern linguistics there are different views on the problem of concept an d its structuring. There is no dispute 

about the fact that the concept is a unit of mentality and is represented in the language using units of different levels. In  

General, we can talk about two approaches to interpretation concepts: linguocultural and linguocognitive – which, however, 

are not contradictory, but complementary directions [5; p.13]. 

Phraseological units are rightly considered to be the "mirror of culture" fixed in the language installations of 

national consciousness. In this regard, it seems  natural to appeal to the linguistic and cultural interpretation of the concept, 

namely-to consider this phenomenon in the aggregate of its conceptual, figurative and value components. The conceptual 

component of the concept can be correlated with denotative component of FE value. Its consideration allows us to find out 

what elements of the concept SILENCE (STILLNESS/SILENCE) is reflected in the studied phraseological units, and to 

identify conceptual signs, objectified in the semantics FE. The figurative component of the concept is revealed through the 

inner form of phraseological unit.  
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The value component of the concept can be identified by interpretation of the connotative part of the value of FE, 

taking into account the nominative density and cultural factors that are important in the process of forming the value picture 

of the world. 
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Елбасының «Болашаққа бағдар:рухани жаңғыру» атты мақаласында «Әлемдегі ең жақсы 100 оқулықты 

әртүрлі тілден қазақ тіліне аудару» міндеті айқындалған  болатын. Бұл тізімде  Светлана Тер -Минасованың «Тіл 

және мәдениетаралық коммуникация» атты оқулығы болды.  Қазақ тіліне аударылған кітапты қолыма алып, алғы 

сөз бен кіріспесін оқыған бетте, бұл оқулықтың қандай махаббатпен жазылғанын аңғардым. Автор өзін «сөзге 

ғашық адам» деп таныстырады. Оның оқырмандарға жолдаған алғы сөзінен тек сөзге, өзінің мамандығына деген 

махаббаты ғана емес, барлық адамзат пен әлемдегі мыңдаған мәдениетке деген таза сезімін, жанашырлығын 

байқадым. Светлана Тер-Минасованың  осындай ауқымды тіл және мәдениетаралық зерттеу  жасауына түрткі 

болған, көптеген  қиындықтар туғызған бір мәселе ол – әртүрлі ұлттар мен этностардың ортақ бір әлемде тұрып, 

күнделікті қарым- қатынаста бола тұра, мәдени және тіларалық кедергіден әлі күнге дейін құтыла алмауы. Бұл ХХІ 

ғасырға тән ең  үлкен қоғамдық проблема. Технология мен интернеттің адамзатқа берген мүмкіндіктерін 100% 

пайдалана алмауымыздың себебі де осы тіл мен мәдени коммуникацияның әлсіздігі. Өз тіліңмен  қатар өзге тілді 

де жақсы білсең, алдыңда адам сенгісіз мүмкіндікдерге жол ашылады. Осылайша, сен өзің сияқты өзгенің де жан -

дүниесін түсіне аласың. Адамдар арасындағы рухани кедергіден құтылу үшін, бүгінгі таңда әлемдік тілдер мен 

алдыңғы қатарлы озық мәдениеттерді зерттеп білу ауадай қажет. Светлана Тер-Минасованың да осы оқулықты 

жарыққа шығарғандағы негізгі мақсаты осы болған. 

Оқулық кіріспе, бірінші және екінші бөлімдерден тұрады. Кіріспеде  «тіл», «коммуникация», «мәдениет» 

ұғымдарына анықтама берілген. «Тіл- адамзат қоғамында стихиялық жолмен пайда болып, дамитын, адамдардың  

қарым-қатынас жасауына, олардың жаратылыс туралы бүкіл білгендері мен түйгендерін бейнелеуіне қызмет ететін 

дискретті (үзік-үзік) дыбыстардың таңбасы» [1, 15].  Бұл  ұлтаралық қарым-қатынастың діңгегі болып саналатын  

«тіл» ұғымына берілген анықтаманың тек біреуі ғана. Адамның жан-жақтылығы мен ой өрісінің дамуына тікелей 

әсерін тигізетін маңызды фактор – тіл. Әлемдегі барлық тілдер өздігінше ерекше болып көрінсе де, үңіліп қарасақ  

көптеген ұқсастықтарды байқауға болады. Дегенмен, әр тілдің осы ұғым жайлы түсініктері бір -бірінен ерекшеленуі 

заңды. Автор осы заңдылыққа сүйене отырып, әр дәуір, түрлі ұлт,  түрлі мектеп өкілдерінің берген 

анықтамаларынан мысал келтіреді. Ең ұтымды,  әрі түсінікті анықтамалар арқылы тілдің негізгі екі қызметін 

айқындайды. Біріншісі – қарым-қатынас құралы, екіншісі – ойды жеткізу құралы. Ал, тілге ақпараттылығы 

тұрғысынан қарасақ, тіл ақпарат таратудың жалғыз мүмкіндігі десек қателеспейміз.  

Бүгінгі таңда ақпараттылығы жағынан бірінші орында тұрған ағылшын тілі. Интернеттегі барлық 

ақпараттың 80% дәл осы тілде берілген. Әлемдегі барлық технологияларға ортақ тіл де ағылшын.  Ең озық ғылыми 

еңбектердің, трактаттар, оқулықтар мен басқа да мәдени құндылықтардың түпнұсқасы ағылшын тілінде. Ал 

олардың ішінде өз тілімізге аударылмағаны қаншама. Осыны ескерсек, әлем тілдерін меңгерудің  маңыздылығын 

жоққа шығара алмаймыз.  Ал, тілмен қатар жүретін тағы бір ұғым бар ол – мәдениет. «Мәдениет» сөзіне анықтама 

беру біраз қиындау. Олай дейтініміз, бұл ұғымды анықтайтын сөздің өзі кейбір тілдерде бірнеше мағына береді. 

Сонымен мәдениет сөзіне берілген бірқатар анықтаманы мысалға алайық. Орыс тілінің академиялық сөздігінде бұл 

сөздің жеті мағынасы берілген, біз үшін солардың алғашқы төртеуі маңызды (ал соңғы үшеуі арнаулы 

ауылшаруашылығы, бактериологиялық және т.б.терминдер ): 

1. Адамзат қоғамының өндірістік, қоғамдық және рухани өмірінде қол жеткізген жетістіктерінің 

жиынтығы. Материалдық мәдениет. Рухани мәдениет. Мәдениет тарихының айтуынша, адамдардың еңбек, ғылым 

арқылы  тапқан білімдері күн санап өсіп келеді және танымдық қабілеттеріміздің ары қарай шексіз  дамуына тірек 

болмақ [2, 17].   

2. Көзі ашық, білімді, оқымысты. Шынымен жас суретшінің таланты, кәсіби дағдылары, мәдениетке деген 

талғамы бар ма екен, онда ол талабы мен табандылығының арқасында шынайы шеберлікке қол жеткізеді [2, 18].   
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Мәдениет дегенде не себепті адамның жеке қасиеттері мен қабілеттеріне тоқталып тұр. Себебі адам 

бойындағы  жоғары қасиеттер  мәдениеттіліктің көрсеткіші. Мәдениет өз бетімен пайда болмайды, оны 

құрастыратын адамдар.  Мәдениет – адамдардың өмір салты. Белгілі бір адамдар тобының, белгілі бір уақыттағы 

жалпы әдет-ғұрыптары мен нанымдары. Осының барлығын бағалап, қаншама ғасыр өтсе де сол күйінде, сол 

мағынасында сақтап қалу маңызды.  Мәдениеттің өміршеңдігі тікелей адамдарға байланысты. Себебі, мәдениет 

ұлттың айнасы. Оның деңгейі сол мәдениетті қалыптастырған адамдардың санасының деңгейі деп айту артық 

кеткендік емес. Мәдениеттің ажырамас құрылымдарын ұрпақтан ұрпаққа мағынасы мен мақсатын жоғалтпай 

жеткізе білу де үлкен еңбекті талап етеді.  

Әр ұлттың өзіне тән мінез, қабылдау, және танымдық ерекшелігі болады. Ал осы аталған үшеуі  қаншама 

ғасырлар бойы қалыптасқан. Осы күнге дейін жеткен мәдениет  үлгілері қаншама рет түрленіп, басқа да көршілес 

мәдениеттермен қарым-қатынас мәдениет және коммуникация бір -бірімен тығыз байланысты ұғымдар. Ал жеке 

коммуникация  ұғымының мәні неде деген сұраққа шет тілдер сөздігі осындай анықтама береді: жасау арқасында 

өзгеше сипатқа ие болған. Соңғысы тағы да бір аса маңызды ұғымдардың бірі.  Ол – коммуникация яғни, қарым-

қатынас. Байқағанымыздай тіл, «Коммуникация-қарым-қатынас актісі, бір не одан да көп тұлғаның арасындағы 

өзара түсіністікке негізделген байланыс; бір тұлғаның екінші бір тұлғаға немесе бірнеше тұлғаға ақпаратты 

хабарлауы [2, 16].  Яғни, адам тіл арқылы қарым -қатынас жасайды. Осы тұрғыда әр адамды белгілі бір мәдениетті 

тасушы деп қарастырған жөн.  

Әр адам өз ұлтына тән мәдениеттің иесі. Барлық ағылшын тілді анықтамаларда culture сөзін түсіндіру 

барсында  customs «салт-дәстүр», beliefs «сенім», сондай-ақ the way of life «өмір сүру салты» сөз тіркестерін 

бірнеше рет қолданады [2, 19]. Ол сол мәдени ортада дүниеге келеді, білім алады,  дамиды, өседі. Өзге тілді жетік 

меңгеруге болады, ал өзгенің мәдениетін толыққанды иелену мүмкін емес. Ол үшін сол мәдени ортада туып, сол 

мәдениетке сай құндылықтарды бойға сіңіріп өсу қажет. Себебі, мәдениет өмір сүру салтымен тығыз байланысты. 

Сол себепті әр адам қанмен берілген мәдениеттің иесі. Оның негізгі мақсаты мәдениеттің  жақсы жағын көрсетіп, 

таныту. Екі түрлі адам, екі түрлі тіл, екі бөлек мәдениет. Олардың арасында ақпарат алмасу және танымдық әрекет 

жүзеге асады. Бұл процесс- мәдениетаралық коммуникация деп аталады. Лингвоелтану ғылымының Библиясы 

Е.М. Верещагин мен В.Г. Костомаровтың «Тіл және мәдениет» кітабында мәдениетаралық коммуникация ұғымына 

«әртүрлі ұлттық мәдениеттің екі және одан да көп өкілінің өзара түсіністікпен қарым -қатынас жасауы» деген 

анықтама беріледі [3, 2].  Бірақ көп жағдайда осы қарым -қатынастар  кері сипат алып жатады. Ол туралы Светлана 

Тер-Минасова «Қазіргі мәдениетаралық коммуникация мәселелерінің өзектілігі» атты тақырыпта толық тарқатып 

жазады. С.Хантингтонның үшінші дүниежүзілік соғыс «мәдениеттер мен өркениеттердің соғысы болады» деп 

айтқан болжамын негізге ала, қақтығыстың алғашқы белгілеріне тоқталып өтеді.  

Мәдениеттер қақтығысының ең нақты мысалдарын шетелдіктер мен олардың отанында немесе өз елінде 

қарым-қатынас жасаудан байқауға болады.  

Мұндай шиеленістер көптеген күлкілі оқиғаларды, анекдоттар мен күлкілі сюжеттерді («біздікілер 

шетелде», Ресейдегі шетелдіктер т.с.с.), келеңсіздіктерді, драмалар мен тіпті қайғылы оқиғаларды тудыруда.

 Мысалы, Италиялық отбасы чернобыльдік баланы асырап алады. Түн ішінде Римдегі Украина елшілігінде 

телефон шырылдайды: «Тезірек келіңіздерші, біз оны ұйықтата алмай жатырмыз. Ол айғайлап жылай береді, 

көршілерді оятты», - дейді телефонның арғы жағында абыржыған әйел дауысы. Оқиға орнына  елшіліктің 

машинасы аудармашымен келіп жетеді. Оған әбден жылап сілесі қатқан байғұс баланың бар айтқаны: «Менің 

ұйқым келді. Бірақ олар маған костюм кигізбекші!» болған екен. Бала үшін ұйықтар алдында «шешіну» қажет 

болған. Оның мәдениетінде жаттығу костюміне ұқсас пижама кию әдеті болмаған. Осы секілді қызықты оқиғалар 

да кітапы оқуға деген ынтына одан ары арттыра түседі.  
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Болатқызы А. 

І.Жансүгіров атындағы Жетісу мемлекеттік университеті 

 

Тіл – адам мен адам арасындағы қарым-қатынастың жүзеге асырылу барысындағы негізгі құрал. «Ұлттың 

жоғалуына себеп болатын нәрсенің ең қуаттысы – тіл, сөзі жоғалған ұлттың өзі де жоғалады» [1]. Бұл қанатты 

сөзінде  алаш жанашыры, ғұлама-ғалым  Ахмет Байтұрсынов ұлт үшін туған тілдің қаншалықты маңызды рөл 

атқаратынын, тіл болмаса оны қолданатын халықтың да болмайтынын айтады.   
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Елбасы  Нұрсұлтан Назарбаевтың «Болашаққа бағдар: Рухани жаңғыру» атты бағдарламалық мақаласын 

жүзеге асыруда,  қоғамдық және гуманитарлық ғылымдарды дамытуда шет тілдерінен қазақ тіліне 100 жаңа 

оқулық аударылды. Солардың қатарындағы шоқтығы биік оқулықтың бірі  Светлана Тер-Минасованың «Тіл және 

мәдениетаралық коммуникация». Бұл оқулық түрлі ғылымдар бойынша студенттердің жан -жақты, сапалы білім 

алуына   септігін тигізетіні анық. 

Кітапта келтірілген мысалдар тілдің құдіретін көрсетіп, мәдениетаралық қақтығыстардың орын алмауы 

үшін, түрлі ұлттар бір-бірін еш кедергісіз түсінуі үшін маңызды дүниелерді  айтып, бірнеше ерекшеліктерді 

белгілейді. Ұлтаралық түсініспеушіліктер тумас үшін өзге тілді меңгеру барысында сол тілдегі афоризмдер, 

қанатты сөздер, мақал-мәтелдеріне баса назар аударып, оларды орнымен қолдану, дұрыс түсіне білу керек. Оқулық 

осы жолда үлгі ретінде алуан ұғымдар мен түсініктерді көрсетіп, оларға жан-жақты талдау жасап, салыстырады. 

Қазақ тіліне аударылған мұндай оқулықтармен таныс  болған  білімгерлер басқа ұлттың мәдениетіне қызығушылық 

танытып, ол  елдің тіліне, дініне құрмет көрсету арқылы рухани кемелденетіні рас.   

«Мен, жаңадан туындап келе жатқан әлемде кикілжіңдердің негізгі пайда болу көздері  енді идеология да, 

экономика да болмақ емес деп шамалаймын. Адамзатты жіктерге бөлетін маңызды шекаралар мен кикілжіңдердің 

басым сипаттағы пайда болу көздерін енді мәдениет айқындамақшы. Ұлт-мемлекет халықаралық істерде басты 

әрекет етуші тұлға болып қалады, бірақ жаһандық саясаттың анағұрлым елеулі болып есептелетін кикілжіңдері әр 

түрлі өркениеттерге жататын ұлттар мен топтардың арасында кеңінен өрістей түсетін болады. Өркениеттердің 

қақтығысы әлемдік саясаттың үстемдік етуші факторына айналады. Өркениеттер арасындағы бөлінушілік шептері 

бұл болашақ майдандардың шептері деген сөз» [2, 38]. Бұл үзінді америкалық саясаттанушы және футуролог 

Сэмюэл Филлипс Хантингтонның 1994 жылы жазылған, авторға әлемдік даңқ сыйлаған, кейінірек мақаладан 

монография болып өңделген «Өркениеттер қақтығысы  ма?» атты мақаласында берілген. Светлана Тер-Минасова 

тұтас өзінің  кітабын қамтыған мәдениетаралық қақтығыс пен Сэмюэл Хантингтонның «Өркениеттер 

қақтығысындағы» ұқсас тұстарын нақтылап, анықтап көрсетеді.  

Оқырман ретінде маған автордың өзін «сөзді жақсы көретін» маман ретінде таныстырғаны  ерекше әсер етті. 

Автордан өз мамандығына деген асқан «махаббатын» байқауға  болады. Ол  кіріспе бөлімінде өз өмірінен шағын 

үзінді келтіреді, жазушының  жүрекжарды сөздерінің түпкі мағынасы: адам өмірі үшін өзіне жау апкершілік 

алатын, оны емдеп, өлімнен арашалайтын маман иесіне түсіндіре алмағандығын жазады. Автор келтірген 

қарапайым мысал, ұлы дәрігердің өзі қоғаммен, науқасымен, басқа да қоғам мүшелерімен тек сөз арқылы ғана 

байланысқа түсе алатынын жеткізгісі келгендей. 

Кітаптың бөлімдеріне тоқталатын болсақ, «Тіл – мәдениет айнасы» деп аталатын бөлімнен  кейін автор сөз 

басына Оливер Уэндел Холмстың мына бір афоризмін келтіреді: «Әрбір тіл – сол тілде сөйлеушілердің жан 

дүниесі сақталған ғибадатхана». Яғни, қандай тіл болмасын ол белгілі бір этностың мәдениетінен, салт-дәстүрінен, 

сол ұлттың қоғамдық өмірінен хабар береді. Әлемнің шынайы бейнесі мен әлемнің мәдени бейнесінің көріністерін 

көрсетеді. XVIII ғасырдың аяғы XIX ғасыр басындағы  Михаэлис, Гердер, Гумбольдтың пікірлеріне сүйене келе  

әлемнің тілдік бейнесі шынайылықты әлемнің мәдени бейнесі арқылы береді дейді автор. Сөйлеу және 

коммуникацияның  ішкі қиындықтарында ағылшын, орыс, қазақ тілдерінде кездесетін қолданыстарды мысал ете 

түсіндіреді. Кейде сөздердің аудармасы  оның сөз тіркесі құрамындағы аудармасымен  мүлде сәйкес келмейтін  

тұстарының кездесетінін айтады [3,  45-75]. 

Бізге белгілі идиома– жеке тұрғандағы мағынасы тіркестегі мағынасына сай келмейтін, бірінен-бірін бөліп 

алып қарауға болмайтын, өзге тілге сөзбе-сөз аударылмайтын тұрақты сөз тіркестерін идиoмaлық тipкecтeр дейді 

[4]. Ал Хосаинова О.С. «термин «идиома» также имеет два значения. В общем значении под идиомами 

подразумевают словосочетание, обнаруживающее в своем семантическом и синтаксическом строении 

неповторимые и специфические свойства данного языка» [5] деген анықтама береді. 

Бұл терминге анықтама бере кетуіміздің себебі, идиоматиканы қай мәдениеттің болмасын өзінің ұлттық 

нақышын ерекшелеуші нәрсе екенін айтқымыз келді.   

Аталмыш кітаптың соңын қазіргі орыс тілінің стиліне жасалған А.К.Троицкийдің «Вылитый Аквариум» 

пародиясымен қорытындылайды. Оқулықты аяқтау барысында халық өз ішінде түрлі әлеуметтік топтарға 

бөлінетінін ескерсек, белгілі бір мағлұматты адамның өз ортасына байланысты, өздеріне түсінікті тілде жеткізіледі.  

«Тіл – мәдениет құралы» деп аталатын  тарауда Светлана Тер -Минасова орыс халқына тән қасиеттерге 

тоқталған екен. Ол қасиеттерді ұлтына, елі мен жеріне деген шексіз махаббатымен және патриотизмімен 

байланыстырған. Басқа халықтардың Ресей халқы туралы қалыптасып қалған стреотиптері  туралы да сөз етеді. 

Мысалы, орыс халқын күлімсірей білмейтін, түнеріп жүретіндер деп түсінген америкалықтар 1984 жылы отандық 

саясаттың «ардагері», Кеңес Одағының алғашқы әрі соңғы президенті М.С.Горбачевтің Англияға жасаған сапары 

барысында ағылшындардың ойын түбегейлі өзгертті. Оған себеп болған Кеңес Үкіметі басшысының жылы 

шырайы. Автор, тіпті, сол кездегі БАҚ құралдарының  «Аюдың жымиуы» деген тақырыппен ғылыми еңбектер 

жарық көргенін айтады. Бұл жайт нені білдіреді? Яғни, қарапайым күлімсіреудің өзі белгілі бір ұлт жайында 

азғантай болса да пікір қалыптастырады. Тарауды қорытындылай келе, жымиудың да түрлерін жіктеп көрсетіп, 

оларға түсінікті тілде анықтама берілген. 

Идеология - адамдардың шындыққа қатынасы зерделеніп, анықталатын, әлеуметтік топтардың мүдделері 

көрініс беретін саяси, құқықтық, адамгершілік, діни, эстетикалық идеялары мен көзқарастарының жүйесі (И).  

 Идеология - қоғамдық сананың әртүрлі формасында (философияда, саяси көзқарастарда, құқықта, 

моральда, өнерде, дінде) бейнеленетін идеялардың, үсыныстардың, ұғымдардың жүйесі. (СИ) [3, 238]. C.Тер-



341 
 

Минасованың оқулығынан алынған анықтамаларда  терминге түсініктеме беріліп, оның мәдениеттен 

айырмашылықтарын анық көрсететін мысалдар келтіріледі. Сондай-ақ, Ресей мен Батыс халықтарының 

идеологиялары салыстырыла көрсетіледі.  

  Тілдің адам мен адам, ұлт пен ұлт, мәдениет пен мәдениет арасын жалғаушы басты құрал екендігі сөзсіз. 

Оның тек ұлт мәдениетін ғана емес әр адамның ішкі жан дүниесін көрсете білетін қасиетінің  бары белгілі. Қоғам 

адамнан тұратынын әрі оның қоғаммен бірге өмір сүретінін, онымен қарым -қатынас жасайтынын ескерсек, 

мәдениетаралық былай тұрсын, бір елдің адамдары өзара тиімді әрі жайлы қарым -қатынасқа түсе білуді үйренуі 

тиіс. Яғни, қарым-қатынас барысында  сыйласытықтың да атқаратын рөлі ерекше екендігіне баса назар 

аударғымыз келеді. Оқулық авторы көрсеткендей мәдениетаралық коммуникацияның формуласы орыс тіліндегі 

үш «Т», Терпение, Терпимость, Толерантность/Төзім, Төзімділік, Толеранттылыққа негізделеді.  

Қорытындылай келе, оқулықты шығарудағы мақсат, қазіргі әлемдік қарым -қатынасқа түсуді талап ететін 

заманда, түрлі мәдениетпен танысу, онымен еш кедергісіз, дұрыс қарым -қатынас орнату, ұлтаралық 

түсініспеушіліктің тууына жол бермеу болса, өзге  жұрттың тілі мен мәдениетін игертуде, онымен етене араласуда 

маңызы зор, бұрын-соңды болмаған оқулықтың қатарынан табылатынына сеніміміз мол. 
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ТІЛ САЛАСЫНДА ҚОЛДАНЫЛАТЫН ЗАМАНАУИ ӘДІСТЕР 

 

Серікбаева А.Ж. 

Қазақ инновациялық гуманитарлық-заң университеті 

  

Қазақстан Республикасының Президенті – Елбасы Н.Ә.Назарбаев « «ҚАЗАҚСТАН – 2050» стратегиясы – 

қалыптасқан мемлекеттің жаңа саяси бағыты» атты Қазақстан халқына ж олдауында «Жаңа қазақстандық 

патриотизм – біздің көпұлтты және көпконфессиялы қоғамыз табысының негізі деп алты түрлі бағытты 

басшылыққа алған екен. Соның бірі – қазақ тілі және тілдердің үштұғырлығы.  

Елбасы біздің ана тілімізге, яғни, қазақ тілімізге аса  зор мән бере отырып тіл саясатының қазақ ұлтын 

біріктіруші басты факторлардың бірі екендігін анықтап айтты. 

Әлемдік тілдерді игеру - әлемдік білім кеңістігіне енуге жол ашады.Қазіргі нарық экономикалық 

жағдайында шетел тілін меңгеру қажеттілігі туындап отырғаны бәрімізге мәлім. Шетел тілін білу өзекті мәселесіне 

айналды. Сол себепті де мен осы тақырыпты алып отырмын.Мен шетел тілін, яғни соның ішіндегі ағылшын тілін 

екінші сыныбымнан бастап оқып келемін. Ұстазымның менің жүрегімде ағылшын тіліне деген махаббат пен 

сүйіспеншілік оята білгеніне өте қатты қуаныштымын және өз алғысымда білдіремін. Қазіргі таңда мен Семей 

қаласындағы Қазақ гуманитарлық - инновациялық заң университетінде шет тілі: екі шет тілі мамандығының 1 курс 

студентімін. 

Бәрімізге мәлім шетел тілін оқытудың өмірлік негізгі мақсаты – коммуникативтік қатынасты дамыту . тілді 

меңгертудің негізі –есту , көру қабілеттілігінің байланысын түрлі жаттығулар арқылы дамытып , оқушымен жеке 

жұмыс дағдысын қалыптастыру. Яғни жеке тұлғаны қалыптастыру жолы. Сондықтан өскелең ұрпақты шетел тілін 

оқытуда әр түрлі әдістемелік жаңа әдістерді түрлендіре ,күрделендіре түсу қажеттілігі туындап отыр. Осыған орай 

болашақ ұстаз ретінде шетел тілін оқытуда жаңа әдістемелік технологияларды қолданып, жас ұрпақтың тілге деген 

ынтасын , көзқарасын біліктілігін арттыру мақсатын алға қоямын. Қазір XXI  ғасыр болғандықтан тіл оқытудың, 

үйренудің әдіс - тәсілдері көп. Ғалымдар заманауи оқытту әдістемелерінің алты  негізгі модулін ойлап тапты. 

Олар: 

1.Оқытудағы жаңа тәсілдер; 

2.Сын тұрғысынан ойлау; 

3.Сыни бағалауды қолдану арқылы оқуды және оқу нәтижесін бағалау;  

4.Оқыту үдерісін жетілдіру үшін Ақпараттық коммуникациялық технологияларды және сандық жүйелерді 

қолдану; 

5.Мектеп оқушыларының жас ерекшеліктеріне байланысты топтардағы оқытудаң психологядық - 

педагогикалық ерекшеліктері; 

6.Орта білім берудегі басқару мен көшбасшылық;  

 Болашақ ұстаз ретінде, әрине, мен шетел тілдерін оқытудың қыр сырын біліп, жаңа әдістер ойлап табуым 

керек.Сол себепті қазіргі заманғы әдістер мен өз ойымды ұштастыра отырып, өзім шетел тілін оқытудың әдістерін 

атап өткім келіп отыр.Мен оны 3 әдісте  қарастырдым: 

https://botana.biz/prepod/inostrannye_yazyki/oiss4vfq.html
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1.Біз біргеміз! 

Бұл деңгейде шет тілін оқытудың ұжымдық әдісі жүргізіледі. Ең алдымен тіл үйренуші тұлға көпшілік 

алдында сол шет тілінде сөйлей алу керек. Қате болатын жағдайда да,әрбір адам қандай іс болмасын өзі жіберген 

қателер арқылы үйренеді. Сол себепті өжым арасында белсенді болып, бірінші жағынан тілде сөйлеуді үйреніп, 

екінші жағынан ұжыммен жұмыс істеуді қалыптастырады. Бірнеше фрагменттерге бөлінген оқу материалдармен 

жұмыс істеу үшін студенттер арасынан 4-6 адамнан тұратын топ құрылады. Әрбір топ мүшесі берілген тақырып 

бойынша өз бетінше материал іздестіріп , сол тақырып бойынша жұмыс істейтін басқа топ мүшелерімен пікір 

алмасады. Бұл әдіс-тәсілді «Сарапшылар кездесуі» деп атайды. Сосын студенттер өз топтарына оралып , білген -

түйгендерін бір-біріне айтып ой-пікір алмасу процесі жүреді. Сабақ соңында ұстаз берілген тақырып бойынша әр 

топ мүшесінен әртүрлі сұрақтар сұрап , жауап алады. ұжымдық жұмыс үшін карточка жүйесін құруға болады. 

Сонымен , берілген негізгі ой-пікірлер бірлестікте оқытудың барлық әдістеріне : мақсаттары мен міндеттерінің 

бірлігі , жеке жауапкершілігінің артуы және жетістікке жетудің бәріне бірдей мүмеіншіліктердің болуы, ұстазға әр 

студентті жеке бағалауға мүмкіндік туғызады. Міне, осылай жеке-тұлғаны қалыптастыратын тиімді әдіс-бірлесіп 

біліктілікке оқыту әдісі болып табылады. 

2.Кино немесе медиа әлемі 

Бұл әдісте біріншіде айтып өткендей, сол ұжымдағы адамдармен бірлесіп, бірігіп, белгілі бір кино немесе 

мульфильм кейіпкерлерін алып, солардың сюжеттерін оқып, үйреніп, көрерменге қою. Бұл жағдайда адам не 

үйренеді деген сұрақ туындауы мүмкін. Бұл әдісте айтпағым, тіл үйренуші тұлға сол шет тілінің әдеби жағын 

үрене отырып, ауызша деңгейін жоғарылатып, дамытады. 

3.Интеллектуалды ойындар 

Қазіргі кезде теледидардан қарап отырсақ түрлі бағдарламалар бар. Мысалы айта кетсек, "Миллион кімге 

бұйырады?", "Қызық екен" және тағы басқа. Осы бағдарламаларды тіл үйренушілер арасында  ойнатса, жүзеге 

асады деп ойлаймын. Себебі бұл бағдарламалар аясында тек тіл тіралы ғана емес, сол сияқтығ өзге елдердің 

тарихын немесе олар жайлы қызықты ақпараттар алуға болады.Бұл әдісті тек мұғалімдер ғана емесғ сонымен қатар 

өз еркімен тіл үйренушілір де қолдануға болады. 

Міне, осы әдістер арқылы тіл үйренушілер шет тілін меңгере алады деп ойлаймын.Болаашақ ағылшын және 

неміс тілдерінің оқытушысы ретінде осы методиканы өз оқыту әдістемемде қолданамын. 

Қолданылған әдебиеттер: 

1. Methods of teaching English. Н.Д. Галькова. Москва 2005г 

2. « Мұғалім және қоғам» // №3 // 2011ж 

3. English teacher’s book. О.В.Афанасьева,И.В.Михеева. Москва  

 

 

PECULIARITIES OF TEACHING MONOLOGICAL SPEECH THE LEARNERS OF THE 11TH FORM 

AT ENGLIS H LESSONS 

 

Аймагамбетова Д.К. 

Актюбинский региональный государственный университет им. К. Жубанова 

 

If we talk about the history of the method of teaching monologue speech, the oral speech in the national pedagogy 

was considered the purpose of training only in the second half of the XX cen tury. Then there was research and 

development in the teaching of oral speech in a foreign language, the system of exercises in which E. I. Passov, V. L. 

Skalkin, N. And.GEZ, M. S. Il'in, B. A., Lapidus, etc. came the first fundamental works on teaching mon ologic utterance in 

a foreign language O. D. Mitrofanova, N..The Mets, V. L. Skalkin. 

State standard of General education requires from the teacher of formation and improvement of students ' foreign 

language communicative competence; the expansion and systematization of knowledge about language, the expansion of a 

linguistic Outlook and vocabulary, further mastery of the common speech culture.   

Communicative teaching of foreign languages has an activity character, that is, the teacher and students in the 

classroom are trying to solve real and imaginary problems with the help of speech in English. 

Development of foreign language communicative competence involved, for example, such researchers: I. L. BIM, 

N. D.Garskova, I. A. Winter, R. P., Milrad, E. I. Passov, C. Sauvignon, V. V. Safonova, E. N. Solovova, M. Finocchiaro, 

A. V. Shipilova and other Scientists came to the conclusion that "communicative competence" consists of the elements: 

linguistic (knowledge of language system and the ability to use such kno wledge to understand the speech of others and 

expressing own thoughts); sociocultural (knowledge of ethnocultural features of the country of the studied language, speech 

and non-speech behavior of native speakers and ability to realize the speech behavior according to such knowledge); 

speech (knowledge of ways of formation and formulation of thoughts by means of language and ability to use them in the 

course of speech communication); discursive (knowledge of rules of construction of oral and written message s-discourses, 

ability to build such messages and to understand their sense in the speech of communicants); strategic (the ability to use th e 

most effective strategies in solving communication problems); subject (knowledge of subject information in the 

organization of their own statements or understanding of the statements of communicants); compensatory (the ability to 

overcome difficulties arising in the process of speech communication); pragmatic (the ability to choose the most effective 

and appropriate way of expressing thoughts depending on the conditions of the communicative act and the task).  
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In studies on psychology, it is noted that for secondary school age monologue speech is more complex and difficult 

than dialogical. From the linguistic point of view, monologue speech is characterized by the fullness of sentences, in 

contrast to the ellipticity of sentences in Dialogic speech and, as a rule, a detailed presentation of thoughts.  

For younger teenagers are more accessible types of monologue as a description and narrative. At the middle stage of 

training monologue description and narration are more often used in the classroom. Gradually, such texts become more 

complex due to the increase in the number of secondary members of the sentence, the appearance  of a compound predicate, 

etc.the foreign language vocabulary of schoolchildren Increases, so they are increasingly successfully performing 

educational tasks that are aimed at teaching monologue utterance. 

The main difficulties are associated with the continuous nature of the statement, consistency, logical speech, 

semantic completeness, communicative orientation. 

At the second level of training – the level of super - phrasal unity-it is necessary to adhere to the following stages: at 

the first stage, the ability to Express one complete thought, one statement on the topic at the level of one phrase is 

developed. The teacher names the topic, the students take turns pronouncing on any one phrase. If the student says two 

sentences, they can be two separate statements, there is no obligatory connection between them. 

The second stage begins when students are required to pay attention to the logical connection of the said phrases. At 

this stage, you need to wean students to pronounce a meaningless set of sentences and learn to speak logically. 

The third stage is characterized by new logical tasks and mandatory increase in the volume of statements. Here the 

student must include elements of reasoning and argumentation. 

Researcher E. I. Passov identifies the following qualities of monological statements that should be developed in 

training: focus, logic, structure (connectivity), relative completeness, productivity (ie, the expression of the level of sup er-

phrasal unity is always new), continuity, independence, expressiveness. Therefore, when teaching foreign language speech 

activity students should be taught to solve three problems: for what purpose should they speak? What should they talk 

about? And how to do it?   

E. N. Solovova describes two ways of teaching monologue: "top down"and" bottom up". "Top down" - the path 

from the text to the speech statement. Already at the pre-text stage, students make mini-monologues, anticipating the 

content of the text, comment on the title, etc. After reading the text, they perform v arious tasks for understanding the text, 

choosing vocabulary, determining the main idea, characterization, etc. can Also be creative tasks: make a story on behalf of 

the character, come up with another end, or others. 

The researcher notes the advantages of this approach to teaching monologue speech: the finished text already forms 

a speech situation, well-chosen authentic texts have a meaningful value of statements, they give language support to 

students. 

The second way" from the bottom up " involves the preparation of a monologue statement without reliance on the 

text. Such work can be at the initial stage, when students are not yet able to read, or at the middle and senior stages of 

training, when the language and content level of knowledge on the topic is  high enough. E. N. Solovova notes that in this 

situation, the teacher must be sure that students have sufficient information stock on the topic, in their speech stock there  is 

a necessary set of tools for the implementation of various speech functions (consent - disagreement, transmission or request 

information, etc.), students possess speech skills (syntactic, discursive techniques, speech composition, etc.).  

VM Filatov says deductive and inductive methods of working on the text -sample. The deductive method includes 

three stages:" assignment " of the content of the text, retelling of the text, complete processing of the text (based on chan ges 

in the situational conditions).  The inductive method involves the deployment of statements from the proposal to th e 

monologue. 

Methodologists agree that when teaching students monologue speech in the early stages, it is necessary to use 

supports. The basis of their choice are the age and level of education of students, the level of language proficiency, 

especially the speech situation, the nature of speech problems, the individual characteristics of the personality of students. 

For example, the same researcher V. M. Filatov proposes to use complex supports that help students both in content and in 

the form of statements. For example, the "structural skeleton" of the text, plan, lexical tables, posters, visual clarity, 

keywords. 
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ДЕЯТЕЛЬНОСТНЫЙ ПОДХОД В ОБУЧЕНИИ ИНОСТРАННОМУ ЯЗЫКУ  

 

Аймагамбетова Д.К. 

Актюбинский региональный государственный университет им. К. Жубанова  

 

Рассмотрение содержания работ, относящихся к обучению говорению и использованию коммуникативно -

деятельностного подхода, выполненных известными отечественными и зарубежными учёными, позволяет чётко 

увидеть определённые тенденции, характеризующие процесс обучения в рамках коммуникативно-деятельностного 

подхода и подтверждает, что оно строится по модели коммуникации.  

Системный коммуникативно-деятельностный подход позволяет выделить основные результаты обучения и 

воспитания в контексте ключевых задач и универсальных учебных действий, которыми должны владеть учащиеся. 

Основным назначением иностранного языка как предметной области школьного обучения является овладение 

учащимися умением общаться на иностранном языке. Поэтому важно, чтобы каждый ученик вышел из школы с 

ощущением уверенности в собственной языковой компетентности. 

С точки зрения деятельностного подхода человек как индивид отличается устойчивостью во 

взаимодействии с окружающим миром, и, что принципиально важно, активностью, которая представляет собой 

«деятельное состояние живых существ как условие их существования». Деятельностное направление 

характеризуется ориентацией в обучении на деятельность субъектов обучения [1;164]. В центре обучения 

находится обучающийся – его мотивы, цели, психологические возможности и т.д. Деятельность – содержание 

учебного процесса. Говорение рассматривается как устный способ деятельности.  

Как известно, в современном казахстанском  образовании существует большое количество школ, имеющих 

направленность на углубленное изучение иностранного языка. Основными особенностями таких школ являются 

увеличение количества учебных часов для данного предмета, использование эффективных методик преподавания 

языка, а также интеграция изучения языка в общий образовательный процесс.  

В школах подобного типа зачастую применяется тот или иной из выше перечисленных подходов в методике 

преподавания иностранного языка. А также включение элементов преподавания языка на разных этапах обучения 

в такие предметы как: зарубежная литература, мировая художественная культура, экономика, основы 

музыкального образования, география и т.д.  

В качестве дополнительных и факультативных предметов могут быть представлены: страноведение на 

английском языке, риторика на английском языке, технический перевод на английском языке, деловой английский 

язык.  

Такого рода подход в образовании позволяет учащимся более глубоко погрузится в языковую среду, 

обеспечивает возможность разносторонней коммуникации. В итоге, на практике зачастую оказывается так, что 

выпускники лингвистических школ обладают более развитыми навыками владения иностранным языком, которые 

оказываются у них сформированным на высоком уровне и имеют продолжительную устойчивость.  

Иностранный язык, как учебная дисциплина, отличается от других дисциплин, вызывая у учащихся 

трудности при изучении. Он характеризуется рядом отличительных признаков от родного языка. Усвоение 

иностранного языка идет путем прямо противоположным пути развития родного языка. Одной из особенностей 

овладения иностранным языком является его одностороннее использование в коммуникативной деятельности. 

Язык является средством формирования и затем формой существования и выражения мысли об объективной 

действительности, закономерности которой являются предметом других дисциплин. Также одна из особенностей 

иностранного языка это специфическое соотношение знаний и умений.  

Коммуникативно-деятельностный подход ставит в центр обучения иностранному языку субъектно -

субъектную схему общения, т.е. обучающийся выступает как активный, творческий субъект учебной деятельности, 

управляемой педагогом; способствует развитию инициативности учащихся, их способности к творческому поиску. 

Ученик должен ощущать, что вся система работы ориентирована на его непосредственную деятельность, опыт, 

мировоззрение, интересы, чувства, которые учитываются при организации общения на уроке. Таким образом, 

содержание занятий строится на обсуждении актуальных жизненных проблем, а не готовых тем или текстов.  

 Кроме того, данный подход позволяет реализовать принцип индивидуализации, так как «овладение 

коммуникативной функцией иностранного языка предполагает учет индивидуальных особенностей, интересов 

учащихся, их способностей, наклонностей и пожеланий»[2; 116]. 

Первостепенное значение придается пониманию, передаче содержания и выражения смысла, грамматика 

служит фундаментом для достижения этой цели. Учащимся необходимо знать, какими языковыми средствами 

выразить свою мысль в непосредственной ситуации на уроке, когда они обмениваются мнениями, опытом и 

знаниями. Учащиеся должны осознавать, что грамматические формы необходимы для выполнения 

коммуникативной задачи, и что очень важно соотношение между формой и ее использованием в речи. При 

коммуникативном системно – деятельностном подходе введение грамматических форм и   работа над ними 

осуществляется в контексте с тем, чтобы учащиеся могли видеть, как они используются для передачи значения. 

Инструкция к заданиям содержит речевую задачу. Немаловажно и то, что механические воспроизводящие 

упражнения отсутствуют: их место занимают игровые ситуации, работа с партнером,  задания на поиск ошибок, 

сравнения и сопоставления, подключающие не только память, но и логику, умение мыслить аналитически и 

образно [3;176]. Весь комплекс приемов помогает создать иноязычную среду, в которой должны 



345 
 

"функционировать" учащиеся: читать, общаться, участвовать в ролевых играх, излагать свои мысли, делать 

выводы. 

В целом коммуникативный системно - деятельностный подход позволяет рационально использовать 

резервный потенциал хорошо известных традиционных и новых методов обучения. «Системный хара ктер 

сочетания различных учебно-методических компонентов открывает широкие возможности для их 

дифференцированного использования на определенных этапах обучения, для определенных уровней и конкретных 

целей обучения, при этом формируются адекватные им структура и содержание упражнений и методических 

приемов» [4; 166]. 
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The purpose of teaching a foreign language in primary school is the ability of students to communicate directly with 

native speakers of the target language in the most common situations of everyday communication. And, as you know, 

communication is not only speaking a foreign language, but also the perception of the interlocutor's speech by ear. That is, 

speaking and listening are the main types of speech activity in communicating with native speakers of a foreign language. 

In addition, most people in Russia now have the opportunity to travel around the world and in situations of "ads at airports, 

train stations" listening becomes even more important than speaking. Important and the moment that little 

misunderstanding spokesman said potential to disrupt the entire communication process. 

However, listening is a complex receptive mental and MNEMIC activity associated with the perception, 

understanding and active processing of information contained in the oral speech message. The active nature of listening is  

explained by the fact that it is based on the processes of partial speech modeling. Listening is mediated by the speaking of 

another person, the semantic perception is not planned, and during the hearing analytical and synthetic operations are 

developed, the product of which is the conclusion.[1, p.75] 

Teaching experience has shown that one of the urgent problems of teaching a foreign language at school is lack of 

motivation to listen, because students perceive listening as an isolated type of speech activ ity, not seeing its close 

relationship with speaking, reading and writing. Observations of students during the audition showed that typical for many 

of them are the late inclusion in the hearing process, as well as distraction during this process. Talking with students, I was 

convinced that they relate to listening only as a learning activity, do not see any further ways to use the information 

listened. The result is their low level of activity, which leads to a lack of effectiveness of training in listenin g in General. 

Increasing the motivation for listening as a type of speech activity is one of the most relevant topics in modern methods of 

teaching English, as without listening it is impossible speech communication, because it is a two -way process. And the 

underestimation of listening can have a very negative impact on the language training of students. Improving the 

effectiveness of teaching listening can have a positive impact on the effectiveness of learning a foreign language in 

General. High school students already have some experience in listening, and hence formed basic skills and abilities. It is 

they who have relatively stable cognitive interests, intentions and inclinations, which contributes to the effective 

organization of educational activities . In my opinion, in order to increase the effectiveness of teaching this type of speech 

activity, it is necessary to carry out work in accordance with the following areas: 

 definition of needs, interests and motives of students as factors influencing the ch oice of the auditory text and 

tasks to it. 

 analysis of communicative and cognitive potential of an auditory text. 

 the use of the so-called installation text as a means of creating a reception situation. 

 changes in the criteria for the evaluation of the student in the execution of exercises in listening comprehension of 

foreign language text. 

The leading type of activity, on the basis of which there is a mental development of students in grades 10-11, is 

socially useful, educational and professional activities. For such orientation it is necessary to know the needs, interests and 

motives that serve as a source of leading activity. It is known that for older adolescents is characterized by the formation of 

the dominant orientation of cognitive interests. During this period, there are certain professional intentions, according to 

which there are elements of self-education; teenagers are increasingly interested in the problems of human feelings and 

relationships; he dreams of a meaningful life, creative and socially useful activities, wants to Express themselves and earn 
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recognition. The age we are considering is the period of maximum interest in television, cinema, and the interests of older 

students differ little from the needs of an adult audience. A lot of time is spent by high school students on discussion with 

the companions of the seen and heard, and the installations accepted in a family or in a circle of friends influence their 

education. It should be noted that along with the groups that have developed in  the school (for example, a class team, a 

circle, etc.), high school students have diverse communities that have a strong influence on them. [2, p.103] 

This will help the use of Internet resources that already offer all kinds of videos on various topics or  just audio 

recording. One of the most frequently used sites is “BBC Learning English", here you can find various materials, some of 

them already have developed exercises: True/ False/ Not state; Fill the gaps; Answer the questions. These materials are 

available for download and can be used both in the classroom and to give the guys home. If the level of tasks seems 

difficult for your students, you can always come up with your own tasks. 

On this site you can find an audio file on the desired or interesting topic, but you can face some problems using the 

finished material. For example, the selected audio track is too long. Due to the fact that primary and secondary stages of 

learning to listen to English speech to 10-15 minutes, and then to perform tasks that just can't do, the teacher must adapt the 

material, as to put a pause to complete the meaning of places and perform tasks and then to listen or to choose the right 

material, or the recording and cut it to the desired time length 2-5 minutes.  

I would like to note that the use of the Audacity program, the use of songs and ready -made audio materials give a 

huge advantage over standard methods of teaching listening. These learning tools allow the teacher to increase the amount 

of tasks and exercises for listening, both in the classroom and for home, and self-preparation of students. Due to the fact 

that the ability to perceive speech by ear is not easy given to our students, as they rarely hear English language speech in 

addition to lessons, and not always in the classroom, developed tasks for songs, ready-made materials and recorded audio 

files provide students with the necessary materials. 

Despite the fact that these types of work require additional preparation for lessons from the teacher, the result of 

their application will not be long in coming. Interesting and varied tasks serve as motivation in learning. Systematic work 

with different audio files both in the classroom and at home, will improve the results of listening, it follows that this skill 

will improve and others, because listening includes different aspects of the language. 

In order to affect the motivational sphere of the student, it is not enough that the tasks for the auditory texts are 

focused only on the control of the understanding of the lis tened. It is necessary that they tell him where to use the perceived 

information and thus create a preliminary act of reception installation on the purposeful perception of the text.  

The situation can be created by showing film frames (without sound), pictures, photos, slides and other visual 

clarity. On the material of these supports the teacher conducts a conversation, paying attention to the important parameters 

of the situation. In this conversation turns on and country -specific commentary (for example: please note, buyers are often 

paying credit cards, etc.). Then the teacher introduces new words (if necessary for understanding the text), realities and 

background vocabulary (bearing background, i.e. additional country information: for example, the first  floor in England 

corresponds to our second, right-hand traffic). 
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Қазақ тілі – қазақ  халқының тілі, мемлекеттік тіл. Ұлтаралық қарым -қатынас тілі – орыс тілі. Ғаламдасу 

кезеңіндегі бәсекеге қабілеттілікті арттыруға керек тіл – ағылшын тілі. Міне, осы үш тілдік саясаттың үш тұғыры 

болып саналады. Әлемдік қауымдастықта айшықты орын алуды өзіне биік мақсат етіп қойып отырған 

Қазақстан мемлекеті үшін экономикалық, интеграциялық байланыстарды нығайта түсуде ағылшын тілінің орны 

ерекше. Ақпараттар ағыны қарқындаған дәуірде, жаңашыл технологияларды қолдануға сұраныс  артқан уақытта 

өмір сүріп жатқан қазақстандық әрбір азаматтың осы тілді меңгеруге деген құлшынысы, сондай-ақ уақыт талабы 

да күн өткен сайын күшейе түсуде [1, 6]. Қазақстан алдағы уақытта Бүкіләлемдік сауда ұйымына кіруге, 

Еуропадағы қ1аіпсіздік және ынтымақтастық ұйымына төрағалық етуге ниет білдіріп отыр. Осы жағдайда 

халықаралық тіл – ағылшын тілін жетік, кәсіби түрде білу қажеттілігі арта түседі. Қазақстан мемлекетінің 

аумақтық-географиялық орналасуы, этникалық топтарының көптүрлілігі, Орталық Азияда, Тәуелсіз Мемлекеттер 

Достастығында, және әлемдік қауымдастықтың белді ұйымдарында, саяси имиджін көтеріп, жетекшілік орындарға 

ие болу ұмтылысы, экономикалық әлеуетінің орасан болуы себепті шетелдік инвесторлардың көптеп келуі, алға 

қойған стратегиялық мақсаттарының биік болуы – қазақ, орыс және ағылшын тілдерінің бірлігі мәдени жобасын 

іске асырудың негізгі алғышарттары деп білемін. Қазақтың үштілділігі, қамтығын адамның көлемі жағынана 
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алғанда, қазақтың бұл тілдерден тұратын үштілділігі жеке адамдардан гөрі, топтық сипат ала бастағандай. 

Қазақтың үштілділіктің әр сыңарын білу деңгейі екі түрлі: ана тілі мен орыс тілін жоғары деңгейде біледі, ал 

ағылшын тілін білу деңгейі төмен, бірақ бетбұрыс айқын сезіледі. Қазақ үштілділігін дамытуға еліміздің әрб ір бес 

адамының 3 – 4 адамы ат салысады деген жоромал жасауға болады.  Көптілді қоғам үшін нағыз керегі – бір 

әмбебеп тіл. Соған ағылшын тілі келе жатыр. Бірақ бұл ана тілі немесе ұлтаралық тіл ұмтылып, қолданыстан 

шығады дегенді білдірмейді. Бұл үш тіл мемлекетіміздің қоғамдың өмірінде маңызды функцияларды бірлесіп 

орындайды. Олар қоғамдық қатынастардың әр түлі салаларында өзара әрекеттесуі байқалуда.  

ХХ ғасырда қазақ тілі қоғамдық өмірдің әр түрлі салаларында қолданла бастады. Оның ішінде жаңа 

салаларда, сондықтан қазақ тілінің сөздік қоры жаңа ортаға бейімделуге мәжбүр болды. Қазақ тілі түрік тілдер 

тобына жататыны белгілі, сондықтан тілімізде түрік тілдерінен енген кірме сөздер кездеседі. Қазақ тілі – 

мүмкіндігі мол тіл. Тіліміздің сөз түрлендіру жүйесі семантикғалық жән лексикалық – грамматикалық тұрғыдан 

көптеген жаңа сөз топтарын өндіреді. Әлеуметтік – лингвистикалық кеңістікте кең жайылып келе жатқан тіліміз 

белсенді даму үстінде. Бұл даму міндетті түрде сөздік қордың дамуымен тікелей байланысты.  

Орыс тілінің үлкен ықпалын қазақ онамастика саласында байқауға болады (бұл жөнініде келесі авторлардың 

еңбектерінде қараңыз: С. А. Аманжолов, А. С. Аманжолов, Т. Д. Джанузаков, А. Т. Кайдаров, В. Н. Попова, О. А. 

Султаняев, Г. Б. Мадиева және басқалар). Қазір  топонимдерді қазақтілінің эквиваленттерімен өзгерту процесі 

жүріп жатыр. Мұнда тек орыс атаулары аударылып қоймай, орыстандырылған қазақ топонимдері де өзгертіліп 

жатыр. Мысалы, Чимкент – Шымкент, Кзыл – Орда – Қызылорда, Джезказган – Жезказган, Иссык – Есик, 

Караганда – Караганды. Бірақ трансформ – атаулар да кездеседі. Мысалы, Өскемендегі «Аблакетка» район атауы. 

Бұд атаудың негізі қазақтың «Абылай кетті» деген сөз тіркесі еді. Ол «Аблакетка» деп орыстандырылып кеткен. 

Өкінішке орай, бір жұмыс төңірегінде осыған ұқсас мысалдарды толық зерттеу мүмкін емес. Антропонимика 

саласында да қазақ және орыс компоненттерінің қатынасында өзгерістер байқалады. ХХ ғасырдың орта кезінде 

қазақтар арасында орыс вттвры қазақ аттарының эквиваленттері ретінде кең етек жайды.  Сол кезде 

антропонимдердің орыс тіліне бейімделуі көрінген. Көбінесе бірінше дыбыстардың сәйкестігі ескеріледі. Мысалы, 

Нагима, Несипкуль – Надя, Зауре – Зоя, Жасарал – Женя; екі дыбыстық – Кажмухаммед – Коля, Тохтар – Толя; 

және бастапқы дыбыстық – Галия – Галя және тағы ды басқа. 

Ал қазақ тілінің орыс тіліне әсеріне келетін болсақ ол біріншіден лексикада көрінеді. Бұқаралық ақпарат 

құралдарындағы қазақ лексикасы Абилкасимова Б. және А. Танабаевамен зерттелген[2, 14]. Олардың соңғы 

еңбегінде пәндік ерекшелігіне баланысты қазақ лексемаларының 10 түрі көрсетілген: 

 тұрғын жерлер мен құрылыс атаулары – аул, чайхана, юрта; 

 ыдыс – аяқ, тағамдар атаулары – ожау, тостаган, баурсак, сузбе, курт, айран; 

 киім, аяқ – киім – бешмет, малахай, кимешек, саукеле; 

 жануарлар мен өсімдіктер – аргымак, архар, бозторгай, арча; 

 өнерге байланысты атаулар – айтыс, акын, арнау, асатаяк, дастан, домбра.      

        Ағылшын тілі өзге әлем тілдеріне әсер ететіні сөзсіз. 2001 жылы ағылшын тілі оқытушысы Rice University 

(Хьюстон, Техас) Сэнди Питерс интернетте аулақтан оқуға арналған “Topiks” (“Тақырыптар”)атты журнал 

ұйымдастырды. Сэнди Питерс әр түрлі тілде сөйлеушіліердің өз ана тілінде не болып жатқанын айтқан сөздерін 

куәга тартады. Бразилия, Германия, Жапония, Ресей, Сингапурда тілдерді жаппай американдандыру байқалады 

екен. Бұған себеп болған – Американ бизнесінің, Голливуд өнімдерінің, интернет, тамақ дайындаудың жедел 

технологиясы, әскери – теңіз қарулы күштерінің НАТО стандартына көшуі тағы басқа. Міне, осындай факторлар 

жаңа ұғымдардың пайда болуына себепші болады. Елімізде балалардың есімін ағылшынша атайтын болды, шет ел 

тілінде аталған мейрамханалар ашылды, кірме сөзбен фирмалар тіркелуде, адамдар ана тілімізде cafe, sandwich, e – 

mail, computer, cell phone тағы басқа сөздерге балама таба алмайды.  Қазақ – орыс – ағылшын тілдерінің өзара 

қатынасын қоғамдық өмірдің барлық салаларында байқауға болады. Соның ішінде мұнай өнеркәсібіндегі 

үштілділікке тоқталатын болсақ, зертеулердің нәтижесі көрсеткендей бұл саладағы қазақ тіліндегі терминология 

орыс және ағылшын тілдерінің терминологиясына қарағанда аз дәрежеде таныс. Бұл салада қазақ, орыс және 

ағылшын тілдерін белсенді, қатар қолдана білетін адамдар саны 20%, ал 50 % жуық адам терминдерді 

қанағаттанарлық дәрежеде түсініп, қолданады.   Мұнай өнеркәсібіндегі үштілділік құбылсын келесі үзіндімен 

растағым келіп тұр:  Repsol YPF – әлемнің 20 елдерінде барлау және өндіру жұмыстарын өткізіп жатыр, мұнай 

және газ күнделік өндіру көрсеткіші бір миллионнан астам баррель (күніне 1 млн баррел ь). Nelson Resources 

Limited ашық түрдегі батыс компания. Бүгінгі күні «Қаражанбасмұнай» ААҚ – Nations Energy Company Ltd. 

Компаниясының ең ірі мұнай өндіру кәсіпорны. Әр түрлі жағдайларға байланысты қазақ, орыс және ағылшын 

тілдерінің кезекпен қолданылуы үш тілдің элементтерінің бір – біріне енуіне әкеледі. Орыс тілінде ағылшын 

лексикасынын кең қолдану қазақ сөздерін қолданумен қатар жүреді. Мысалы, - Заключённое  соглашение является 

очередным шагом в развитии взаимовыгодного партнерства между КИНГ и «Чайниз Пайплайн Инжиниринг». 

Основными направлениями деятельности института являются инжиниринговые изыскания. Есть зависимость 

между BrentиUrals, но не в плане того, что Brent  напрямую определяет Urals, а в том, что эти два типа нефти в 

принципе взаимозаменяемы. В настоящее время компания разрабатывает 15 месторождениий, из них 2 крупных 

– Каламкас и Жетыбай. Наши всемирные клиенты, такие как ВР, BG6 ExxonMobil, ChevronTexaco6 Total, Statoil, 

Agip, Phillips, NorskHydro и множество других ценят качествои надеж ность.  

Қазақ – орыс – ағылшын үштілділігінің белсенді қолданылып келе жатқан саласы бұл білім беру. Көптеген 

ғылыми газет – журналдар, кітаптар, сөздіктер үш тілде басылып жатыр. Қазіргі уақытта шетелдің беделді жоғары 
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оқу орындарын тәмамдаған көптеген қазақстандық түлектер Отанына оралып, мемлекеттік қызметке белсенді 

түрде кірісуде. Шетелде білім алғысы келетіндер өз елінің тілін ғана емес, сондай-ақ оның тарихын, салт-дәстүрін 

білулері керек. Өйткені, олар біздің мемлекетіміздің бүгіні мен болашағы емес  пе?! Елбасының өзі “Болашақ” 

бағдарламасымен шетелге аттанатын Қазақстан азаматтарының ең бірінші кезекте мемлекеттік тілді жетік білуі – 

негізгі мақсат деп шегелеп айтты. Елбасының бұл талапты аталған бағдарламаның ережесіне қосуды тапсыруы – 

елдігімізді ойлаудан туындаған сарабдал саясат. Яғни елімізде қазақ – орыс – ағылшын үштілділіндегі ең маңызды 

компонент біз үшін әрине қазақ тілі болып табылады.Елімізде «үш тілде білім беретін» статусына ие мектептер 

ашылып жатыр. Олар қазақ тілінің негізінде оры және ағылшын тілдерін оқиды. Бұл да  еліміздегі үш тілдің 

әрекеттесуінің бір көрінісі. Сонымен, қазақ – орыс – ағылшын үштілділігі өміріміздің әр саласында 

қолданылып келе жатыр, тіпті күнделікті өмірдің өзі үштілділік көрінісі.  Бірақ “Үш тілдің бірлігі” мәдени жобасы 

– үш тілді, қазақ, орыс және ағылшын тілдерін Қазақстан азаматтарының бірдей меңгеруін меңзегенімен, бұның 

түпкі негізі, көздеген мақсаты – мемлекеттік қазақ тілінің халықаралық қолданыстағы орыс, ағылшын тілдерімен 

терезесін теңестіріп, әлемдік деңгейге көтеріп, жаһан тілдерімен тең қолданылатын биікке жеткізу екендігін 

ұмытпау керек. 
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Vocabulary (from Greek, "word", "turn of speech") — is a section of the science of language, studying the meaning 

of words. The vocabulary of the language is the most open and mobile sphere of the language. It continuously includes new 

words and gradually becomes old. Education, science, the latest technology, information from other cultures — all these 

form a new type of modern society, which forms a new language style — the style of the era of information development. 

At the lexical level of interest to us there are such units as words, phraseological units and other stable phrases: clichés,  

etiquette and speech formulas. In other words, lexis is the entire vocabulary of a language. All social changes in the life of 

society are reflected in the vocabulary of the language.  

Since the purpose of teaching a foreign language is the development of oral and written forms of communication, 

the possession of the vocabulary of the language in terms of semantic accuracy, synonymous wealth, adequacy and 

appropriateness of using it is an integral prerequisite for the implementation of this goal. Formation of lexical skills 

involves not only taking into account information of formal and structural nature, but also knowledge of situational, social 

and contextual rules, which adhere to native speakers. The intersection of different levels in a word as a unit of language 

makes it possible to consider vocabulary from different poin ts of view: forms, functions and meanings. The form is 

understood as the phonetic and spelling sides of the word, its structure and grammatical features. When teaching functional 

features of vocabulary there are difficulties associated with memorizing the volume of meanings of words, which in most 

cases does not coincide with the native language, polysemy of words, the nature of the compatibility of some words with 

others, as well as the use of words in specific situations of communication [1, 463]. Each of the languages studied has its 

own difficulties common to all languages. The difficulty lies in the fact that the same concept is often expressed by 

different lexical means. The characteristic features of the English vocabulary are polysemy and homonymy. T he same 

concept is often expressed by different lexical means, for example: "liquid soup (in English) - thin soup (literally: thin 

soup)." Difficulties are also such phenomena when the noun of semantically similar words is represented by the word of 

English origin, and the adjective – by borrowing from Latin or French, for example: "сердце - heart, сердечный - cordial; 

зуб – tooth, зубной – dental; человек - man, человеческий – human; etc." On the semantic side of words, difficulties are 

caused by those cases when the lexical unit of one language corresponds to several units of another language, or when it 

comes to synonyms, i.e. words that coincide in the main meaning, but differ in shades of meaning or in use(to speak - to 

talk, to think - to mean).  

Phraseological units are particularly difficult-stable word combinations of different types, the meaning of which is 

independent of the meaning of their components. They have a unique identity and can be transferred to another language or 

close in meaning phraseological turnover (“Opinions differ” - So many people, so many opinions; So many heads, so many 

minds), or description (“Still waters run deep”- Quiet waters have a deep current). The presence of close in meaning 

phraseological units is small. Not to mention the fact that semantically similar equivalents often differ in the structure and 

meaning of their components, for example (face – to – face). 
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All principles of selection of lexical material can be divided into three interrelated groups: 

Group 1 -statistical principles; 

Group 2 -linguistic principles; 

Group 3 -methodical principles. 

The first group includes the principles, operating on the basis of statistical characteristics and indicators of the 

incidence and prevalence. They provide an opportunity to highlight words most commonly found in the linguistic material. 

The second group consists of seven principles that can be used to create training dictionaries. They are the principles 

of compatibility, stylistic unboundedness, semantic values, derivational values, multiple meanings of words, drill ability, 

frequency. 

The third group of principles focuses on learning objectives, taking into account not only the relevance of the 

vocabulary to the subject, but also the importance of the concepts that it reflec ts. 

Mastering a minimum of authenticity makes students ' speech more natural, as a characteristic feature of authenticity 

in the English language is restraint, softness in statements. For example, instead of saying "the movie is very bad" you 

should say -“This is not the best film” (the movie is not very good). According to N.Galskova, authenticity of speech is 

inseparable from the authenticity of behavior, familiarity with the rules of behavior in everyday life and in society, adopte d 

in English – speaking countries - this and much more is included in the authenticity of extralinguistic information [2, 225]. 

Practical experience shows that a high level of language proficiency is characterized not by perfectly correct speech 

structures, but rather by a variety of structures corresponding to the spoken tradition of the native speakers of the studied 

language. It does not always comply with the coordination of times, widely used short, truncated constructions, abbreviated 

replicas like “Yeah”, “Never”; grammatical unity of type “No, I am not”, “ He is”; “A packet of crisps, did you say?”; 

“Only a half, please”; “Oh, dear!”; “This seat-belt”, etc. Thus, in the modern standard it is advisable to include, in addition 

to the traditional grammatical correctness, speech adequacy of grammar.  

The main sources of new words in the modern English language are science, computer technology, as well as 

various developing spheres of social life of English-speaking States (business and marketing, media, environmental 

protection, music, etc.). The vast majority of neologisms widely used today in the English language appeared not recently, 

but two or three decades ago. 

As an example, in the 90s of the widespread terms such as a “fridge-freezer” is a refrigerator; “a call-phone”, “a 

cellular terminal” is a cellular device; “cellular communication”, “radio cell” is a cell communication etc. In the modern 

textbooks this is not considered widespread in English-speaking countries the phenomenon of neutral vocabulary. This 

vocabulary involves the elimination of the use of both oral and written language of many previously well-known words, the 

use of which is now considered a manifestation of ageism (incorrect attitude to the elderly and disabled), sexism (incorrect 

attitude to the opposite sex) and racism (hostile and incorrect attitude to representatives of different races and nationalities) 

[3, 96].  

Thus, having considered the problems of lexical minimum in the educational process from the point of view of 

modern realities, we can say that the main purpose of teaching English is to master the vocabulary in terms of semantic 

accuracy, wealth, speech adequacy. As well as the formation of lexical skills involves knowledge of situational, social and 

contextual rules, which adhere to native speakers. 
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Көптілділік қостілділік негізінде қаланады, ал екіншісі өз кезегінде бастауын бір тілден алады. Қостілділік 

түрлерін зерттеу барысында көптеген зерттеу жұмыстары жазылған. Бұл жұмыстардың негізгі мақсаттарының бірі 

«туған тіл», «екінші тіл», «біртілділік», «қостілділік», «көптілділік» және тағы басқа түсініктердің мағынасын ашу 

еді, себебі оларға тілтануда әлде де нақты анықтама берілмеген.  

В. И. Беликов пен А. П. Крысинның пайымдауынша терминдердің тура мағыналары бойынша қостілділік 

пен көптілділік – бұл қоғамда (мемлекетте) бір немесе бірнеше тілдердің қолданылуы болып табылады [1, 22]. 
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Қоғамда екі немесе бірнеше тілдердің қолданылуы сол қоғам мүшелерінің қанша тілді пайдалануына 

байланысты. Тұлға бірнеше тіл меңгерсе билингв, ал осы құбылыстың өзі билингвизм деп аталады.  

«Туған тіл» түсінігінің өзі толық анықталмаған. Негізінде туған тіл бұл балалық шақта қалыптасып, 

есейгенде де сақталатын тіл. Бірақ мұндай түсінік туған тіл мен адамның этникалық ерекшелігінің байланысын 

айқындамайды. 

 А.В.Аврорин: «Туған тіл -  адам немесе ұжым толық меңгерген, тек түсініп және сөйлеп қоймай сол тілде 

ойлайтын тіл болып табылады» дейді [2, 27]. Ал, Ахманова   «туған тіл» терминін балалық шақта ересектерге 

еліктеу нәтижесінде меңгерілген тіл деп түсіндіреді [3,15]. У.Вайнрайх болса, тілдің доминанттылығын 

айқындаушы критерийлер қатарына тілді меңгеру дәрежесі, меңгеру  реті, сөйлеушінің сол тілге деген көзқарасы 

және осылардың барлығының жиынтығын  есепке алу қажет дейді[4, 132]. У.Вайнрайх туған тіл деп ең алғаш 

меңгерілген тілді көрсетеді. Алайда лингвистика әдебиеттерінде және халық арасында «туған тілді» анықтау 

критериі болып адамның этникалық ерекшеліктерін атайды, яғни әрбір адам өзінің ұлтының тілін өзінің туған тілі 

деп санайды. Анкеталық сауалнаманың нәтижесі бойынша қазақтардың 94% туған тілі ретінде өз ұлтының тілін 

яғни қазақ тілін белгілеген, орыстардың 100% солай белгілесе, басқа ұлт өкілдерінің   92% өз тілдерін атап 

көрсеткен. Жауап берушілердің тек 1,7% ғана туған тілі ретінде басқа ұлттың тілін көрсеткен. «Тіл мен этностың 

сәйкес келмеуі ассимиляция факторының орын алуын дәлелдейді. Ал ассимиляция дегеніміз – туған тілдің ауысуы, 

яғни адам өмірінің ең қымбаттысы руханилықты жоғалту» дейді Б.Хасанов [5, 32]. 

 Туған тіл - әлемдегі басқа тілдерден ішкі құрылымы, тарихи қалыптасқан этносы бойынша ерекшеленетін, 

этникалық салада орныққан және өмірдің барлық салаларында еркін қолданыста жүретін тіл [5, 13]. 

       Тілдік қатынас тұрғысынан алғанда, ана тілі дегеніміз – күллі тіл атаулыдан ішкі құрылыс ерекшеліктерімен 

дараланатын, белгілі бір халықпен нақты кеңістікте тарихи бірге жасап, оның төл мәдениетн ұрпақтан ұрпаққа 

үздіксз ұластырушы, сол халық адамдарына түгелдей және жан – жақты қызмет ететін ұлтішілік және ұлтаралық 

қарым – қатынас құралы. 

       Кейбір ғалымдар «функционалды бірінші тіл» түсінігін енгізуді ұсынады. Бұл Н.П.Шумарованың ойынша 

«туған тіл» түсінігін дәл түсіндіріп, тұлғаның тілдік өмірінің дамуының динамикасын сипаттауға және түрлі 

әлеуметтік қарым-қатынас параметрлері негізінде көпұлтты қоғамдағы тілдік жағдайды дифференцияциялауға 

мүмкіндік береді [6, 207]. 

        Ғалымдар «туған тілді» әлеуметтік - этникалық немесе әлеуметтік – лингвистикалық  категория деп 

қабылдайды. Бұған М.Н. Рубогло қарсылығын білдіре отыра, туған тілді этнопсихологиялық категория дейді, 

себебі туған тіл жазу, сөйлеу, ойлау тілі ғана емес, ол адамның өзін белгілі бір ұлт, халық өкілі ретінде өзін көрсету 

тілі. 

       Адам санасында «туған тілдің» этнопсихологиялық болмысы оны біріншіден, жеке этникалық көрсеткіш және 

екіншіден, этникалық сананың бір бөлігі ретінде қарастыруға мүмкіндік береді [7, 24]. 

       М. М. Михайловтың пікірінше қостілділік осы уақытқа дейін тек тіл құбылысы болып зерттеліп келген. 

Алайда ол тілде емес, сөйлеуде орын табады. Тілде қостілділіктің нәтижесі көрінеді, бірақ ол сөйлеу кезінде 

болатын процесс. Басқаша айтқанда, қостілділік көбінесе процесс ретінде емес, нәтиже ретінде зерттеліп келеді 

[13, 32].Б. Х. Хасанов: «Көптілділік бір аумақта көп тілдің қолданыста болуы ғана емес, сонымен қатар олардың 

бір – бірімен әрекеттесуі, бір ұлттың үш немесе одан да көп тілдерді қоғам қатынасында кезекпен қолдану 

практикасы деп жазады [14, 43]. 

        Психолингвистика тұрғысынан қостілділік адамға екі тілде де сөз арқылы өз ойын жеткізудің психикалық 

механизмі. 

        Ю. А. Жлуктенко: «Қостілділік – екі тілде қатынас жасау мүмкіндігі емес, оны іске асыру» дейді [15, 12].  

Сонымен, қостілділік психолингвистиканың және әлеуметтік лингвистиканың зерттеу негізі. Жеке тұлғаның 

екі тілде сөйлеу құбылысы психолингвистика нысаны болса, тұлғаның екі тілді қатынаста қолдануы әлеуметтік 

лингвистикамен зерттеледі.  

Философиялық тұрғыдан қостілділік К. Х. Ханазаровтың, М.С. Жүнісовтың, Д. И. Маринескуның 

еңбектерінде түсіндіріледі. Философтар бұл мәселені әлеуметтік – лингвистикалық құбылыс деп сипаттайды. 

Мысалы, М. С. Жүнісов қостілділікті әр түрлі тілдерде сөйлейтін халықтардың қарым – қатынасының нәтижесіде 

пайда болатын әлеуметтік – лингвистикалық құбылыс ретінде түсіндіреді.  

Зерттеулер барысында қостілділіктің көптеген түрлері белгілі болды: «табиғи» және «жасанды», «таза» және 

«аралас» қостілділік (Л. В. Щерба), «контактті» және «контактті емес» қостілділік (Ю. Д. Дешериев), «жеке» және 

«көпшілік» билингвизм (Ю. Д. Бондалетов). Верещагин өз кезегінде билингвизмның тағы екі түрін ажыратады [19, 

49]: 

субординативті – тілдік жүйенің бұзылуы; 

координативті – қатесіз, дұрыс сөйлеу; 

В.Ю. Розенцвейг те қостілділіктің екі негізгі түрін белгілейді: координативті және күрделі. Координативті 

қостілділікте индивид санасында екі тілдің әр қайсысы жеке «тіршілік етеді», яғни оның әр тілге деген дағдысы 

болады және бұл дағдылар бір тілден екіншісіне тасымалданбайды. Күрделі қостілділікте индивид санасында екі 

тіл ажыратылмайды, билингв ойын бір семантикалық түсінікпен жеткізеді, оған қоса сөйлеу дағдысы 

тасымалданады. 
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«Активті» және «пассивті» қостілділік түрлерін де естен шығармау керек. Пассивті қостілділік бұл тілдік 

тұлға басқа тілде еркін оқу қабілетіне ие бола тұрып, сөйлей алмайтын қостілділік түрі. Мұндай жағдайда ол өзге 

тілдің ауызша сөзін де дұрыс түсінбейді. 

Соңғы уақытта қазақ-орыс-ағылшын үштілділігі Қазақстанның әртүрлі салаларында кең етек жайып келеді. 

Бұл үштілділік Қазақстандағы жаңа көптілділік түрі болса да кең таралды және көптеген зерттеулерді қажет етеді.  
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ДИДАКТИЧЕСКИЕ ПРИНЦИПЫ ПРИМЕНЕНИЯ МЕТОДА РОЛЕВЫХ ИГР В ОБУЧЕНИИ 

АНГЛИЙСКОМУ ЯЗЫКУ ДЛЯ СПЕЦИАЛЬНЫХ ЦЕЛЕЙ 

  

Скакунова В.А. 

Московский государственный университет имени М.В.Ломоносова  

 

 На сегодняшний день процессы глобализации и информатизации вносят изменения в различные 

профессиональные области. Не остается в стороне и сфера образования [1], где данные процессы приводят к тому, 

что современным студентам и специалистам необходимо уметь работать с различными объемами информацией и 

согласно различным поставленным задачам: анализировать, синтезировать, обобщать, сравнивать, критически 

осмысливать, представлять, применять творческий подход в решениях и т.д. Более того, среди наиболее 

популярных качеств современного специалиста можно выделить коммуникабельность, гибкость в различных 

жизненных и профессиональных ситуациях, контактность в различных социальных группах и наличие желания 

постоянно обучаться новому и повышать свой профессиональный уровень [2, с.31]. Помимо этого, широкое 

применение различных новейших информационно -коммуникационных технологий приводит к появлению новых 

подходов, методов и технологий.  Одним из данных методов является метод ролевых игр.   

Ролевые игры как педагогический метод относится к игровой деятельности и предполагает 

“воспроизведение действий или отношений других людей или персонажей какой-либо истории, как реальной, так и 

выдуманной”. Ролевые игры в обучении широко используют в практике преподавания различных специальностей 

на уровне высшего образования [3,4].  

В описываемом случае, данный педагогический метод был использован в обучении магистрантов 

факультета Высшей школы телевидения МГУ имени М.В.Ломоносова. Ввиду того, что за время своего обучения 

студенты данного факультета должны сформировать различные навыки и умения, необходимые в их 

профессиональной области в том числе и на английском языке, мы решили внедрить метод ролевых игр, который 

позволил бы им лучше представить себя в одной из профессиональных ролей. В качестве задания магистрантам 

необходимо было создать радиофрагмент от лица радиоведущего на любую тематику и затем представить его 

перед своими одногруппниками. 
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В результате выполнения такого типа задания, магистранты отметили возможность проявить уже 

сформированные профессиональные умения, в том числе, в процессе работы с информационно -

коммуникационными технологиями. Более того, у каждого из них была возможность проявить свой творческий 

подход в рамках выбора темы радиопередачи, формы ее оформления и представления.  

Таким образом, можно отметить следующие общедидидактические принципы, которые реализуются в 

рамках применения метода ролевых игр: 

принцип активности [5], предполагающий активизацию различных видов мыслительной деятельности за 

счет создания интерактивности выполнения задания. В этой связи, Л.С.Выготский и Н.Н. Леонтьев выделяли 

необходимость применения деятельностного подхода в обучении;  

принцип воспитывающего обучения [6] также имеет место в обучении в рамках применения метода ролевых 

игр, так как студенты примеряют различные профессиональные роли и должны принимать решения в зависимости 

от поставленной задачи, в том  числе полагаясь на свои собственные ценности и принципы жизни;  

принцип индивидуализации [7] реализуется благодаря тому, что студенты могут делать самостоятельный 

выбор тематики и, в том числе, своего поведения в рамках поставленной учебной задачи. 

Представив основные общедидактические принципы, реализуемые в учебном процессе в рамках 

применения метода ролевых игр, стоит отметить, что они в полной мере отражают суть личностно -

ориентированного подхода и позволяют студентам не только развить свои профессиональные навыки и умения, но 

также и реализовать свой творческий потенциал. 
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ОҚУШЫЛАРҒА ЕРТЕ ЖАСТАН  ШЕТ ТІЛІН ҮЙРЕТУДЕ ГРАММАТИКАНЫҢ 

МАҢЫЗДЫЛЫҒЫ 

 

Жазымбай Ж.Т. 

Қ. Жұбанов атындағы Ақтөбе өңірлік мемлекеттік университеті 

 

Жалпы білім беретін мектептің бірінші сынып оқушыларын ағылшын тіліне оқыту тілді меңгеру үшін ең 

қолайлы жас мүмкіндігі ретінде жаңа леп әкелді. Шет тілін оқыту жан-жақты дамыған, үйлесімді тұлғаны 

қалыптастыруға нақты үлес қосуы тиіс. Бұл ең алдымен, оқушылардың шығармашылық дербестігін, ой еркіндігін 

дамыту, олардың белсенділігінің саналы, конструктивті қайта құрушы сипатын қалыптастыру, ұжымда еңбек ете 

білу, орындалатын іс-әрекетке жауапкершілікпен қарауға тәрбиелеу секілді мақсат-міндеттерге ие. 

Алға қойған мақсаттарға жету үшін мұғалім бастауыш сынып оқушыларының психологиялық 

ерекшеліктерін білуі қажет. Бұл жастағы балалар шет тілін үйренуге икемді: олар тіл құбылыстарын тез түсінеді 

және тілдің құпияларын түсінуге тырысады. Олар қысқа тіл материалын оңай жаттап алып, оны айтып бере алады. 

Өскен сайын бала бұл қабілеттерін жоғалта бастайды. 

Психологтардың айтуы бойынша бастауыш сыныптардың балалары ойын іс -әрекетінен оқу іс-әрекетіне 

көшеді. Дегенмен, ойынның маңызы бұл жаста мол. Балалар 10-12 жасқа дейін ойнайды. Балалар мектепті 

ұнатады, бірақ балалардың сабаққа деген қызығушылығын ойын элементтері, мұғаліммен қарым-қатынас 

арттырады. Ойын арқылы балалар шет тілінде жеңіл қарым -қатынас жасай алады және ойын кезінде оқушылар 
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шаршағандығын сезбей, қызыға отырып шет тілін тез үйренеді. Ойын оқыту процесіне кедергі емес, пайда әкелуі 

тиіс. Сонымен қатар, ойын белгілі бір іс-әрекетті дамытады, шет тілінде екінші біреумен қарым -қатынас жасауға 

үйретеді.  

Ерте жастағы балаларға шет тілін оқытуда, әсіресе грамматиканы бала санасына терең сіңіру барысында 

мұғалімге осындай алғышарттар мен қағидаларды ескеру қажет[1, с. 168].  

Грамматика тіл туралы ғылым бөлімі ретінде - бұл сөйлемді дұрыс құру туралы ережелер жиынтығы.  

Грамматика тілдің грамматикалық құрылысы ретінде - нақты сөз тіркесінің және сөздердің байланысуының 

ерекшеліктері болып табылады. Тілдің грамматикалық деңгейі деп сөз жасам жолдары мен түрлері, сөздің 

грамматикалық формалары мен мағыналары, сөздердің бір -бірімен байланысу тәсілдері, сөз тіркесі, сөйлемнің 

құрылысы мен түрлері, сөйлемдегі сөздердің қызметі түсіндіріледі. Грамматика арқылы сөйлеу және жазу дағдысы 

қалыптасады. Сондықтан грамматиканы оқыған кезде тек теориялық тұрғыда меңгеріп қана қоймай, практикалық 

тұрғыда да жетістікке жету қажет.  

Грамматиканы білу – грамматикалық құбылыстың формасын, мағынасы мен мәнін, қолданылуы мен сөйлеу 

функциясын игеру. Оқытылып жатқан тілдің грамматикасын меңгеру ауызша және жазбаша түрде ойды жеткізудің 

дағдылары мен іскерліктерін қалыптастыру үшін, тыңдау мен оқу кезінде шет тілін түсіну үшін қажет. 

"Грамматиканы оқыту мазмұны"ұғымына не кіреді? Грамматиканы оқыту мазмұнына ережелер мен 

грамматикалық құбылыстар, сонымен қатар құбылыстарды, жүйелерді және грамматикалық құрылымдарды 

қолданудың грамматикалық дағдылары кіреді[2, с. 4]. 

Бүгінгі күні грамматикалық жаттығулар шет тілдерін оқытуда ерекше рөл атқарады. Оқушылар грамматика 

- бұл тілдік бірліктерді біріктіру және өзгерту ережелерінің жиынтығы ғана емес, мағыналық ақпарат 

тасымалдаушы екенін және грамматикалық форманың өзгеруі шет тілінде айтылатын ойдың өзгеруінің салдары 

екенін түсінуі тиіс. Грамматикалық ережелерді дұрыс түсіне алмау  және дұрыс пайдаланбау сөйлемнің мағынасын 

бұрмалауға әкеліп соқтырады.  

 Шет тілінде тыңдау мен сөйлеу дағдысының даму деңгейінің жоғары болуының  арқасында, бала шет 

тіліндегі барлық грамматикалық ережелерді     ( жекеше және көпше түр, жалғау, шылау, жақ, шақ, т.б) 

практикалық тұрғыда дұрыс қолдана алады және шет тілінде өз ойын  еркін жеткізе алады. Баланың ақыл-ой 

қабілеті әртүрлі ақпаратты жылдам қабылдайды және ағылшын тілі сабағында өз ойын, пікірін білдіру мақсатында 

сөйлем құраған кезде кейбір қарапайым грамматикалық ережелерді бұрыс қолдануы ықтимал. Себебі, ағылшын 

тілінің ерекшелігі сол, бір грамматикалық ұғымды түсіндірген кезде, осы ұғымға байланысты «ережеге 

бағынбайтын» деген тіркес жиі кездеседі.Сондықтан, балалар білім алу процесінде осы секілді қателіктерді көп 

жібереді. 

Мысалы, кішкентай ағылшын баласы сөйлем құрау барысында Two men came сөйлемінің орнына Two mans 

comed деп жазады. Себебі ол зат есімнің көпше түрінің жасалу жолының ортақ ережесіне сүйеніп, man сөзінің 

ережеге бағынбайтын зат есімдер қатарында екенін естен шығарады. Сонымен қатар, өткен шақтағы етістіктің 

жасалу жолына сүйеніп, come етістігінің бұрыс етістік екенін назардан тыс қалдырып жатады. Өзіміздің ана 

тілімізге келетін болсақ, осындай қателіктерді білім беру процесінде жиі кездестіреміз. Мысалы, бала – балдар; 

кітап бен қалам, т.с.с. Мұндай қателіктер баланың өсуіне қарай және оның тіл бойынша білімдерінің ұлғаюына 

қарай түзетіледі.  

Мектеп бағдарламасы ағылшын тілін үйрету барысында оқушылар жеңіл түсініп, жадында сақтап 

қалатындай қарапайым әрі қысқа да нұсқа грамматикалық ережелерді керек етеді. Бұл мәселенің жауабы әлі 

қарастырылып келе жатыр.  

Сөйлеу дағдысында да, оқуда да грамматикалық материалды іріктеген кезде ең басты принцип – қайталау 

принципі қолданылады. Мысалы, Present Indefinite жиі ауызекі сөйлеуде де және әр түрлі мәтіндерде де 

қолданылады, осылайша ол грамматикалық минимумға қосылуы тиіс. 

Шет тілі грамматикасын үйреткен кезде «көпмәнділік» принципі өте маңызды. Мысалы, ing жұрнағы 

Gerund (Герундий), Present Participle I(есімше), Verbal Noun (етістіктен жасалған зат есім) -да кездеседі; -ed 

жұрнағы Past Indefinite (өткен шақ) және Past Participle ІІ (көсемше)-де кездеседі; -s, - es жалғауы зат есімдердің 

көпше түрінде және осы шақтың (Present Indefinite) жекеше түрдегі үшінші жағында (ол – he, she, it) қолданылады 

[3, с. 9]. 

Осылайша, мектеп бағдарламасы шет тілінің грамматикасын оқытуда материал таңдаудың дәстүрлі түрін 

бекітеді. Бағдарлама шет тілін дәстүрлі оқытуда үйретілуі тиіс тақырыптарды айқындап береді. Мұғалімге 

арналған оқулықта оқытудың қалай жүзеге асырылуы керектігі және грамматиканы құрылымдық жүйеде 

көрсетеді. Грамматиканы үйретуде мұғалім оқулықта көрсетілген жоспар бойынша және оқушы кітабында 

берілген жүйеге сүйене отырып  жұмыс жүргізеді. 
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PHRASEOLOGICAL ANTONYMS IN KAZAKH AND ENGLIS H LANGUAGES  
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Қ.Жұбанов атындағы Ақтөбе өңірлік мемлекеттік университеті 

 

Phraseological units, like lexical units, also occur in the sense o f the opposite relation to each other. For example: ат 

ізін салмады - ат ізін құрғатпады, қоян жүрек - ер жүрек; май қап - тас қап, etc. Such phraseological units, which are 

opposite to the meaning, are called phraseological antonyms. Antonyms are usually understood as linguistic units with 

opposite meanings. However, their analysis shows the heterogeneity of relations between different types of phraseological 

units with opposite meanings.  

In works on antonymy there are several characteristic features of antonyms. The most important semantic 

characteristics of antonyms are opposite meanings and semantic community, which is manifested in the "correlation of 

meanings", i.e. in the fact that they express the same generic concept. [1, с. 68] In phraseology, the definition of 

antonymous phraseological units is a complex issue. At the same time, linguists hold two different points of view. A group 

of researchers (A. I. P. Molotkov, L. A. Gryaznov, V. L. Smirnov): only idioms that structurally homogeneous and that 

contain  antonymy components, can create the antonymy pair.  Scientists such as A. I. Alekhina, L. P. Zimina, S. A. 

Bykova,     M. P.Miller, G. Musin proved that the definition of phraseological antonyms arises not on the basis of structural 

features, but as a result of comparison, meetings of the meaning of phraseological units. 

In the definition of phraseological units of antonyms, their structural character does not pla y a key role.  In the 

semantics of two phraseological units forming an antonymic pair, there are common and opposite components. These 

components are the most important semantic criterion for the definition of phraseological antonyms. About it there are 

responses in scientists-researchers. At the same time, E.N. Miller expresses the following opinion on the definition of the 

phenomenon of antonymy in phraseological units: "the main way to establish the antonymy of phraseological units should, 

in our opinion, be considered the analysis of the structure of their meanings: is set by detection of the contrasted idioms 

common (identical) and opposite (contrary or contradictory) semantic values»  [2, с. 93].  Based on the author's 

conclusions, antonymic phraseological units can be determined by general and opposite signs in their meanings. According 

to the scientist L.A. Novikov: "semantic categories of phraseological antonyms, development implies a common and 

opposite belonging of components in the semantics of paired phraseological units, based on a single contrast of both lexical 

and phraseological antonyms. » [3, с. 27]. We are guided by these conclusions in the definition of antonymic properties 

between phraseological units of the Kazakh language. 

 As you know, lexical anonymous pairs in a language must belong to the same lexical and grammatical category. 

For example: ақ- қара, суық - ыстық – сын есім; кіру - шығу, апару - әкелу – is the verb. This is also characteristic of 

phraseological antonyms. For example, аузы-аузына тимеу – жұмған аузын ашпау, ілгері басқан аяғы кейін кету – 

тасы өрге домалау – both pairs  of antonymous idioms are verbal idiom. Ауқатты адам – қара сирақ кедей, жүнін 

жұлған тырнадай – үріп ауызға салғандай - a pair of such phraseological antonyms are formed from an adjective. This 

feature plays a major role in determining the general semantic components of phraseological units in the opposite sense.  

 The main feature of phraseological antonyms from lexical antonyms, based on the contrast of  objects and 

phenomena, actions is the embodiment of opposite meanings, in expressive terms [4, с. 202]. For example: " қатынаспады 

- келіп тұрды " though there is just a message of something,  but here " ат ізін салмады — ат ізін құрғатпады ", did not 

just report about it, but strengthened stylistic value, having expressed it impressive.  

In modern English we can distinguish several semantic types of phraseological antonyms. This article takes into 

account the data relating to the semantic types of lexical antonyms  [5, с. 288 - 297]. 

1. Type "start" - "stop»: put (set) smth. on foot - to start smth., begin to implement smth., get (set, start) the ball 

rolling - take the first step, start - ring down the curtain (= ring the curtain down) - put an end to anything. The gradation of 

the action is that between the two semantic poles the middle term with the value "continue action" – “keep the ball rolling” 

is possible. 

2. Type of "action" - "destruction outcome actions": loosen one's (or the) purse strings - fork out - tight one's (or the) 

purse strings - skimp, save. 

3. Type "good" or "bad", "right" and "wrong", "fair" - "unfair":  earn an honest penny - earn an honest living - live 

by one's wits - all by hook or by crook get a livelihood , fair play - fair play, honesty - foul play - foul play, cowardly 

conduct;  to be in smb.'s good books - be in good standing with the smb . - be in smb.'s bad books-to be on account of poor 

smb.; play one's cards well - to skillfully manage their own affairs - play one's cards badly - bungled conduct their affairs; 

with a good grace - graciously, willingly - with a bad grace ungraciously, reluctantly, etc. 

4. Type "more" - "less»: 
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quantity: (as) plentiful as blackberries - in abundance;  more than enough, even a dime a dozen, apparently invisible 

- (as) scarce as hen's teeth (Amer., Australia.) - very scarce, rare; 

distance: at close quarters, cheek by jowl, at one's elbow, (right) under one's nose - nearby, side by side, nearby - a 

far cry from... - far away...; weight, strength, speed;  etc. 

The number of groups could be increased, but the selected ones are enough to show the contrast of the meanings of 

phraseological units in different semantic groups. 

        Phraseological antonyms are coreferent phraseological units belonging to the same grammatical class, partially or 

completely coinciding in lexical composition, having a common semantic component in the presence of polar meanings 

and differing or coinciding stylistically. 
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ӘН МЕН ОЙЫНДАРДЫ ШЕТЕЛ ТІЛІ САБАҚТАРЫНДА ПАЙДАЛАНУ  
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Қ.Жұбанов атындағы Ақтөбе өңірлік мемлекеттік университеті 

 

Ән мен ойындар орта сынып мұғалімдері вербалды коммуникация сыныптарында оңай пайдалана алатын ең 

сүйкімді және этникалық қолайлы ресурстардың бірі болып табылады деп тұжырымдау қате болмайды. Әндер 

әдеттегі сынып әрекеттерін өзгертуді ұсынады. Олар студенттердің тыңдалым, сөйлеу, оқу және жазу қабілеттерін 

кеңейту үшін құнды ресурстар болып табылады. Сондай-ақ ұсыныс үлгілері, сөздік қоры, айтылу, ритм, сын 

есімдер және нақыштар сияқты түрлі тілдік сұрақтарға үйрету үшін жаттығулар болуы мүмкін[1, с. 19-25]. 

Ән барысында ағылшын тілін үйрену, сондай-ақ сыныптың ресми орнында ағылшын тілінде сөйлегенде, 

әдетте бастапқы деңгейдегі студенттер үшін қауіп төндірмейді. Әндер де объективті дәстүрлерге жаңа түсінік 

береді. Вильго М. Риверс (1987) айтуынща, олар білім беру бағытына табысты ұсынылған құрал болып табылады. 

Олар шынайы мәтіндермен жабдықталған болса да, шабыттандырады. Екпін, ритм, интонация сияқты тілдің 

просодикалық ерекшеліктерін ән арқылы толық қамтуға, бұл ретте құрылымдық элементтер біріздігінде оларды 

пайдалануға болады. Сыныпта әндерді пайдаланудың көптеген артықшылықтары бар. Жастардың жақсы білетін 

заманауи сәнді әндерінің көмегімен орта сынып мұғалімі оқушылардың сыныптағы қажеттіліктерін 

қанағаттандыра алады. Әндер өте ұмытылмас және ынталандырған болғандықтан, көптеген нысандарда олар өз 

салт-дәстүрлерімен ықпалды субкультураны құрауы мүмкін. Сонымен қатар, дәстүрлі халық әндерінің көмегімен 

оқушылардың мақсатты мәдениет туралы білімін кеңейтуге болады. Тиісінше, таңдалған дәстүрлі халық әндері 

әдемі әуендер мен тарихтың қос әсерлі шабуылына ие, сонымен қатар, көптеген студенттер үшін - түпнұсқаның 

қосымша компоненті. Көптеген әндер, әсіресе халық әндері, рифмамен жиі қайталанатын өлең нысаны бар және 

оларды ұстануға арналған оңай жасайтын дискурстың басқа да ерекшеліктері бар. Нәтижесінде, егер ағылшын 

тіліндегі әуендер тиісті түрде берілсе, мұғалім грамматиканы оқытудың барлық кезеңдерінде әндерден пайда таба 

алады[2, с. 23-25]. 

Әндер презентация үшін де, грамматикалық тақырыптарды орындау үшін де пайдаланылуы мүмкін. Олар 

тапқырлық пен тыныш жағдайда сыныптың қиялын асқақтауа шабыттандырады. Ән таңдауда  мұғалім 

оқушылардың жасын, қызығушылықтарын және талқылауда қолданылатын тілді ескеруі тиіс. Орта сынып 

оқушыларының бейімділігін жақсарту үшін, оларға ән таңдауға қатысуға рұқсат беру тиімді. Коммуникативтік 

құзыреттілікті, қызметті немесе әдістерді жүзеге асырғаннан кейін, олар мақсатқа бағытталған және оқушыларды 

тілді көркем қолдануға бағыттайды, сөздері мағынаға ие болды. Коммуникативтік қызметтің ең қолайлы 

түрлерінің мысалдары-міндеттерге негізделген және нақты сөйлеу өндірісінің шеңберінен шығатын мақсаты бар 

мәселелерді шешу болып табылады. Осындай іс-шаралар оқушылардың құзыреттілігін ғана емес, нәтижелілігін де 

көрсетеді. Дегенмен, олар грамматика сабағының ажырамас бөлігі болып табылады, өйткені олар пішін мен 

дискурстың сәйкестігін күшейтеді. Мұндай қызметте дискурс контекстіне назар аударылады. Ойындар да, 

мәселелерді шешу бойынша іс-әрекеттер де өз мақсатына ие болады [3, с. 21-25]. 

Ойындар ережелер бойынша ұйымдастырылады. Көптеген ойындар хормен айтуды немесе топтық 

жұмыстарды талап етеді, проблемаларды шешу бойынша қызмет (олар құрылымдалған болса да) жеке жауап пен 

шығармашылық шешімдерді талап етеді. Мәселелерді шешу бойынша ойындар мен іс -әрекеттер әдетте 
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презентациядан кейін, практикалық бөлімде қолданылады, өйткені мұндай коммуникативтік міндеттер жеткілікті 

грамматикалық және лексикалық тақырыптарды меңгергеннен кейін ғана өңделуі мүмкін. Жақсы жоспарланған 

ойындардың арқасында оқушылар іс жүзінде қолдана алады және лексикалық, грамматикалық құрылымдарды 

кеңінен меңгере алады. Әуендермен ұсынылатын ойындар мен жарыстар жас оқушылардың мотивациясын 

арттырады. Олар сондай-ақ Красен С.Д. ұсынымы бойынша, сыныптағы стрессті азайтады (1988). Сонымен қатар, 

ойындар ойнай отырып, оқушылардың назары тілде емес, хабарға негізделеді. Мұғалімдер үшін сыныпта ойын 

платформасын пайдалану кейде нақты проблема болып табылады.  8-сыныпта оқушылар мұғалімдермен тілді 

үйрену барысында жұмыс істейді, бірақ олар платформамен өзара іс -қимыл жасағанда ойыншылар ретінде 

өздерінің сыртқы мектептік сәйкестігін жүзеге асырады. Бір жағынан, орта сыныптағы көптеген мұғалімдер 

Пакман қызметін қоса алғанда, ойындар сөздік қорын және емлені алуды жеңілдете алатынын мойындайды, екінші 

жағынан, мұғалімнің рөлі жиі ойын қарқынын баяулату және өзара іс -қимыл жасау және оқушыларды 

шоғырландыруға, қайталауға және табандылыққа ынталандыру болып табылады. Мұғалімдер көбінесе жекелеген 

оқушыларды жібергенде немесе бақылағанда, оқушылардың тапсырмаларға және дайындық жұмыстарының басқа 

да түрлеріне енгізуге қатысуы тиіс екендігін талап етеді. Бұл тұрғыда мұғалімдер ойынды шоғырлану мен 

табандылыққа негізделген терең немесе "күрделі" оқу іс-әрекеті ретінде қайта ойлануға бағыттайды. 

Орта сыныптан бастап ойын ойнату оқытушының оқу іс-әрекеті ретінде тұжырымдалады, бұл оқушыларға 

ең басынан бастап ойынды оқытушы бақылайтын іс-әрекет ретінде түсінуге мүмкіндік береді. Мұғалім алдын-ала 

тапсырмаларды таңдап алып, 5,6,7-сыныптарда оқушылар тапсырмалармен жұмыс істеуі және оны мұғалім 

ұсынған тәртіппен жасау ықтималдығы жоғары болады, бірақ кейбір оқушылар өздеріне қызықты болып көрінетін 

тәртіпте тапсырмаларды жасауды қалайды. Бұл олардың назар аударуына, әдетте, 5-сыныпқа қарағанда, ұзағырақ 

көмектеседі. Бұл айырмашылықтар назар аударарлық деңгейде және платформа реакциялары жас 

айырмашылықтары тудыруы мүмкін деп айтуға болады [4, с. 21-23]. Бұған қосымша, кейбір орта сыныптағы 

оқушылар "ойын-сауық" тапсырмаларды (мысалы, pacman міндеті) жасайды, олар оны сұрамаған кезде мұғалім өз 

таңдауы бойынша жұмыс істеуге мүмкіндік береді. Осы мағынада ойындардан кейін марапаттаулар беріледі 
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Язык - зеркало культуры, в нем отражается не только мир, окружающий человека, но и общественное 

самосознание народа, национальный характер, традиции, система ценностей, менталитет. Язык не просто отражает 

мир человека и его культуру, но он хранит культуру и передает ее из поколения в поколение. Именно поэтому язык 

играет столь значительную роль в формировании личности, национального характера, этнической общности, 

народа, нации [1, с.100].  

Менталитет - это категория, которая отражает внутреннюю организацию и дифференциацию ментальности, 

склад ума, склад души народа. Под менталитетом понимается некоторая глубинная структура сознания, зависящая 

от социальных, культурных, языковых, географических и других факторов. Особенности национального 

менталитета проявляются только на уровне языковой, наивной, но не концептуальной картины мира (Ю.Д. 

Апресян, Е.С. Яковлева, О.А. Корнилов). Каждая из них - это уникальное субъективное представление 

действительности, включающее в себя объекты как непосредственной, так и опосредованной  реальности, к 

которой относятся такие компоненты культуры, как мифы, предания, легенды, религиозные воззрения и т.д. [2, 

с.49]. 

 Фразеологический фонд языка — ценнейший источник сведений о культуре и менталитете народа, в нем 

как бы законсервированы представления народа о мифах, обычаях, обрядах, ритуалах, привычках, морали, 

поведении и т.д. Фразеологические единицы, отражая в своей семантике длительный процесс развития культуры 

народа, фиксируют и передают от поколения к поколению культурные установки и с тереотипы, эталоны и 

архетипы. В.Н. Телия утверждает, что фразеологический состав языка - это зеркало, в котором лингвокультурная 

общность идентифицирует свое национальное самосознание», именно фразеологизмы как бы навязывают 

носителям языка особое видение мира, ситуации [2, с.82]. Особенно ярко это выражается во фразеологизмах, 

связанных с традициями и обычаями народа. Например, в русском языке фразеологизм перемывать косточки — 
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‘сплетничать, злословить, судачить о ком - либо’ связан с существованием у славян в древности обряда, так 

называемого вторичного захоронения, которое осуществлялось спустя несколько лет после похорон умершего для 

очищения его от грехов и снятия с него заклятия. Перед вторичным захоронением выкопанные останки 

перемывались, что сопровождалось воспоминаниями о покойнике, оценкой его характера, поступков, дел и т.д., из 

полы в полу прост. — ‘из рук в руки, непосредственно от одного лица к другому’ (обычай при продаже коня), 

вывести на чистую воду — вода в народных поверьях и обрядах всегда имела исключительное значение; до сих 

пор в деревнях России можно услышать немало рассказов и легенд о чудесных исцелениях с помощью воды; для 

того чтобы «волшебство» было успешным, вода обязательно должна быть чистой, свежей, прозрачной; в 

английском языке baker’s dozen - чертова дюжина - по старинному английскому обычаю, торговцы хлебом 

получали от булочников тринадцать хлебов вместо двенадцати, причем тринадцатый шел в счет дохода торговцев; 

good wine needs no bush - хороший товар сам себя хвалит - по старинному обычаю, трактирщики вывешивали ветки 

плюща в знак того, что в продаже имеется вино. Внутренняя форма фразеологических единиц, являющаяся 

носителем мотивированности, часто содержит элементы национально -культурного плана, так как фразеологизмы 

возникают на основе «образного представления о действительности, отображающего по преимуществу обиходно -

эмпирический, исторический и духовный опыт языкового коллектива, связанный с его культурными традициями».  

Способом указания на культурно-национальную специфику является «интерпретация образного основания в 

знаковом культурно-национальном пространстве данного языкового сообщества». Н.Ю. Шведова выделяет в 

русском языке 20 общих смысловых категорий: одушевленность, действие, состояние, предмет, мера, место, время 

и др. Эти категории формируют смысловой каркас языка. Это и есть наиболее абстрактный уровень языковой 

картины мира. Но существуют и наиболее специфические для каждого народа образно -ассоциативные механизмы 

переосмысления исходных значений во вторичной номинации. Например, собака у русских ассоциируется (наряду 

с отрицательными явлениями) с верностью, преданностью, неприхотливостью, что нашло отражение во 

фразеологизмах собачья верность, собачья преданность, собачья жизнь и др. В английском языке собака имеет 

преимущественно негативные значения (a dog’s breakfast/dinner ) - что-то, что было сделано очень плохо, as sick as 

a dog - очень больной, lead a dog’s life — вести скучную, тяжелую жизнь, dirty dog - низкий человек). Русское 

«свинья» является символом грязи, неблагодарности; для англичан pig означает обжору. Из данных примеров 

видно, что для каждого языка, для каждой культуры характерно возникновение специфических значений - 

коннотаций. Итак, содержанием культурно-национальной коннотации фразеологизмов является интерпретация 

образного основания (внутренней формы фразеологизма) в знаковом культурно -национальном «пространстве» 

данного языкового сообщества. Из этого можно вывести два методологически важных следствия: 

 1) культурное знание можно «вылавливать» из внутренней формы идиомы: в ней наличествуют «следы» 

культур, предшествующих современному состоянию — обычаи и традиции, исторические события и элементы 

быта»;  

2) культуру можно понимать как способ ориентации субъекта в эмпирической, культурной, духовной жизни 

на основе норм, эталонов, стереотипов, символов, мифологем и т.п. знаков национальной культуры, традиционно 

установившихся в определенном национальном (языковом) социуме. При таком понимании культуры можно 

переформулировать и понимание культурной коннотации: отнесенность к эталону и есть культурная коннотация. 
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Қазіргі таңда білім алушылардың айналасын тану әрекетіндегі шығармашылығы мен белсенділігінің 

қалыптасуында ойын технологиясының маңызды  екендігі анықталған. В.А. Сухомлинский, Н.К. Крупская, К.Д. 

Ушинский сияқты атақты педагогтардың өзі ойынның балалардың ой өрісін дамыту, дүниетанымын қалыптастыру 

кезінде практикалық маңызы зор екенін анықтаған. 

Ойынның көмегімен білім алушылар мыналарды меңгереді: 

- қызмет тәжірибесінің нақтылығын; 

- олар тек бақылаушы ғана емес, сонымен қатар ойынға өздері қатыса отырып, қиын мәселелерді өз бетімен 

шешуге үйренеді; 

- оқыту кезінде алған білімді шынайы өмірде нақты істе қолдана білуге мүмкіндік береді; 

- білім алушы өз әрекетіне негізделген оқу көлемін басқара алады;  

- өз уақытын тиімді пайдалануға үйренеді;  

- психологиялық позитивті ойланады; 

- ойын ойнау кезінде шешім қабылдау білім алушылардан жауапкершілікті талап етеді;  
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- білім алушы үшін қаупі жоқ [1, 4б.]. 

Ойын арқылы оқыту технологиясы ағылшын тілі сабақтарында кеңінен қолданылады. Әр ойынның 

білімділік, дамытушылық және тәрбиелік маңызын алдын-ала жете түсінуі және оның білі алушыларға қандай 

нәтиже беретінін анықтау өте маңызды. Мәселен, рөлдік ойын ойын адамды әлдеқайда икемдеп, тілдік дағдыға, 

шеберлікке қол жеткізе отырып, алынған икемділіктерді жаңа жағдайларда оңай қолдануға мүмкіндік береді. 

Мұндағы оқытушының міндеті – бағдарламадағы тақырыптарға сай нақты материалға қажетті жағдайларды, 

иллюстрацияларды, жағдайлардың мәселелерін таңдау, дидактикалық материалдарды дайындау, рөлдерді бөлу, 

білім алушылардың өз көзқарастарын айтуға болатын міндеттер қою, болжамды жауаптар, сөз және сөз тіркестерін 

ойластырып, ойын өткізу уақытында білім алушылардың қызығушылығын арттырып, оларға назар аудару. 

Е.И. Негневицкаяның пікірі бойынша оқыту рөлдік ойындарындағы ойын әрекеті сөйлеу мазмұнын таңдау 

мен оны ойын ережелеріне сәйкес жүзеге асыруға негізделген. Ойын әрекеттерінің бір түрі ретінде рөлдік 

әрекеттер «мінез-құлық нормасы» ретінде рөл туралы көрініспен байланысты, ол кезде білім алушылар қатынасып 

отырған әріптесінің үміті бойынша өз мінез-құлқын түзетеді [2, 23б.]. 

Рөлдік ойын басқармалы болып келеді және оның оқу сипаты міндетті түрде оқытушы арқылы анықталады. 

Ол оқытуда келесідей мүмкіндіктерді береді: 

- рөлдік ойынды қатынасудың нақты моделі ретінде бағалауға болады, себебі ол әрекеттердің барлық 

кескіндерін қарастырады; 

- рөлдік ойын мотивациялық-ынталандырушы мақсатта үлкен мүмкіншіліктер береді; 

- рөлдік ойын айналада болып жатқан оқиғалардың барлығына тұлғалардың араласуын күшейтеді;  

- рөлдік ойын тілдік материалды үйрену кезінде ассоциативтік базаны кеңейтуге көмектеседі, себебі оқу 

жағдайы театрлық көрініс түрлері бойынша құрылады; 

- рөлдік ойын оқу серіктестігі мен әріптестіктің қалыптасуына жол береді;  

- рөлдік ойын білімдік мағынаға ие [2, 12 б.]. 

Рөлдік ойындар практикалық, білімділік және тәрбиелік қатынаста да үлкен мүмкіндіктерге ие және 

қатынасу орталығын кеңейтуге де жол береді. Сондықтан рөлдік ойынды ойнаған кезде, тақырып бойынша жұмыс 

жасаған кезде, оған лайықты орынды бөлу керек.  

Жоғары оқу орындарында жиі қолданылатын әдістердің бірі – ойын әдісі. Ойынның интерактивтік және 

басқа да бірқатар ерекшеліктері оның адамның білім мен білікті терең меңгеруінің бір тәсілі ретіндегі орнының 

жоғары екенін көрсетеді. Ойын әлеуметтік-мәдени феномен ретінде жеке тұлғаның құндылық бағдарын 

қалыптастыруға мүмкіндік береді. Мәдениеттанушылар ойынның бірнеше қызметін атап көрсетеді. Оның ең басты 

қызметі – жеке тұлғаны дамыту. Ойынның шындықтың өзі емес, көшірмесі екендігі және қиялдан туындауы оның 

символикалық қызметке де ие бола алатындығын дәлелдейді. Мұнда ойын нақты тәжірибе мен абстрактілі 

ойлаудың арасындағы алтын көпір болып саналады. Ойынның тағы бір ерекше қызметі – тұлғааралық қарым-

қатынасты дамытуы: шиеленістерді шешуі мен сезімдерді жеткізудің құралы болуы. Ойынның оған қатысатын 

ересектер үшін де, балалар үшін де өзін көрсету мен тұлғааралық қарым -қатынас жасайтын ортаға бейімделудің 

жолы екендігі дау тудырмайды. Сан түрлі өмірлік жағдайяттарында ойнап көру адамдардың эмоциясының сыртқа 

шығуына ықпал етеді, оған сырттай баға беріп, қажет жағдайда басқаруға үйретеді. Ойындағы қақтығыстар оның 

кеңістігін ұлғайтудың элементі ретінде қызмет етеді. Ойынның этикалық қызметі – адамдардың әрекет үстіндегі 

адамгершілік қасиеттерін танытуынан көрінеді. Әрекет үстіндегі моральдың механизміне ойынға қатысушының 

(жасына тәуелсіз) өз басынан барлық сезімді кешетіні және өздігінен шешім қабылдау алдында толқитыны, таңдау 

жасауда үлкен жауапкершілікті сезінетіні жатады. Ойынның адам іс-әрекеті ретіндегі ерекшелігі оның нәтижесінің 

материалдық емес, өнегелік сипатқа ие болуында жатыр. 

Шетел тілі сабағын ойын арқылы оқыту барысында үренушілердің пәнге деген көзқарасы өзгеріп, өзге және 

өзінің досын басқаша көруге мүмкіндік туады. Ойынды қолдану оқу үрдісінің басқа шақтарына да жақсы әсер 

етеді. 

Рөлдік ойынның мәні: 

а) тіл үйренушінің сол тіл арқылы қатынас жасауына деген қызығушылығын арттырады; 

ә) ойын барысында тілдік қатынастар ерекше маңызға ие болады;  

б) тіл үйренушінің шет тілі пәні бойынша біліктілігі мен белсенділігін арттырады. 

Рөлдік ойындар білім алушылардың болашақ мамандығының ерекшелігімен толығырақ танысуға да септігін 

тигізеді. Рөлдік ойындарда міндетті түрде тіл үйренушілердің өзара әлеуметтік рөлдік қатынастары қалыптасады. 

Рөлдік ойын сөйлеу мәдениетін дамытуға да өз септігін тигізері анық. Ол болашақ маманның өзін -өзі ұстай білу 

қабілетін, мамандыққа қатысты терминдерді қолдана білу деңгейін дамытады. Осылайша, ойын – сауатты сөйлеу, 

дұрыс тыңдап, түсіну деңгейлерін жоғарылататын, қатысымдыққа жетелейтін құралдың бірі болып табылады. Ол – 

үйренушілерді шетел тілінде сөйлету құралы. Сабақ сөйлеу әрекетіне негізделуі керек. Шетел тілі сабағында ойын 

ойнату және шетел тілі пәнінің басты мақсаты – ойын арқылы шетел тілінде сөйлету негізгі мақсаттардың бірі 

болып табылады. Қорыта айтқанда, кез-келген тақырыпқа сабақта рөлдік ойындар ойнатудың тиімді екені анық. 
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ШЕТЕЛ ТІЛДЕРІН ОҚЫТУДАҒЫ ЗАМАНАУИ ӘДІСТЕР 

                                              

Нугманова А.С. 

Қ.Жұбанов атындағы Ақтөбе өңірлік мемлекеттік университеті 

 

Шетел тіліне үйрету белгілі бір жүйеге үйрету ғана емес, сонымен қатар сол тілде сөйлейтін халықтың 

мәдениетіне үйрету. Қазіргі әдістемеде елтану туралы мәліметтер көп қолданылады, ол сол елдің жағрафиясын, 

тарихын, өмірін зерттеуге арналған. Олар тыңдауға және оқуға арналған мәтіндер арқылы беріледі.  

 Қазіргі таңда қоғамда болып жатқан өзгерістерге байланысты қоғам шығармашыл әрекет пен шығармашыл 

тұлғаға мұқтаж екенін күнделікті өмірдің өзі дәлелдеуде, осыған орай бүгінгі күні білім беру мекемелері мен 

ұстаздарға үлкен талап қойылуда. Шетел тілін оқытудың басты мақсаты –шынайы өмірде оқушылардың шетел 

тілінде қарым-қатынас жасай алу негіздерін қалыптастыру болып табылады. ХХІ ғасыр табалдырығын білім мен 

ғылымды инновациялық технология бағытымен дамыту мақсатымен аттауымыз үлкен үміттің басты нышаны 

болып табылады. Жаңаша көзқарастардың дамуы шетел тілін оқыту, дамытуға ықпалын тигізуде. Білім 

алушылардың жан–жақты дамуына, сапалы білім алуына, өмірде жақсы көрсеткіштерге қол жеткізуінде шетел 

тілін жақсы менгеруінің маңызы үлкен. Осыған орай қазіргі заманға сай шетел тілін тиімді үйретуге мүмкіндік 

беретін көптеген әдістер пайда болды. Солардың бірі – ақпараттық технология. 

Оқыту үрдісінде ақпараттық технологияны қолдану білім сапасын жақсартуға көмектеседі. Сонымен бірге 

кейде қол жетпейтін көрнекіліктерді пайдалануға, білім мен мәліметтерді әр түрлі формада ұйымдастыруға, 

қажетті модульге тез арада қол жеткізуге көмектесе алады. Қазақстан Республикасының «Білім туралы» Заңының 

8-бап 7-тармағында: «Оқытудың жаңа технологияларын енгізу, білім беруді ақпараттандыру, халықаралық 

ғаламдық коммуникациялық желілерге шығу» міндеті қойылған [1, 2-5 б]. Қазіргі ғылым мен техниканың 

шарықтаған шағында шетел тілі сабақтарында көрнекіліктердің қай түрі болсын молынан пайдалану мүмкіндігі 

бар. Яғни, оқытудың мұндай жүйесінің құралы – компьютер болып табылады. Өз жұмысында компьютерді 

қолданған мұғалім өзінің өткізетін сабағының сапасын арттырып, оқушылардың танымдылық қызметін 

ұйымдастыруды белсенді түрде жүргізеді. Бұл жағдайда шетел тілі пәні мұғалімінің міндеті оқушыларға әр түрлі 

жаттығуларды орындауда компьютер көмегімен мүмкіндігін көрсету өз бетімен компьютерді қолдануды үйрету 

болып табылады. Сондай-ақ шетел тілін меңгерту барысында компьютерлік ойындардың да тигізер пайдасы зор. 

Заманауи оқыту әдістемесінде зор көмегін тигізетін тағы бір құрал – бұл интернет. Интернет оқу үрдісін 

жеңілдетіп, сабақты қызықты, әрі тиімді ұйымдастыруға, оқу-білім сапасын көтеру үшін көптеген 

мүмкіндіктер береді. Интернет мүмкіндіктерін жоба жасауға қолданған да қызықты. Мысалы, мұғалім қазіргі 

кезде мазалап жүрген мәселелерді Интернеттен тауып алып, оқушыларға ұсынып, тапсырма береді. Берілген 

мәселе бойынша оқушылар ақпарат жинап өз жобасын құрады, ол жобаға енгізген материал бойынша өз ойын, 

ұсынысын беріп, ақпараттармен келісіп немесе келіспей талқылай алады. Әр мәселе бойынша материалдар 

ұсынуға болады. Интернеттегі аудио, видеобағдарламаларды оқушыларға сабақта тыңдатуға, талқылауға болады 

(мысалы, президенттік сайлау, әлемде болып жатқан оқиғалар, білім беру жүйесіндегі жаңалықтар т.б). Бұндай 

жұмыс түрлері оқушылардың шығармашылық белсенділігін арттырады. Осыны айта келе, ағылшын тілі сабағында 

Интернетті қолдану арқылы көптеген жетістіктерге жетуге болады. 

Шетел тілін оқытуда оқушылардың танымдық қызығуын ояту, шығармашылық белсенділікті, өз бетінше 

ізденуді арттыру жолында әр түрлі сабақтан тыс тәрбие жұмыстарының да көп көмегі бар. Мұндай тәрбиелік іс -

шаралардың оқушылардың сабақ кезінде алған білімін, іскерлік дағдыларын, ой-өрісін дамытуда маңызы зор. 

Оқушылардың пәнге деген қызығушылығы сыныптан тыс жұмыстарды өткізуде ерекше байқалады.   Сабақтағы 

теориялық білімді сабақтан тыс шаралармен ұштастыра отырып, оның өткізілу түріне, тәрбиелік, білімділік, 

мазмұнына баса көңіл бөлуіміз керек. Себебі оқушылар бойында белсенділік, мақсат көздеушілік, ұйымшылдық, 

намысшылдық, жауапкершілікті сезіне білу сияқты саналы көзқарас, жақсы қасиет осындай тәрбиелік іс -

шараларда қалыптасатыны белгілі.  

Қорыта келе, шетел тілін меңгеруде ақпараттық технологиядардың тигізер пайдасы зор.   
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КӨРКЕМ ШЫҒАРМАЛАРДАҒЫ ФРАЗЕОЛОГИЗМДЕРДІҢ ҚОЛДАНЫЛУЫ  

 

Ақжігіт С.Б. 

Қ.Жұбанов атындағы Ақтөбе өңірлік мемлекеттік университеті 

 

Қазіргі таңда ұлт мәдениетін жаңғыртып, тануда тарих қойнауынан тіл арқылы жеткен мәдениеттің мәйегін 

таразылау, салмақтысын, сапалысын ұлттың рухани арқауы ету өзекті мәселелердің біріне айналып отыр.  

Халқымыздың болмысын сипаттайтын аталы әрі кестелі сөздерінің ұлттық діліне сай сыр-сипаты айқындалып, 

оны ғылыми тұрғыдан тануға жол ашылды. 

«Тұрақты  тіркестер – құрылысы жағынан ықшам, көркем, мағынасы жағынан терең ой, кең мазмұнды 

қамтитын, асқан шеберлікпен жасалынған сөз өрнегі. Бұл ықшамдау мен көркемдік қазақ тіліндегі тұ рақты 

тіркестерді дайын құрылым ретінде әр түрлі мәтіндерде қолдана беруге мүмкіндік береді. Қазақ тілін 

тұтынушылар шығу уәжін білмесе де, оны ойланып ізденбесе де, белгілі сөздікке енген тұрақты тіркестердің 

мазмұнын, мәнін өте жақсы біледі, уәжді де, уәжсіз түрде де қолдана береді» [1, б. 69].  

Зерттеушілердің мәлімдеуінше, көптеген тұрақты тіркестер тарихи оқиғалар мен белгілі бір жағдаяттарға 

қатысты кісі есіміне байланысты жасалып, уақыт өте келе тұрақты тіркес дәрежесіне көтерілген. Кейде 

жазушылардың белгілі шығармаларының атауы да ел арасында тұрақты тіркеске яғни, фразеологияға айналып 

кететін тұстары бар. Мысалы, жазушы Бейімбет Майлиннің «Даудың басы Дайрабайдың көк сиыры» деген әзіл 

әңгімесінің тақырыбы бүгінгі күні халық арасында фразеологияға айналған. Қазіргі таңда бұл сөз тіркесін ақпарат 

құралдары жиі қолданатыны белгілі. Ел өміріне байланысты айтылған қанатты сөздер, мақал-мәтелдер, тұрақты 

теңеулер, бойына ақпараттық мән жинаған тұрақты тіркестер – бүгінгі күнге дейін ел аузында сақталған, тұтастай 

алғанда елдің өз өткені туралы пайымы мен ұғымын аңғартатын, өзгеше бір таным көзі, дерек қоры болып отыр.  

Қазақ тілінің сөздік қорындағы даяр қалпында қолданылатын фразеологияның қалыптасу уәждерін, шығу 

тарихын, мағыналық, тақырыптық тобын, этнолингвистикалық, лингвомәдени ерекшелігін зерделеу, саралау – тіл 

білімі ғылымындағы маңызды мәселелердің бірі.  

Қазақ тіл білімінде бұған дейін фразеологизмдердің қалыптасуы, тілдегі әртүрлі құбылыстарға байланысты 

олардың өзіндік даму тарихы, құрылымы туралы сөз болғанымен, тұрақты тіркестердің танымдық, лингвомәдени, 

этнолингвистикалық болмысы туралы арнайы зерттеулер аз. Соның ішінде фразеологиялық теңеулердің құрамы 

мен құрылымы аз қарастырылған деуге болады. 

Тіл білімінің басқа салалары сияқты фразеология да бүгінгі таңда терезесі тең, дербес пәнге айналып отыр. 

Фразеология саласын тіл білімінің жеке саласы ретінде қалыптастыруда, оның нысандарын, тілдегі орны мен 

табиғатын зерттеу әдістерін анықтауда, маңызды теориялық тұжырымдар жасауда көптеген отандық және 

шетелдік ғалым-фразеологтардың еңбектері ерекше орын алады. Н.И.Амосова, А.В.Кунин, И.И.Чернышева, 

В.Флейшер, М.М.Копыленко, І.Кеңесбаев, А.Т.Қайдар, А.Д. Райхштейн, С.Е.Исабеков, С.К.Сатенова, 

З.Қ.Ахметжанова, Д.Добровольский, М.Сабитова, К.К.Дүйсекова секілді атақты ғалымдардың жалпы және 

салғастырмалы фразеология мәселелеріне арнап жазған құнды-құнды еңбектері жарық көрді. 

«Әр тілдің өрнек бояуын, ұлттық ерекшелігін, қайталанбас қасиетін танып білуге жол ашылды. Осындай 

зерттеулер мәдениетаралық қатынастың төрінен орын алып, халықтардың бір -бірімен түсінісу барысын жүзеге 

асыруға кеңінен ат салысады» [2, б. 162]. 

Еліміз егемендік алып, әлемдік өркениет биігіне ұмтылып отырған заманда, жоғары дамыған Еуропа 

елдерімен саяси, экономикалық, мәдениаралық қарым-қатынастың дамып отырған уақытында – қазақ тілін 

Еуропаның беделді тілдерінің бірі ағылшын тілімен салғастыра зерттеу ісі де елімізде қолға алынған.  

Соңғы 10-15 жыл ішінде қазақ тілі фразеологиясын герман (неміс, ағылшын) тілдері фразеологиясым ен 

салғастыра зерттеуге арналған бірталай жұмыстар жарық көрді (Карбозова Г., Арғынғазина Ш., Оспанова Ф., 

Молдасанова А., Қапышева Г., Атаханова Р., Мықтыбаева Т. және т.б.). 

Бірі түркі, бірі герман тілдері тобына жататын қазақ және ағылшын, қазақ және неміс тілдерінің тілдік, 

ұлттық мәдени ерекшеліктерін түрлі тілдік бірліктер, фразеологизмдер, мақал-мәтелдер бойынан тауып, олардың 

бір-біріне ұқсастық немесе бір-бірінен айырмашылық дәрежесін анықтауға, ұлттық нақышты тереңірек түсінуге 

талпынған ғылыми еңбектер баршылық, дегенмен шешімін таппаған мәселелер де жоқ емес. Осындай негізгі 

мәселелердің біріне қазақ және герман тілдеріндегі фразеологизмдерді қазіргі тіл білімінің жаңа бағыттары мен 

ұстанымдары негізінде салыстыра-салғастыра зерттеу жатады. 

 «Теңеу - танымдық қызметі зор, ең көне, әрі қарапайым, тілде жиі қолданылатын логикалық теңестіру 

тәсілі. Шындық әлемді танудың қисынды құралы бола отырып, теңеу мейлінше көп қырлы, мазмұнды тілдік 

құбылысты білдіреді. Ойлау өрісі ретінде теңеудің дүниені эмоционалды түрде қабылдауы және ондағы қайсы бір 

құбылысты салыстыра бағалау тұрғысынан қандай да бір нысанға мән берудегі салмағы ерекше. Философиялық 

жақтан қарастырғанда, теңеу адамның абстрактілі ойлауын дамытудың көрінісі болса, лингвистикалық тұрғыдан 

осы ойдың тілдік қолданыста бейнеленуі» [3, б. 82].  

Фразеологиялық теңеулер фразеологизмдердің басқа түрлерінен өзінің логикалық құрылымы, компаративті 

мағынасы мен стильдік қызметі арқылы ерекшеленеді. Осы мәселеге арналған ғылыми еңбектерде фразеологиялық 

теңеулер мен метафоралар тілде қатар қолданылады, себебі олар өзара тығыз байланысты деген пікір бар. Теңеу 

мен метафораның ортақтығы – олардың заттар мен құбылыстар негізінде фразеологиялық ассоциация жасауынан 

көрінеді. Алайда, оларды мазмұн жағынан ажыратып қарастырған жөн. Теңеуде салыстырушы теңеу заты және 
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оған қажетті негіз бар. Ал метафораға ондай негіз қажет емес. Фразеологиялық теңеулер екі затты салыстырудың 

нәтижесі болса, метафоралар – олардың ұқсастығының нәтижесі. 

Ғалымдардың мәлімдеуінше, туыстығы жоқ қазақ және ағылшын тілдерінің фразеологиялық теңеулерінің 

мағына қалыптасуының негізін ашу ерекше мәнге ие екен. Теңеулердің ішкі мазмұнын анықтауда уәжтану 

теориясына жүгінеді. Уәждеме теориясына сүйене отырып, бастапқы еркін тіркестер негізінде жасалған 

фразеологизмдердің түп төркініне зер салып, уәжін айқындау, сол арқылы тіркестің қалыптасу түп көзін тауып, 

өзіндік ерекшеліктерін ажырату арқылы олардың мәні мен мазмұнын ашуға болады екен.  

 «Фразеологизмдердің ішкі формаларының тасалануынан олардың мағыналарының күңгірттенуі шығады» 

[4, б. 27]. Ондай фразеологизмдердің сырын, жасалу төркінін тілдің ішкі заңдылықтарынан гөрі 

экстралингвистикалық факторлар мен этимологиядан іздеу қажет болады екен. Мысалы , кәрі қойдың жасындай 

жасы қалды фразеологизмі қой түлігінің тіршілік ету мерзімін (10 шақты жылдай) бақылаудан туған. Осы жайт 

ауыс мәнде жасы ұлғайған адамға қатысты айтылатын бейнелі тіркестің тууына негіз болған.  

Қазақ тіліндегі фразеологиялық теңеулердің басым көпшілігі «Адам» атты мағыналық макротопқа жатады, 

олардың мағынасы адам мен оны қоршаған әлемнің өзара әрекетін бейнелейді. Фразеологиялық теңеулердің 

негізінде адам өмірі мен қызметінің тұстарын бейнелейтініне байланысты олардың төмендегідей мағыналық -

тақырыптық топтарын ғалымдар анықтаған: 

1. Адам мінезі мен ақыл-ой қабілетін сипаттаушы фразеологиялық теңеулер: Қарабайдай қатыгез, дала 

бүркітіндей қырағы;  

2. Адамның жағдай-күйіне байланысты фразеологиялық теңеулер:  сең соққан балықтай, жарасын жалаған 

иттей, жаралы арыстандай аласұрды;  

3. Адамның сыртқы келбетін сипаттаушы фразеологиялық теңеулер: қырмызыдай ажарлы, ақ маралдай 

әдемі;  

4. Адамның өмірі мен қызметін сипаттаушы фразеологиялық теңеулер: түлкі қуған тазыдай соңына түсу, 

ит пен мысықтай өмір сүру;  

5. Адамның эмоциялық жағдайын сипаттаушы фразеологиялық теңеулер:найза үстінде отырғандай, 

тышқан алған мысықтай; 

-бітімі, салт-дәстүрі, материалдық және рухани мұралары, ұлттық ерекшелігі – сол халықтың тарихи даму 

жолының көрінісі.  

Сонымен, фразеологиялық бірліктер қатарына қанатты сөздерге айналған тарихи фразалар жатады. Бірақ, 

олар бастапқы және аударма тілдерінде әртүрлі мағынаны білдіреді. Олардың кейбіреулері әмбебап болып, 

аудармада аударылып отырған елдің мәдениетінің дәлеліне айнала, оңай жасалады. Дегенмен, контекстке тәуелді 

бірнеше фразеологиялық сәйкестіктері бар сөз тіркестері де көптеп кездеседі.  

Қорыта келгенде, аударма барысында фразеологиялық бірліктермен жұмыс жасай отырып аудармашы тек 

екі тілді біліп қана қоймай, бастапқы мәтінді аударма тілі мен мәдениетімен салыстыра отырып, оның 

стилистикалық және мәдени-тарихи аспектілерін талдай білуі заман талабы. 
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МҰНАЙ ӨНДІРІСІ ТЕРМИНДЕРІН АҒЫЛШЫН ТІЛІНЕН ҚАЗАҚ ТІЛІНЕ АУДАРУДЫҢ 
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Байгалиева Д. 

Қ. Жұбанов атындағы АӨМУ 

 

 Қазақстан Республикасы экономикасының жаһандануы, мұнай өндірісінің елдегі ірі мұнай мен газ өңдеу 

сияқты дамуы, сондай-ақ, әлемдегі ірі компаниялардың осы салаға ірі инвестициялар құюы, елдің экономикалық 

өсіміне ғана емес, қазақ, ағылшын тілдеріне деген әсері зор. 

Егеменді Қазақстан экономикасындағы жаһандық өзгерістерге байланысты, атап айтсақ, халықаралық 

ұйымдардың қатысуымен оның мұнай ғаз өндірісі саласында сәттіліктерімен қоса қазақ тілінде осы салада 

көптеген терминдер етек жайды. Осыған қатысты аталмыш терминдер жіктеу мен лингвистикалық көзқараста 

кеңінен зерттеулер жүргізуді қажет етеді. 

Қазіргі таңда ғылыми ақпараттың қиындай тусуі мен көлемінің жоғарылауы ғылыми технологияны 

тереңірек зерттеуін жүзеге асырады. Осындай жағдайдағы маңызды тапсырмалардың бірі ақпаратты 

технологиялық жарылыстың басқарушы процеске айналуы болып табылады. Бұл мәселенң барысында 

терминологияны стандарттау және унификациялау жатыр.  Терминология теориясы мен практикасы лингвистердің 
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ғана емес сонымен қатар сәйкес сала мамандарын да толғандыруда. Жалпы ақпараттық процесстердің автоматты 

түрге көшірілуіне, технологиялық мәліметтердің, автоматтандырылған сөздіктердің құрылуына байланысты 

терминология мәселелері жиі қолданылады. Сондықтан аталмыш сөздіктерді және мәліметтер қорын құру 

терминологиялық лексиканың стандарттауынсыз және унификациялауынсыз, терминологияның лингвистикалық 

зерттеуінсіз , білімнің әрбір нақты саласындағы  терминдердің ерекшелігін зерттеуінсіз жүзеге асуы мүмкін емес.  

Ағылшын тіліндегі мұнай-газ терминологиясы гетерогенді модель бойынша құрылған. Оған геологиялық, 

геофизикалық, геомұнай-газ терминдері кіреді. Сондықтан мұнай және газ ұңғымаларын бұрғылауға, шаюға, 

мұнай және газ кен орындарын өндіру, жерасты гидравликасы, мұнай және газды өңдеуге қатысты терминдер 

жатады. 

Жалпы термин деген сөздің мағынасына терең үңіле қарасақ бұл ғылым, техника, өнер және т.б. саласының 

кейбір ұғымының атауы болып табылатын сөз немесе сөз тіркесі болып табылады екен. Бірақ қазіргі таңда 

зерттеушілер темин дегн ұғымға әрқалай түсінік беруде. 

Терминдер заттардың, құбылыстардың, олардың қасиеттері мен өзара іс-қимылдарының осы саласына тән 

мамандандырылған, дәл белгілер болып табылады. Жалпы лексика сөздерінен айырмашылығы, олар көбінесе көп 

мағыналы және эмоционалдық түспен жүреді, терминдер қолдану саласы шегінде бір мағыналы және 

экспрессиядан айырылған. Терминдер белгілі бір терминология шеңберінде бар, яғни тілдің нақты лексикалық 

жүйесіне кіреді, бірақ нақты терминология жүйесі арқылы ғана. Жалпы тіл сөздерінен айырмашылығы, терминдер 

контекстпен байланысты емес. Осы ұғымдардың жүйесі шегінде идеалдағы термин бір мағыналы, жүйелі, 

стилистикалық бейтарап (мысалы, "парадигма", "кварк", "атом") болуы тиіс. Терминдер және терминге 

жатпайтындар (жалпы халықтық тілдің сөздері) бір-біріне өтуі мүмкін. Терминдер осы тілдің сөзжасамдық, 

грамматикалық және фонетикалық ережелеріне бағына отырып  жалпы халықтық тілдің сөздерін терминологиялау, 

өзге тілді терминдік элементтерді кіріктіру немесе калькирлеу жолымен құрылады. Кейбір жағдайларда сөз әртүрлі 

пәндік салалар терминологиясына кіргенде омонимия пайда болады: мысалы, латын тілінен алынған "лигатура" 

сөзі (лат. ligatura) металлургияда "легирлеуге арналған қорытпалар", хирургияда — "қан тамырларын байлауда 

қолданылатын жіп", музыка теориясында — графема, онда бірнеше қарапайым "әртүрлі" ноталық белгілер 

бірыңғай белгі ретінде бірге жазылған. Қазіргі ғылымда әр түрлі тілдердегі бір ғылым терминдерінің жүйелерін 

семантикалық біріздендіруге (әр түрлі тіл терминдерінің арасындағы бірмәнді сәйкестікке) және терминологияда 

интернационализмдерді пайдалануға ұмтылу  бар. 

Әдетте мамандар терминнің жұмыс анықтамаларын пайдаланады, олар әдетте толық емес, бірақ оның 

маңызды қасиеттерін көрсетеді, мысалы, Г. О. Винокурдың анықтамасы бойынша : "термин рөлінде әр сөз бола 

алады... термин арнайы сөз емес, арнайы функциядағы  сөз, арнайы тұжырымдама атау, арнайы нысан немесе 

феноменнің атауы». 

Терминді басқа номинация типтерінен ажыратып тұратын салдары – ғылыми концепциялармен байланыс 

болып табылады. Яғни, терминнің тілдік статусы өзі бағынатын білім саласының әсеріне илігеді. 

Алғаш рет «терминдік аумақ» түсінігін А.А.Реформатский қолданады (1931ж.). Мұнай және газ өндірісі 

саласындағы терминдік аумақ біріккен құрылым бола отырып, терминологиялық жүйе, терминологиялық қатар 

және өзара қатынасты термин құрайды. 
 Термин» атауының өзі жайлы С.Әсілжанов былай дейді: «Соңғы кезде қазақ тілінде термин 

сөзін «атау», «аталым», «атауыш» деген қазақша балама сөзбен ауыстырып қолдану кездеседі».[1,90]  

«Терминді тұрақтандыру, жаңа терминдерді қабылдау ісіндегі кемшіліктің басы – термин деген 

ұғымды ғылыми негізде түсінбей, оған жалаң, схоластикалық тұрғыдан келуде жатыр. Сол үшін ең 

алдымен термин деген сөздің мәнің ұғынуымыз қажет. Онсыз жерде, қазыргі аудармада кездесіп жүрген 

былықтан құтылу мүмкін емес» - деп 1956 жылы Қазақ әдебиеті газетінің қарашадағы санында жарық 

көрген филология ғылымдарының кандидаты Ғ. Мұсабаев жазған пікірі болатын [2,56]. Содан бері 

жарты ғасыр өтсе де, қазақ тілінің өндіріс саласындағы техникалық терминологиясы әлі де ақсап 

келеді.  

Мұнай және газ терминологиясы атаулар жүйесі ретінде адам қызметінің мақсатқа жету жолының 

нәтижесінде дамып, өзара біріге және экономикамен байланысты қалыптасады. 

Аталған тілдердегі ұлтаралық терминдердің болуына байланысты терминологиялық жүйенің қалыптасуында 

бірыңғай шарт пайда болады. Оған келесі лексемалар: абсорбент (absorbent), абсорбция (absorption), агломерат 

(agglomerate), баррель (barrel); сонымен қатар, ағылшын тіліндегі мұнай және газ терминдерінің қазақ тіліндегі 

балама термин жүйесіне енуі: вакуум (vacuum), ингибитор (inhibitor), инжектор (injector), коррозия (corrosion) 

дәлел бола алады. 

Қазақ тіл білімі , оның ішіндегі терминологияның дамуы  ХIХ ғасырдан бастау алады. ХХ ғасырдың басы 

қазақ терминологиясының дамуында ерекше кезең болып табылады (А.Байтұрсынов, Ш.Құдайбердиев, 

Х.Досмұхамедов, М.Дулатов, Ж.Аймауытов, С.Қожанов және т.б. еңбектері). 

Қазіргі қазақ және ағылшын ғылыми терминологиясы – ғылым тілінің ұзақ тарихи  дамуының нәтижесі. 

Мұнай және газ өндірісі саласындағы жаңа терминдердің қалыптасуы мен дамуында халықаралық қатынастардағы 

сыртқы экономикалық байланыстар әсер етеді. Яғни, бір ел терминдерінің екінші тілге енуі байқалады.  

Қазақ және ағылшын тілдеріндегі қарастырылып отырған терминдердің ішінен негізгі бір сөзден 

туындайтынын келесі мысалдардан  карастыруымызға болады: «мұнай өңдеу», «мұнай химиясы», «мұнай өндіру 

өндірісі», «жобалау». Мысалы, oil − мұнай (нефть): oil pool ─ мұнай шоғыры (залежь нефтяная); oil show ─ 
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мұнайдың көрінуі (проявление нефти) және т.б. «Мұнай өңдеу» терминдік аумағы ішіндегі терминдер арасында 

«бұрғылау» және «ұңғыма» мағынасын беретін көлемді блок байқалған: drilling − бұрғылау (бурение): structural 

drilling ─ құрымдылық бұрғылау (бурение структурное); drilling speed ─ бұрғылау жылдамдығы (скорость 

бурения); и др.; well, hole − ұңғыма (скважина): well depth ─ ұңғыманың тереңдігі (глубина скважины), well hole ─ 

ұңғыманың оқпаны (ствол скважины) және т.б. терминдік жүйесі. [3] 

Жоғарыда атап кеткендей жалпы қазақ және ағылшын тілдеріндегі мұнай және газ өндірісінің 

терминологиясы міндеттеріне: геология, мұнай және газды өңдеу, өндіру мен тасымалдау саласындағы салааралық 

терминдер қорын құру, мұнай мен газ бойынша көптілді терминологиялық сөздік жасау, лексикографиялық 

әдебиеттерде терминдер мен термин құрылымдарын  сапаны арттыру маңызды болып табылады. 
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Фразеология (греч. phrasis - “выражение”, logos – “учение”) – раздел языкознания, изучающий устойчивые 

сочетания в языке. Они называются фразеологическими единицами или фразеологизмами. Фразеологизмы – это 

готовые сочетания слов. Они не производятся в речи подобно свободным словосочетаниям типа: новый дом, 

жаркое лето, а воспроизводятся. Если говорящему надо употребить фразеологизм, то он извлекает его из запасов 

своей памяти, а не строит его заново. Это свидетельствует о предсказуемости компонентов фразеологизмов. 

Другое важное свойство фразеологизмов в том, что смысл каждого не складывается из смыслов входящих в него 

слов. Чаще всего фразеологизмы не допускают в свой состав дополнительных слов, в них невозможна 

перестановка компонентов. 

На национальную особенность обратили внимание исследователи фразеологии. Поэтому фразеологизмы и 

определили термином “идиома”, что в переводе с греческого означает “своеобразная”. В английском языке они 

тоже называются “idioms”. Некоторые языковеды поначалу утверждали даже, что фразеологизмы непереводимы на 

другие языки. И действительно, мы обнаружили огромный пласт фразеологизмов, которым нет аналогов в 

английском языке: повесить нос, один как перст, без царя в голове, душа в пятки ушла, губа не дура, на лбу 

написано, а Васька слушает да ест, слона-то я и не приметил, рыльце в пуху, мартышкин труд, медвежья услуга. 

Многие из них родились в произведениях русских писателей. Кладезем фразеологизмов был И. А. Крылов, из 

басен которого в нашу фразеологию пришло большое количество фразеологизмов. Остальные были созданы 

народом-языкотворцем [1, 45]. 

При сравнении других фразеологизмов в английском и русском языках нами были обнаружены сходные по 

структуре фразеологизмы. При анализе их было обнаружено сходство в строении, образности и стилистической 

окраске: 

Играть с огнем – to play with fire; 

сжигать мосты – to burn bridges; 

нет дыма без огня – there is no smoke without fire; 

трудолюбивый, как пчела – busy as a bee 

жить как кошка с собакой – a cat and dog life 

дела сердечные – affair of the heart 

дело чести – affair of honour 

рыцарь без страха и упрека – knight without fear and without reproach 

сливки общества – the cream of society 

игра стоит свеч – the game is worth the candle 

оборотная сторона медали - the reverse side of the coin. 

Часть этих идиом являются уже интернациональными, и на исконность их претендуют разные языки, т.е. в 

каждом языке они считаются своими. 

Следующие выражения весьма сходны в русском и английском языках: 

Труден только первый шаг  – it is the first step that costs; 

искать иголку в стоге сена – look for a needle in a bottom of hay; 

аппетит приходит во время еды – appetite comes with eating; 

браки совершаются на небесах – marriages are made in heaven; 

глаза – зеркало души – the eyes are the mirror of he soul; 

https://stud.kz/referat/show/62162
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если бы молодость знала, а старость могла – if youth but knew, if age but could. 

Эти фразеологизмы воспринимаются и в русском, и в английском языках ассимилировавшимися, т.е. 

потеряли свою связь с языком-источником. Однако они являются точными кальками французских. И почти все они 

имеют своего автора, например: аппетит приходит во время еды – Распе; всё к лучшему в этом лучшем из миров – 

Вольтер; понять – значит простить – Де Сталь [2, 13]. 

Широко бытующие в русском языке крылатые выражения, которые некоторые языковеды тоже относят к 

фразеологизмам, потеряли свою связь с языком -источником, но они имели авторство. 

Всё хорошо, прекрасная маркиза – из французской песни. 

Вставайте, граф, вас ждут великие дела – Сен-Симон будит хозяина. 

Каждый народ имеет то правительство, которого он заслуживает. 

Чтобы определить происхождение того или иного выражения, ученые -лингвисты привлекают не только 

факты языков в настоящем и прошлом, но и данные истории, этнографии, отражающие особенности жизни и быта 

народа. Исследователь должен знать нравы и обычаи народа, его верования и суеверия, поскольку это 

способствует установлению происхождения фразеологизма. 

Интересно отметить, что многие русские и английские выражения восходят к одному первоисточнику – 

Библии. Библия является богатейшим источником фразеологических единиц. Это величайшее произведение 

обогатило как русский, так и английский язык сходными единицами. Вот только некоторые из них: 

The beam in one’s eye – бревно в собственном глазу. 

Daily bread – хлеб насущный. 

Poverty is no sin – бедность не порок. 

Throw nature out of the door, it will come back again – Гони природу в дверь, она войдет в окно. 

Look not a gift horse in the mouth – Дареному коню в зубы не смотрят. 

A storm in a tea-cup – Буря в стакане воды. 

Данные фразеологические обороты представлены во Фразеологическом словаре русского языка как 

заимствованные из латинского через французский. Это позволяет сделать вывод, что они являются русскими и 

английскими кальками с французского языка. 

Интересно, что французский фразеологизм Cherches la femme (А. Дюма) широко используется и в русском, 

и в английском языках. Но если в русском языке употребляется его калька (ищите женщину), то в английском 

языке функционирует не калька, а оборот, который раскрывает значение иноязычного выражения: 

There is a woman in it – Здесь замешана женщина. 

В английский язык, а впоследствии и в русский, вошли единицы, наделенные необыкновенной 

красочностью. Этим объясняется их распространенность в обоих языках и сходство образов. 

В. Шекспир: To be or not to be – быть или не быть. 

Salad days – молодо-зелено. 

Английский писатель У. Теккерей является автором фразеологизмов: 

Vanity Fair – Ярмарка тщеславия 

A skeleton in the closet – скелет в шкафу (о семейной тайне, скрываемой от посторонних). 

Датский сказочник Г.Х.Андерсен пополнил русский и английский языки выражениями: 

The emperor has no clothes – А король-то голый. 

An ugly duckling – гадкий утенок (о человеке, оцененном ниже своих достоинств, но изменившемся 

неожиданно для окружающих). 

Оказалось, что названия частей тела являются одними из наиболее часто участвующих слов в образовании 

фразеологизмов. Они имеют символический характер и образы, понятные для носителей и русского, и английского 

языков: видимо, используя названия частей тела в переносном значении, человек старается полнее передать свои 

мысли и произвести большее впечатление от сказанного. И что самое интересное, образы сходны в языках.  
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АҒЫЛШЫН ЖӘНЕ ҚАЗАҚ ТІЛДЕРІНДЕГІ ЕТІСТІКТІ ФРАЗЕОЛОГИЗМДЕР  

 

Сагинова Ж.К. 

Қ.Жұбанов атындағы Ақтөбе өңірлік мемлекеттік университеті 

 

Халық мәдени байланысқа қандай мұқтаж болса, бір тіл екінші тілден сөз ауысуға сондай мұқтаж. Өзге 

тілден іргесін аулақ салған бірде-бір тіл болмайды. Сол сияқты өзге тілден сөз ауыспайтын бірде-бір тіл болмайды. 
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Кәрі тарихқа сүңги түсіп, әрі барған сайын тіл мен тілдің қарым -қатынас байланысы солғындай түсуін, бергі 

заманға келген сайын оның күшейе, ұлғая түсуін байқаймыз [1, 608]. 

Салыстыру арқылы салыстырып отырған объектінің ерекшеліктері, басқаларға ұқсастық және одан 

өзгешелік жақтары айқындалады. Салыстырылатын фактілер әр түрлі тілдерден алынуы да, бір тілдің өз фактілері 

болуы да мүмкін. Салыстырмалы зерттеуде типологиялық әдістің қолданылуы шарт [7, 190]. Типологиядағы тұлға 

мен мағынаның сай келуі шарт емес. Ол бірліктердің жеке тұлғалық не мағыналық ұқсастығын мойындай береді. 

Типология жеке тілдерді зерттеумен шұғылданып, жалпы тіл біліміндегі тілдің құрылысы мен жеке қызметі 

жөнінде айтылған тұжырымдарды пайдаланады [2,222]. 

Фразеологизмдер мен сөздер бірінің орнына бірі жүре тұра олардың білдіретін мән -мағыналары тепе-тең 

болады деп айта алмаймыз. Себебі, фразеологизмнен туатын ұғым жеке сөзбен салыстырғанда анағұрлым күшті, 

әсіре мағынада айтылады, сонымен қатар жағымды-жағымсыз экспрессивтік мәні болады. Осыған орай Ә. 

Болғанбаев: "Фразеологизмдердің сөз табына қатыстылығын анықтау үшін негізгі сөз бен жалпы тіркестен туатын 

фразеологиялық мағынаны салыстыра отырып шешу керек", - дейді [3,111] 

Фразеологизмдердің сөз табына қатыстылығын олардың басқа сөздермен байланыса, сөйлем мүшесі 

болатындығын X. Қожахметова [4,26] мақұлдап, "сөйлем мүшесі белгілі бір сөз табына қатысты" деп түйіндейді. 

Ағылшын және қазақ тілдеріндегі етістікті фразеологизмдерің құрылым жағынан қалыптарға жүйелеп, 

зерттеу барысында олардың құрылымдық сипатын үш топқа бөліп қарастырдық: 

1. екі сыңарлы етістікті фразеологизмдер; 

2. үш сыңарлы етістікті фразеологизмдер; 

3. төрт жөне одан да көп сыңарлы етістікті фразеологизмдер. Теориялық     еңбектер     мен     қос     тілден     

жинастырған материалдарымызды саралап. жүйелей отырып, төменде қос тілдегі екі сыңарлы етістікті 

фразеологизмдерді мынандай құрылымдық топтарға біріктірдік. 

 

1-кесте. Екі сыңарлы етістікті фразеологизмдер 

 

Ағылшын тілі Қазақ тілі 

Етістік + зат есім  

Етістік + етістік (түрі) 

Атау тұлғалы есім + етістік 

Көсемше   тұлғалы    есім    + етістік 

 

Бұл қалыптарды қос тілдер материалдары негізінде салғастыруда. етістікті фразеологизмдердің 

құрылымдық жағынан бір-біріне сәйкес келмейтінін байқадық. Оның себебі ағылшын және қазақ тілдерінің 

генетикалық алшақ тілдер болуы, түсіндіріледі, яғни салғастырылып отырған тілдердегі етістікті фразеологизмдер 

сыңарларының өзара қарым-қатынасы жеке өздеріне ғана тәндігімен сипатталады. 

Сондықтан, енді төменде қос тілдегі етістікті фразеологизмдерді қарастыруда, ағылшын және қазақ 

тілдеріндегі қалыптарды қатар алып талдауды жөн көрдік. 

1. Ағылшын тіліндегі етістік пен зат есім және қазақ тіліндегі атау тұлғалы есім мен етістік түріндегі 

етістікті фразеологизмдер. 

Аталмыш синтаксистік қалыптарда ағылшын тілінде берілуіне қарай бірінші сыңары ешқандай қосымшасыз 

етістік болып келген, ал қазақ тіліндегі баламасы атау тұлғалы есім мен етістік болып келіп, құрамындағы етістік 

екінші сыңары ретінде қолданылып, ешқандай қосымшасыз қолданылған. Мысалы: 

Get home (үйге жету) // Мақсатқа жету; 

Get ideas (ойлар табу) // Басы қату; 

Gather the roses (раушан гүл жинау) // Рахатқа бату; 

Gather breath (тыныс жинау) // Дымын шығармау. 

Бұл мысалдардан қос тілдегі екі сыңарлы етістікті фразеологизмдердің құрамындағы етістік тұлғалы 

сыңарлары етістіктің инфинитив формасында қолданылғанын көреміз, ал олардың ағылшын тілінде бірінші 

сыңары болып, қазақ тілінде екінші сыңары болып келуі, салғастырылып отырған қос тілдің өздеріне ғана тән 

сипатымен түсіндіріледі. Яғни ағылшын тіліндегі фразеологиялық бірліктердің құрамындағы етістік тұ лғалы 

сыңары әрдайым бірінші сыңар болып келеді, қазақ тіліндегі фразеологизмдердің құрамындағы етістік тұлғалы 

сыңар соңғы сыңар ретінде қолданылады. 

Салғастырылып отырған қос тілдегі үш сыңарлы етістікті фразеологизмдер құрылысы жағынан әр 

түрлілігімен ерекшеленеді. Осы ерекшеліктерін талдау барысында, олардың белгілі бір жүйеге негізделген 

синтаксистік қалыптарын аныққтауға тырыстық. Ағылшын және қазақ тілдеріндегі үш сыңарлы етістікті 

фразеологизмдердің баламаларының бір-біріне мағыналық жағынан сәйкес келсе де, құрылымдық жағынан сәйкес 

келмейтіні - олардың басты бір ерекшелігі деп айта аламыз. Фразеологизмдердің құрамындағы темірқазық 

қызметін атқарып тұрған басыңқы сыңардағы етістікпен, сол сияқты басқа да сыңарлардың лексика -

грамматикалық ерекшеліктері - жеке тілге ғана тәндігімен түсіндіріледі. Осы ерекшеліктерін ескере отырып, кос 

тілдегі үш сыңарлы етістікті фразеологизмдерді төмендегі қалыптар бойынша қарастырып, талдауды жөн көрдік.  

 

2-кесте. Үш сыңарлы етістікті фразеологизмдер 
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Ағылшын тілі Қазақ тілі 

Етістік + сын есім + зат есім  

Етістік + зат есім + зат есім  

Сын есім + зат есім + етістік 

Зат есім + зат есім + етістік 

 

Қос тілдегі материалдарды салғастыру барысында, етістікті фразеологизмдердің құрылымдық жағынан бір -

біріне көп жағдайда сәйкес келетінін көрдік. Алайда, ағылшын және қазақ тілдерінің синтаксистік жүйесі мен 

морфологиялық құрамының ерекшелігі -фразеологизмдердің құрамындағы етістік тұлғалы сыңарының агылшын 

тілінде бірінші сыңар болып келетіндігімен түсіндіріледі. 

Төменде ағылшын және қазақ тілдеріндегі өзіміз анықтаған синтаксистік қалыптарға жеке-жеке тоқталып 

талдау жасаймыз. 

а) Ағылшын тілінде:    - етістік + сын есім + зат есім.  

    Қазақ тілінде: - сын есім + зат есім + етістік 

Қос тілден жинастырған материалдардан етістікті фразеологизмдердің бұл қалыбы өте көп кездесетіндігін 

көрдік. Бұл қалыптағы етістікті фразеологизмдер сыңарлары грамматикалық құрылысы жағынан әр түрлі формада 

келсе де, жалпы мағынасында нұқсан келтірмейтінін байқадық. Салғастырылып отырған ағылшын және  қазак 

тілдеріндегі үш сынарлы етістікті фразеологизмдердің осы қалыптағы мысалдарды қарастырып, оларды талдау 

арқылы ерекшеліктері мен ұқсастықтарын айқындадық. 

Ағылшын және қазақ тілдерінде мұндай күрделі құрылысты етістікті фразеологизмдер салыстырмалы түрде 

сирек кездесетіндігін жинастырған материалдарымыздан байқадық. Қос тілдегі күрделі құрылысты 

фразеологизмдердің өзіндік құрылымдық-морфологиялық ерекшеліктерін ескере отырып, жиі кездесетін 

синтаксистік қалыптарын қарастырдық. 
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ФРАЗЕОЛОГИЯЛЫҚ БІРЛІКТЕРДІҢ АУДАРУ ТӘСІЛДЕРІ 
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Қ.Жұбанов атындағы Ақтөбе өңірлік мемлекеттік университеті 

 

Фразеологиялық тіркес - құрамы мен қолданылуы тұрақты болып келетін мағынасы ерікті сөздердің тіркесі, 

фразеологизмдердің түрлері, топтары. Фразеологизмге тән үш ортақ белгі мағына тұтастығы, тіркес тұрақтылығы, 

қолданылу тиянақтылығы айқын болғанымен, бұлар әр  фразеологизмде бір-бірінен әрдайым анық ажыратыла 

бермейді. Кейбір белгілер әсіресе, мағына тұтастығы бірінде анық, айқын көрінсе, екіншісінде көмескі, 

үшіншісінде мүлде солғындау байқапады [1, 245 б].  Сондықтан фразеологизмді түр -түрге беліп топтастыру тіл 

білімінде ең күрделі қиын мәселелердің бірінен саналады. Фразеологизмдерді зерттеушілер В. Виноградовтың 

дәстүрлі топтастыруын негізге ала отырып, бірде тұрақты тіркестің біртұтас мағынасы мен солардың құрамындағы 

сыңарлардың арақатынасына қарай жіктеп бөлсе, кейде құрылым жағынан, атқаратын  синтаксистік қызметі 

мен стильдік мәні жағынан топтастырады.  Қалай дегенімен де фразеологизмдерді сыңарларының мағына 

тұтастығына қарап, Фразеологиялық тутастық, фразеологиялық бірлік, фразеологиялық тізбек деп үш топқа бөледі. 

Фразеологиялық тұтастықта (идиом) фразеологизмді құрастырушы сөздің бір-бірінің лексика-семантикалық мән-

мағынасына ешбір қатысы болмай мүлде басқаша мағына береді. Мысалы, мурнынан шаншылу - қолы тимеу; 

жүрегі тас төбесіне шығу -(қатты қорқу) нағыз идиом мағынасындағы (Фразеологиялық тұтастық) тіркестер. 

Бұларды басқа тілге сөзбе-сез аударуға келмейді, беліп жаруға болмайды. Идиом терминін қазақ тілінде 

Фразеологиялық түйдектер (I. Кеңесбаев), фразалық тұтастықтар (К. Аханов, Ә. Болғанбаев) деп атаған. 

Фразеологиялық бірлік - Фразеологиялық тұтастық тәрізді орын тәртібі жағынан өте тиянақты болып келеді. 

Алайда құрамындағы сөздердің бірі екіншісімен қалайда бір мағыналық байланыста болатындығын аңғартады. 

Себебі мұндай тіркестер бастағы еркін тіркестің ауыспалы -  мағынада метафораланып Фразеологиялық бірлікке 

айналған [2, 245 б].   Мысалы, көзіне көк шыбын үймелету (басыну, қорлау), ақ түйенің қорны 

жарылу(молшылық). Аталған тіркестердің Фразеологиялық мағына жасауына ең алғашқы еркін тіркестегі тура 

мағына негіз болған. Кейде фразалық тұтастық пен Фразеологиялық бірлік арасындағы айырма- шылықтары 

байқала бермейтін фразеологизмдер де бар. Ғалымдар мұны тұрақты тіркес мағыналарының көнеленуіне 

байланысты деп түсіндіреді. Мысалы, құлаққа ұрған танадай (жым -жырт тыныштық). Қазақ тілі фразеологиясы 

http://www.wikiwand.com/kk/%D0%A4%D1%80%D0%B0%D0%B7%D0%B5%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B3%D0%B8%D0%B7%D0%BC
http://www.wikiwand.com/kk/%D0%A1%D0%B8%D0%BD%D1%82%D0%B0%D0%BA%D1%81%D0%B8%D1%81
http://www.wikiwand.com/kk/%D0%A1%D1%82%D0%B8%D0%BB%D1%8C
http://www.wikiwand.com/kk/%D0%98%D0%B4%D0%B8%D0%BE%D0%BC
http://www.wikiwand.com/kk/%D0%A1%D0%B5%D0%BC%D0%B0%D0%BD%D1%82%D0%B8%D0%BA%D0%B0
http://www.wikiwand.com/kk/%D0%98%D0%B4%D0%B8%D0%BE%D0%BC
http://www.wikiwand.com/kk/%D0%9A%D0%B5%D2%A3%D0%B5%D1%81%D0%B1%D0%B0%D0%B5%D0%B2_%D0%86%D1%81%D0%BC%D0%B5%D1%82
http://www.wikiwand.com/kk/%D0%9A%D3%99%D0%BA%D0%B5%D0%BD_%D0%90%D1%85%D0%B0%D0%BD%D0%BE%D0%B2
http://www.wikiwand.com/kk/%D0%91%D0%BE%D0%BB%D2%93%D0%B0%D0%BD%D0%B1%D0%B0%D0%B5%D0%B2_%D3%98%D1%81%D0%B5%D1%82
http://www.wikiwand.com/kk/%D0%9C%D0%B5%D1%82%D0%B0%D1%84%D0%BE%D1%80%D0%B0
http://www.wikiwand.com/kk/%D0%A4%D1%80%D0%B0%D0%B7%D0%B0
http://www.wikiwand.com/kk/%D0%A4%D1%80%D0%B0%D0%B7%D0%B5%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B3%D0%B8%D0%B7%D0%BC
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фразеологизмдердің бұл екі тобын бір-біріне өте жақын тұратын сөз тіркестері деп қарастырады. Фразеологиялық 

тізбек- еркін мағынадағы сөздер тіркесінің Фразеологиялық қалпында екі сөздің тіркесуінен жасалып, езгеріссіз 

тізбек күйінде қолданылады. Мысалы,жандысөз, тас бауыр, жуан жұдырық, шикі өкпе. Бұлар сырт құрылымы 

жағынан күрделі сөздерге ұқсас. Күрделі сөздер үнемі номинативті атау мағынасында жұмсалса, Мысалы, су 

тиірмен, тас жол, төс қалта т. б. Фразеологиялық тізбектерде бағалауыштық, образдылық сипат бар. Олардың 

Фразеологиялық мағынапары метафора, теңеу, сапыстыру сияқты керкемдік тәсілдер арқылыауыспалы мағынада 

айтылуына байланысты. Апайда ауыспалы мағынада айтылып тұрған сөз тіркестерінің бәрін бірдей 

Фразеологиялық тізбектерге жатқызуға болмайды. Мысалы, Көңілсіз құлақ - ойға олақ (Абай). Жүргемін жоқ 

қайғының жүгін артып (Мұқағапи) -метафоралы тіркестер. Метафора, сирек те болса метонимия – керкемдік 

тәсілдер әдеби шығармапарда өзіндік ерекше сөз қолданысы.  

Фразеологиялық сөз тіркестері  әдеби тілдегі ғылым ретінде XX ғ. бір жағынан грамматикалық стилистика 

мен екінші жағынан байытылған лексиколографиялық әдістемесінің негізі болды. Жалпы фразеология сөзі гректің 

екі сөзінен құралған: фразис- ойын және логос- оқу деген мағынаны білдіреді [3, 245 б].  Осы термин арқылы 

барлық сөз құрылымдарын атауға болады. Осы фразеологизмдердің қолданылуы халықтың дәстүрімен, 

тарихымен, әдет- ғұрпымен тығыз байланысты. Бір жағдайларға байланысты айтылған өмірлік тәжірибегі негізгі 

айтылған ойлар, тұрақты сөз тіркестері болып қалыптасады дп кейіннен бірте - бірте олар қанатты сөздерге 

айналып кетеді. Осындай сөз тіркестерді әр елдің өзінің ұлттық тілінің қорытын байытып отырады, өзіндік 

мағынаға ие болады.  

Фразеологизмнің тікелей мәні бейнені жасау үшін негіз болып табылады және бұл бейнені адамның қандай 

да бір өмір саласымен байланыстырады./3/ Мәселен,  "темірді ыстық кезінде соқ" деген аудармада ойлаған ісіңді 

соңына дейін жеткіз деген ой жатыр "May hay while the sun shines " ауыл шаруашылығы туралы ой қозғаған кезде 

шыққан ой. Фразеологиялық бірліктің тікелей мәні әдетте ауытқиды  және коммуникацияда рөл атқармайды, 

өйткені сөйлеуші мұндай бірлікті ең алдымен оның тасымалды мәнін ескере отырып қолданады.  Алайда, біз одан 

әрі көріп отырғанымыздай, тікелей мәннің сипаты сәйкестікті таңдауға әсер етеді және аудармашы ескеруі тиіс.  

Көптеген фразеологизмдер сипатталушыға белгілі бір эмоционалдық қарым-қатынасты білдіреді, оны 

мақұлдайды немесе айыптайды, бірдеңе ұсынады немесе бірдеңе алдын алынады. "Екі қоянды бір оқпен ату" 

(ағылшын тілін салыстырыңыз "to kill two birds with one stone") -адамның қол жеткізген табысы , "отпен ойнау "("to 

play with fire")-  қатерлі істерге бару деген мағына білдіреді.Фразеологиялық бірлікті  әр түрлі сөйлеу стиліне 

жатқызуға болады. Ақындық, әдеби-кітап фразеологизмдері бар, әңгіме. Фразеологияның эмоциялық-

стилистикалық сипаттамасының өзгеруі, әдетте, аударма барабар емес етеді. 

Фразеологиялық оралымдарды білу басқа тілдегі кез- келген ойды білуді және талдауды, терең түсінуді 

жеңілдетеді. Кез келген мақал- мәтелдерді де аудару барысында олардың мағыналары ұқсас болуы мүмкін, бірақ 

грамматикалық жағынан ерекшеленеді.  

1. I can't put up with their being at enmity with each- other 

Мен олардың бір- бірімен ит пен мысықтай болған қатынастарына шыдай алар емеспін.  

2. It is the early bird that catches the warm. 

 Ерте тұрған әйелдің бір ісі артық, ерте тұрған еркектің ырысы артық. 

3. We never know the value of water until the well is dry. 

Алтынның қолда барда қадірі жоқ. 

Ағылшын және қазақ тілдеріндегі фразеологизмдерді аударған кезде сөздер тұлғасымен өзгеріп басқа 

мағына беретін сөздер де бар. Мысалы,  

Charity begins at home  - Әулие болсаң өзіңді жарылқа. 

A home from home - Жоқтан бар жақсы. 

House- proud- мағынасы үйді әрлендіруді және көгалдандыруды ұнататын адам;  

House- warming- ерулік; 

Homesick- үйін сағыну; 

Фразеологизмдер халықтың тарихы қалыптасқан тұлғасына әсер етіп ғана қоймай, сол уақыттың қоғамдық 

идеологиялық негізін құрап, сөйлеуге жан бітіріп қана қоймай әртүрлі адамдардың арасындағы  шығармашылық 

бағыттары арасындағы тығыз байланысты қарастырады. 

Жоғарыда келтірілген мысалдардын төмендегідей ой түйіндеугe болады: 

1. Фразеологиялық бірліктер сөздердің тұрақты жиынтығы олардың мағынасының ашылуы сөздердің жеке 

негізгі мағынасын ашудан тұрады. 

2. Фразеологизмнің шығу тарихын білу үшін тілді ғана біліп қоймай сол халықтың өмірлік ұстанымдарын, 

дәсүрін, әдет- ғұрыптарын білу шарт. 

3. Халық даналығынан туындап отыратын фразеологиздер жүздеген жылдар, ғасырлар бойы қолданылады, 

өйткені халық қысқа да нұсқа жолмен көңілді әзілдерді де, күлкіге қалдыратын сөздерді де жеткізуді ұнатады.  
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ТРАНСФОРМАЦИЯ АНГЛИЙСКОГО СЛЕНГА 

 

Мұханова Ж.Н. 

Актюбинский региональный государственный университет им.К.Жубанова  

 

Термин «трансформация» используется во многих областях языкознания. Так, в словообразовании, по 

мнению В. Н. Немченко [1, с.704], под «трансформацией» понимается образование производных слов, 

омонимичных их производящим, т.е. образование слов лексико -семантическим и морфолого-синтаксическим 

способами словообразования. Для полного определения термина «трансформация» необходимо обратиться к 

различным словарям. Так, например, в словаре лингвистических терминов под редакцией О. С. Ахмановой дается 

следующее определение [2, с.137]: «Трансформация» (от англ. transformation):  

 1) один из методов порождения вторичных языковых структур, состоящий в закономерном изменении 

основных моделей (или ядерных структур). 

 2) символически выраженные мoрфо-синтаксические соответствия между сходными предложениями и 

фразами, обнаруживаемыми в данном корпусе». 

Т. Р. Левицкая и А. М. Фитеpман предлагают следующие виды трансформаций и приемы их осуществления 

[3, с.136]: 

 1) Грамматические трансформации. К данному виду авторы относят такие приемы, как перестройка 

предложения, перестановки, замены, добавления и опущения.  

 2) Лексические трансформации. Сюда входят следующие приемы: опущения, добавления, конкретизация, 

генерализация и замена. 

 3) Стилистические трансформации, к которым относятся описательный перевод, различные замены, 

компенсация, синонимические замены. 

А. Д. Швейцер, в свою очередь, делит трансформации на четыре уровня [4, с.57]. Его классификация сложна 

для восприятия, поэтому в скобках для удобства будут указаны разъяснения:  

 1) Трансформации на компонентном  уровне семантической эквивалент-ности, что подразумевает 

использование таких приемов, как замена одних морфологических средств другими, замена морфологических 

средств синтаксическими, замена одних синтаксических средств другими, замена грамматических 

(морфологических и синтаксических) средств лексическими и фразеологическими. 

 2) Трансформации на референциальном уровне, которые включают 

гиперонимическую трансформацию (генерализация), гипонимическую транс-формацию (конкретизация), 

интергипонимическую трансформацию (замена реалий), синекдохическую трансформацию, метонимическую 

трансформацию, метафорическую трансформацию (перевод с помощью аналога, реметафориза-ция, т. е. замена 

одной метафоры другой и деметафоризация, т. е. замена метафоры неметафорой) и комбинация этих 

трансформаций. Сюда же входят комплексные трансформации (антонимический перевод, конверсивные 

трансформации). 

 3) Трансформации на прагматическом уровне. На этом уровне автор предлагает такие приемы, как замена 

реалий или аллюзий их аналогом, уточняющее дополнение, поясняющий или интерпретирующий перевод, 

переводческие компенсации, замена одних стилистических средств другими. 

 4) Трансформации на стилистическом уровне. Сюда, по мнению автора, следует отнести компрессию 

(опущение избыточных элементов, семантическое стяжение, лексическое свертывание, эллипсис) или расширение. 

Сравним общепризнанный литературный вариант - выражение to be (to get) angry - быть сердитым - с 

возможными сленгизмами (сленговые слова) или коллоквиализмами, заимствованными нами из различных 

словарей. Получаем следующую картину: 

to be as mad as one can be -рассвирепеть- айбаттану 

as mad as a wet hen (as mad as a hornet) -взбешенный, пришедший в ярость -жынданған, қатты ашуланған 

to be foaming -беситься, злиться -жындану, ашулану 

to foam at the mouth -прийти в бешенство (букв, «с пеной у рта») -ашу кернеп кету, аузынан көбігін 

шашырау 

to be huffy -быть раздраженным -ашулану 

to be needled -быть в раздражении (букв. «получить булавочный укол») -ашулану 

to get shirty-разозлиться-ашулану 

like a bear with a sore head -очень сердитый -ашулы 

Хотя данный список сленгизмов выглядит внушительным, он еще далеко не полный, так как не включает 

ряд сугубо жаргонных вариантов. В отношении перевода данного списка слов следует отметить такие моменты. 
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Некоторые сленгизмы содержатся в современных двуязычных словарях, однако их перевод нельзя признать 

достаточно экспрессивным. Выражение like a bear with a sorehead рекомендуется переводить очень сердитый, но 

ведь и обычная глагольная конструкция (to get) very angry также означает "(стать) очень сердитым". По-русски 

дается один и тот же перевод, а по-английски здесь совершенно разные вещи: образная фразеологическая единица 

(like a bear with a sorehead) , с одной стороны, и оборот-стереотип (to get very angry)  - с другой. Налицо попытка 

составителей словарей в некоторых случаях ограничиваться стилистически нейтральными вариантами, 

передающими лишь общий смысл фразеологической единицы. Работа же по отысканию на казахском или русском 

языке достаточно экспрессивных и образных оттенков сленгизмов возлагается на самого переводчика.  

Некоторые неопытные переводчики, ориентируясь на подобные нейтральные, безжизненные эквиваленты, 

избегают поисков более емких, точных, выразительных народных оборотов и, более того, вырабатывают у себя 

привычку «переводить нейтрально». В лучшем случае такое раскрытие фразеологии лексикографами приводит 

переводчика к искажению стиля. А «иногда стремление лексикографа к передаче разговорного слова или 

словосочетания нейтральными приводит и просто к искажению смысла» [5, с.345].  

Более глубокий психолингвистический анализ перевода других сленгизмов в словарях лишь подтверждает 

наше наблюдение. Между тем в интересах профессиональных переводчиков, и прежде всего переводчиков 

художественной литературы, уже давно назрела потребность в толковых русских словарях сленга и просторечных 

выражений. Такой словарь, подобно многим английским и американским словарям сленга, во многом облегчил бы 

работу над словом как писателей, так и переводчиков художественной литературы, а также и работу 

лексикографов. В приведенной таблице изредка встречаются выражения соответсвующие английскому варианту 

на казахском и русском языке. Например, английское сленговое выражение " to foam at the mouth" буквально 

переводится на русский язык как "с пеной у рта", на казахский язык "аузынан көбігін шашырау". Такие 

соответствия встречаются нечасто. Поиск надлежащего соответствия, естественно, отнимает много времени и если 

лексикографы всякий раз будут стремиться найти оптимальный вариант (для десятков тысяч труднейших случаев), 

то на остальную лексикографическую работу у них времени не хватит. Приведенные примеры представляют 

собой, так сказать, «классический сленг». А как быть переводчику в тех случаях, когда употребляется новейший 

сленг?  

Допустим, что нам надо перевести на русский язык сленгизм  fixer. БАРС дает много сленговых значений 

данного слова: 'ходатай по темным делам'; 'связной между гангстерами и властями'; 'торговец наркотиками".  

Однако в последнее время у слова fixer появилось новое сленговое значение: 'постоянный пост перед зданием 

консульства, школы или другого учреждения для ведения круглосуточной охраны'. Возможен ли краткий перевод 

его? Нет, невозможен, поскольку в русском языке отсутствует аналогичный сленгизм. Однако в ряде случаев 

вполне можно дать краткие переводы.  
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ПРИЁМЫ И СТРАТЕГИИ РАЗВИТИЯ КРИТИЧЕСКОГО 
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Тастанбаева А.К. 
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Критическое мышление – дисциплинарный подход к осмыслению, оценке, анализу и синтезу информации, 

полученной в результате наблюдения, опыта, размышления или рассуждения.  Критическое мышление 

предполагает развитие таких навыков, как приобретение доказательств посредством наблюдения и слушания, с 

учётом контекста, и применение соответствующих критериев для принятия решений. Технология критического 

мышления даёт обучающемуся: повышение эффективности восприятия информации; повышение интереса как к 

изучаемому материалу, так и к самому процессу обучения, умение критически мысли; умение ответственно 

относиться к собственному образованию; умение работать в сотрудничестве с другими; повышение качества 

образования учеников; желание и умение стать человеком, который учится в течение всей жизни.  

Технология критического мышления дает учителю: умение создать в аудитории атмосферу открытости и 

ответственного сотрудничества; возможность использовать модель обучения и систему эффективных методик, 

которые способствуют развитию критического мышления и самостоятельности в процессе обучения; стать 

практиками, которые умеют грамотно анализировать свою деятельность, стать источником ценной 
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профессиональной информации для других учителей. По технологии «Критическое мышление» используется 

модульный урок, состоящий из трех этапов: каждая фаза имеет свои цели и задачи, а также набор приемов, 

направленных сначала на активизацию исследовательской, творческой деятельности, а потом на осмысление и 

обобщение приобретенных знаний.  

Первая стадия – «вызов», во время которой у учащихся активизируются имевшиеся ранее знания, 

пробуждается интерес к теме, определяются цели изучения предстоящего учебного материала. Вторая стадия –

 «осмысление» - содержательная, в ходе которой и происходит непосредственная работа ученика с текстом, 

причем работа, направленная, осмысленная. Процесс чтения всегда сопровождается действиями обучающегося 

(маркировка, составление таблиц, ведение дневника), которые позволяют отслеживать собственное понимание. 

При этом понятие «текст» трактуется весьма широко: это и письменный текст, и речь преподавателя, и 

видеоматериал.  

Третья стадия – «рефлексия» - размышления. На этом этапе обучающийся  формирует личностное 

отношение к тексту и фиксирует его либо с помощью собственного текста, либо своей позиции  в дискуссии. 

Именно здесь происходит активное переосмысление собственных представлений с учетом вновь приобретенных 

знаний. Этап рефлексии активно способствует развитию навыков критического мышления. На стадии рефлексии 

осуществляется анализ, творческая переработка, интерпретация изученной информации.  

Формы предъявления рефлексии: в устной форме: диалог между одним учеником и учителем, диалог между 

двумя учениками, отдельные реплики со стороны разных учеников, возврат к ключевым словам, верным и 

неверным утверждениям, полилог в виде беседы или обсуждения, игровые методы, круглый стол. В письменной 

форме: анкетирование и опросы с использованием различных методик: ответы на вопросы, открытые 

предложения, выбор из предложенных вариантов, расстановка по степени важности, согласие\несогласие с 

утверждениями. Графические, схематические способы представления информации в виде таблиц, графиков, 

диаграмм, кластеров. Творческие задания: эссе, письмо, сочинение.  

Используя технологию «Критическое мышление» на уроках иностранного языка, мы развиваем личность 

обучающегося в первую очередь при непосредственном обучении иностранному языку, в результате чего 

происходит формирование коммуникативной компетенции, обеспечивающей комфортные условия для 

познавательной деятельности и самосовершенствования [1, c. 10-11].  

Мы стимулируем интересы ученика, развиваем у него желание практически использовать иностранный 

язык, а также учиться, делая тем самым реальным достижение успеха в овладении предметом. Учитель, 

работающий в рамках технологии критического мышления, должен хорошо осознавать, что продуктивной его 

работа будет в случае, если правильно выбран: информативный материал, способствующий развитию  

критического мышления; метод (отдельный прием, стратегия) занятия.  Конкретные приемы и стратегии для 

каждого из этапов: 

 «Тонкие» и «толстые» вопросы»  мы используем на любой из трех стадий урока. Если мы пользуемся 

этим приемом на стадии вызова, то это будут вопросы, на которые наши студенты хотели бы получить ответы при 

изучении темы. Обучающимся предлагается сформулировать вопросы к теме в форме «тонких» и «толстых» 

вопросов. Далее на доске записывают ряд вопросов и предлагают учащимся (индивидуально или в группах) 

ответить на них, аргументируя свои предположения. По ходу работы с таблицей в левую колонку записываются 

вопросы, требующие простого односложного ответа.  В правой колонке записываются вопросы, требующие 

подробного, развернутого ответа; либо вопросы, на которые они сами пока не могут ответить, но хотели бы найти 

на них ответы.  

Метод «Инсерт» (insert) I – interactive: самоактивизирующая "У" – уже знал; N – noting: системная 

разметка "+" – новое; S – system: для эффективного "–" – думал иначе; E – effective: чтение и размышление "?" – 

думал иначе. R – reading, T – thinking. При чтении текста студенты на полях расставляют пометки (желательно 

карандашом, если же его нет, можно использовать полоску бумаги, которую помещают на полях вдоль 

текста). Пометки должны быть следующие: v если то, что они читают, соответствуют тому, что они знали; 

– если то, что они читают, противоречит тому, что они уже знали, или думали, что знали;  + если то, что они 

читают, является для них новым; если то, что они читают, непонятно, или же они хотели бы получить более 

подробные сведения по данному вопросу [2, c. 17-18].  

После чтения текста с маркировкой учащиеся заполняют маркировочную таблицу «Инсерт», состоящую 

из четырёх колонок. Причём, заполняется сначала первая колонка по всему тексту, затем вторая и так далее. 

Чтение (просмотр, прослушивание) с остановками. Этот прием эффективен при работе над чтением текста 

проблемного содержания. Прием «Чтение с остановками» помогает прорабатывать материал детально. Кроме того, 

учащиеся имеют возможность пофантазировать, оценить  факт или событие критически, высказать свое мнение. 

Навыки критического мышления нельзя развить спонтанно. Учитель должен управлять этим процессом. [3, c. 117].  

Рассмотренные приёмы развития критического мышления на уроках иностранного языка позволяют сделать 

работу на уроках более эффективной, интересной и творческой, а главное – результативной. Человек, обладающий 

критическим мышлением, отвечает всем требованиям современного общества. Он умеет видеть проблемы и 

перспективы, ставить четкие задачи, разрабатывать оптимальные пути к их достижению.  

Наиболее существенным достоинством работы по развитию критического мышления является то, что она 

позволяет сделать процесс обучения личностно -ориентированным, ставить и решать новые, нетрадиционные 

образовательные задачи (формирование и развитие исследовательских, информационных, коммуникативных 
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умений учащихся, развитие их мышления и креативных способностей, формирование модельных представлений) 

[4,c.86-87].  

Работа по развитию критического мышления в процессе обучения иностранному языку позволяет  

формировать у учащихся социально значимые, нравственно -ценностные мотивы поведения, повышать уровень 

социализации, развивать креативность и рефлексию, воспитывать инициативность – все, что значимо для 

формирования потребностно-мотивационной сферы обучающегося. Таким образом, использование технологии 

критического мышления на уроках иностранного языка позволяют значительно увеличить время речевой практики 

на уроке для каждого обучающегося, добиться усвоения материала всеми участниками группы, решить 

разнообразные воспитательные и развивающие задачи. 
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Over time, the human sex has evolved from a biological characteristic into a socio -psychological characteristic. 

Thus, the concept of "gender", which means a set of cultural and social norms prescribed by society for the implementation 

of people depending on the biological sex [1]. 

Gender relations are an important aspect of social organization. They express its systemic characteristics and 

structure the relations between the speaking subjects. 

In the course of the study of linguistic marking of gender, we found that in speech behavior, a woman is guided by 

"open social prestige", that is, by generally recognized norms of social and speech behavior, while a man tends to the so -

called hidden prestige – to a deviation from the established norms and rules of communication. As a result, women tend to 

use euphemisms in their speech. They try to avoid elements of familiarity, nicknames, invective vocabulary. 

A woman in her speech often uses specific nouns, and men – abstract; men often use the verbs of the active voice, 

women – passive. This is due to the more active male position in life. At the same time, we found that with the increase in 

the level of education the differences in speech become less noticeable [2, p. 129].  

If we analyze the English language, one of the characteristic features of women's speech is the use of evaluative 

adjectives. Man, if and applies evaluative adjectives, the more likely the ones that determine the parametric and quantitative 

relations. According to L. Hirschman, a woman is more likely to use "awful" or "pretty" than "very" and "so". 

In women's speech, there are more often introductory words expressing a different degree of confidence, references 

to one's own or someone's opinion. For example, "probably, possibly, certainly, I think, I suppose, you see, to see, to my 

mind". These words are usually at the beginning of the sentence. 

 Women are much more likely than men to use the "You know" design. More frequent use of units of affected 

vocabulary, various intensifiers, particles or exclamation points due to the huge emotionality of women's speech. In the 

speech of women detected and the deeper amplification, and additionally, higher frequency of use of stylistic tropes: "I'd 

just die" . In men, the transfer of evaluation or emotional predominates the use of words with less emotional indexing and 

monotony of lexical techniques. 

The male style of communicative behavior is the complete opposite of the female style. The features of the male 

style of speech K. Schmidt includes: orientation to non-cooperative behavior instead of cooperative; long monologues 

instead of frequent change of the speaker; presentation of their own knowledge is more significant than the development 

and development of a common theme – each puts individual thematic accents, not particularly agreeing with the previous 

statements; behavior of the ultimate domination; frequent interruptions of the interlocutor; loud manner of conversation; 

repetition and staging of topics [3, p. 73-90]. 

According to D. Tannen, "women tend to еxpress their desires not specifically, but with the use of a leading 

question in order to find out what other participants in communication might like. They are used to take into account the 

interests of the partner and formulate statements openly, with the aim of making a joint decision." Since men  express their 

needs more directly, they are often unable to recognize the metasocial expression of women. For example, to the wife's 

question " Would you like to go somewhere to drink?" the husband reasonably answers "No" and doesn't stop. As a result, 

the wife's hint that she would like to rest somewhere was not understood. For a woman in such a situation, it is obvious that 

she showed interest in the desires of the interlocutor, while men consider this method of communicative behavior as a 

"game". 
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Other gender-specific features of communicative behavior are highlighted in the studies of foreign linguists. For 

example, with regard to the course of the conversation, women demonstrate a desire to follow the topic of discussion, to 

agree with a partner. Men, on the other hand, ignore the subject of their partner, refe r to other information and constantly 

use their position as a starting point. 

Women are more likely than men to choose language that softens their statements. On the one hand, this is due to 

the use of diminutive forms, on the other hand due to the binding  elements at the beginning or end of the sentence. For 

example, the phrase "It seems that...""I would say that...", "Is it not so that...?". "..right?"  in conclusion. Such phrases give 

women the opportunity to retreat, and the interlocutor such a manner of conversation gives the opportunity to decide how 

mandatory these statements are for him. 

Ilse Lentz has established some linguistic strategies that women use to achieve their goals.These include the use of 

particularly polite phrases and emotional elements that are popular with men. With a gentle, empathetic conversation 

women definitely achieve their intentions [2, p. 96]. Women's conversation style is oriented on coop eration. This is 

manifested in the desire of women to follow the topic of the conversation, develop it and ignore those judgments that can 

upset the conversation. In addition, women use questions that demonstrate interest in the opinion of the interlocutor and 

help to develop the discussion. Women use more particles in the conversation to demonstrate their interest, to approve the 

interlocutor and to encourage him to further develop the conversation.  

If we talk about the duration of the conversation, the men say more than women. In addition, men utter more critical, 

analytical statements, while women use more supportive, approving remarks, demonstrate consent or indecision, often in 

the form of questions. As the results of research in the field of gender linguistics, the differences between male and female  

communicative behaviour is found at all linguistic levels. 

From the point of view of the social theory of gender roles, differences in the behaviour of men and women are 

related to the roles attributed to them by society. To meet these expectations, individuals of both sexes learn appropriate  

patterns of communication behavior and behave in accordance with these expectations. 

Thus, the linguistic aspect of gender is an actual trend in linguistics. Linguistic studies of the ways of expressing sex 

in language at all its levels, the relationship of gender expression and attribution of evaluation, the description of gender 

stereotypes allow us to describe not only the anthropocentric system of language, but also to study the possibilities and 

boundaries of its subsystems associated with masculinity  and femininity as two hypostases of human existence. 
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АҒЫЛШЫН ТІЛІ САБАҚТАРЫНДА ЛЕКСИКАНЫ ОҚЫТУ  

 

Байсалбаева А.А. 

Қ.Жұбанов атындығы Ақтөбе өңірлік мемлекеттік университеті 

 

Адамзaт бaлaсының өз ұрпaғын оқыту мен тәрбиелеудегі ең озық, тиімді әдістерін тәжірибелерін 

жaлғacтырып тың жaңaлықтар іздеу, клaccикaлық педaгогикaның озық үлгілерін жaңaшылдықпен дaмыту қaшaндa 

жaлғaсa бeрмек. 

Қазақстан Республикасының Президенті Н. Ә. Назарбаев 29 қаңтар 2011 жыл Қазақстан халқына 

жолдауында «Мен қазіргі заманғы қазақстандықтар үшін үш тілді білу әркімнің дербес табыстылығының міндетті 

шарты еккендігін айтып келемін. Сондықтан 2020 жылға қарай ағылшын тілін білетін тұрғындар саны кемінде 20 

пайызды құрауы тиіс деп есептеймін»- деді. Олай болса, оқушыны ағылшын пәніне қызығушылығын тудырып 

дамытуды және жемістің нәтижесін көруді мақсат тұтқан әрбір мұғалім жолдауға жедел үн қосу керек деп білеміз. 

Лексиканы меңгеру үшін түрлі әдіс - тәсілдер пайдаланылады. Нақты мағыналы сөздерді суреттер, зат, макет 

арқылы түсіндірген жөн. Абстрактілі мағыналы сөзді түсіндіру үшін аударманы қолдану және тіл көрнекілігі 

арқылы түсіндіру қажет. Ал тіл көрнекілігі дегеніміз – сөздің мағынасын контекст арқылы, синонимдер мен 

антонимдер, сөздің құрамдас бөліктерін талдау арқылы түсіндіру. Контексттерде грамматикалық құрылым, ондағы 

жаңа сөзбен басқа сөздердің барлығы оқушыларға бұрыннан таныс болуы қажет. Сонда оқушының назары жаңа 

сөздерге аударылады [1, б.15-18]. 

Лексиканы оқытудың мақсаты – ағылшын тілі сабақтарында лексикалық оқыту ерекшеліктерін анықтай 

отырып, оның мәнін ашу. Сонымен қатар оқушылардың сөздік қорын және тілдік меңгеруіне себептер болатын  

факторларды анықтау.  
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Лeксика-көнe грeктің Lexiros (cөздік) деген cөзі. «Тіл дамыту жұмысын жүргізгенде оқушылар сөздік қорын 

молайту, сөздерді, сөз тіркестері мен сөйлемдерді дұрыс құрай білуге үйрету» деумен бірге, сөйлем құрағанда 

синоним сөздерді таңдау, сөздік жұмыстарын жүргізуді ескертіледі. Сондықтан сөйлеуге үйрету үдерісінде ең 

маңызды орын алатын материал - лексика болып табылады. Адам қай тілде сөйлегісі келсе де, сөздік қордан өзіне 

қажетті лексикалық тұлғаларды білмесе, біріншіден, айтайын деген ойын жеткізе алмайды, екіншіден, басқа 

біреудің айтқан сөзін түсінбейді.  

Мәселен, Н.П.Бехтерева сөздің мынадай ерекшеліктеріне көңіл бөледі: 

-пішіні (форма); 

-мағынасы (значение); 

-қызметі (назначение) [3,б.33-34]. 

Н.П.Бехтерева сөздің осы үш ерекшелігінің ішінен адамның ойын, сезімін көрсететін үш белгісін маңызды 

деп есептейді.  

Мектептерде ағылшын тілін оқытудың негізгі элементтерінің бірі - сөздік жұмысын жүргізу.Ол 

оқушылардың сөздік қорын байытуда ерекше орын алады.Оқушының сөздік қорын тексеру әдістері бар. Олар 

мыналар. 

1.Әңгімелесу, әңгіме құрату - өзін қоршаған орта туралы:үй іші, мектебі, сыныбы, ата-анасы, оқу-

құралдары, т.б. 

2.Оқушының күнделікті жиі пайдаланатын заттарын көрсету арқылы оны атату(киім -кешек, ыдыс-аяқ, үй 

жиһаздары т.б.). 

3.Сөзді түсініп айту дәрежесін тексеру (таныс емес заттарды көрсету, т.б.) [2,б.17-18]. 

        Сөздік жұмысын ұйымдастырудың басты қағидасы - оқушының лексикалық материалды белсенді түрде 

меңгеріп, сөйлеу тілінде оларды бекітіп, сөйлеуде белсенді түрде қолдана білуге үйрету.  

Ауызекі сөйлесу – жауаптасу арқылы жүзеге асады, ал жауаптасуға дейінгі дайындық кезеңдері былайша 

сараланады: 

І кезең: диалогпен танысу; 

ІІ кезең: диалогті жаттау; 

ІІІ кезең: диалогті қойылымға айналдыру, яғни сөйлесу іс-әркетін қойылым іс-әрекетімен ұштастыру; [4, 

б.8-9]. 

Жаңа сөздің мағынасын үйретудегі синонимдер мен антонимдердің маңызы шектеулі. Себебі, 

синонимдердің мағынасы негізгі мағынаға өте жақын емес. Сөйлемдегі сөздердің қолданылуы мағынасы да түрлі 

жағдайда әртүрлі. Мысалы: 

Great-big-large 

Nice-beautiful 

Low-not high 

Town-city 

Long-short 

Сонымен қатар сабақ барысында оқушының тілін дамытатындай, коммуникативтік құзыреттілігін 

қалыптастыратындай ойындарды қолданамыз. Олар: «доппен ойыны» – балалар допты бір-біріне лақтырып тез 

заттың атын немесе түсін, яғни жалғастыру керек. «Сұрақ қой» ойынында үстелдің үстінде бірнеше заттар жатады, 

оқушылар әр затқа сұрақ қою керек, «Затты тап» ойынында мұғалім әлдебір затты гаетпен жауып, сұрақтар қою 

барысында оқушылар ол не зат екенін шешу керек, «Сөз құра» – суретке қарап атын атау және осы сөздің бірінші 

әрпіне сөз құрау керек.  

«Дым білмес» ойынында дым білмес тақтадағы сөзді немесе санды дұрыс оқымайды, мысалы: мұғалім 20 

санын көрсетеді, ал дым білмес It’s twelve десе, сынып түзетіп No, it’s twenty деп жауап беру керек,  «Түсті ата» 

ойынында мұғалім қызыл түсті карташаны көрсетіп « What colour is it ?” балалар It’s red деп жауап береді . Әр 

ойын сабақ мақсатына сай қолданыс табады. Бұл ойындар оқушының сөйлеу тілін жаттықтырады, яғни  

коммуникативтік құзіреттілікті арттырады. 

Қимылдары дамуымен қатар ойын барысында өлең, тақпақ жаттайды, мысалы: «colours”, “friends”, “ school”, 

“family”. [6, б.54-56] 

Ғалым-әдіскер Н.Д.Гальскованың айтуынша ағылшын тілі сабағында қолданылатын әдіс-тәсілдер 

төмендегідей талаптарға сай болуы тиіс:  

 оқушы қызығушылығын арттыру үшін тілді қарым -қатынас әрекетіне қолдану қажеттілігін тудыратын 

қолайлы атмосфера жасау; 

 оқушы тұлғасын толығымен оқу процесіне тарту;  

 оқушының тілдік, когнитивті, шығармашылық қасиеттерін ояту, ынталандыру; 

 оқушының оқу процесінің басты тұлғасы ретінде белсенділігін арттыру;  

 сабақта алуан түрлі жұмыс түрлерін, яғни жеке, жұп, топ, ұжым жұмыстарын ұйымдастыру;  

 сабақта түрлі көрнекіліктерді, оның ішінде техникалық (үнтаспа, компьтер, бейнефильмдер), техникалық 

емес құралдарды (суреттер, апликация, альбомдар, сызбалар, кестелер, кроссвордтар) кең қолдану;  

 әсіресе ойындар мен ойын элементтерін жиі қолдану;  

 сабақта жаңа педагогикалық технологияларды (жоба әдісін) пайдалану.  
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Ағылшын тілін меңгеру оқушылар үшін қиыншылықтар туғызады, себебі ағылшын тілінің графикалық және 

орфографиялық ерекшеліктері көптеп саналады. Берілгендерден төмендегідей қорытынды шығарамыз: 

орфографикалық тізбекте 26 әріп қолданылады, 146 графема (әріп тіркестері) 46 фонеманы береді (фонема-тілдік 

бірлік). [4, б.41-44] 

Осылай ағылшын тіліндегі алфавит оқушыларға көп қиыншылық туғызады, екі тілдің арасындағы 

айырмашылық күшті әсер етеді. 26 жұп ағылшын әрпінен (бастауыш әріптер және кіші әріптер) тек төртеуі ғана 

қазақ алфавитіндегі әріптердің мағынасы мен формасына ұқсас. Олар К,Һ,М,Т. Оқушыларға 32 әріп толығымен 

жаңа әріптер. Олар: B b,D d, F,f, G,g,h, L,l, I, і, J j, N n, Q q, R  r, S s, Т t, U  u, V v, W w, Z z, А а, С,с, Е е, Н h, О  о, Р 

р, Ү у, X х - әріптері басқа тілдер де бар, бірақ әртүрлі оқылады. Ең қиын әріптер соңғылары болып табылады. 

Бастауыш кезеңдердегі ағылшын сөздерін оқи білуге үйрету барысында жаңа әріптердің ерекшеліктерін ескеру 

керек, ал ағылшын тілінде қандай дыбыс немесе дыбысталу береді және  оның қазақ тіліне сәйкестігі мен 

сәйкессіздігін ескеру керек [5, б.53-54] . 

Шетел тілін оқытуда оқушылардың білім -біліктілік, танымдық, коммуникативтік біліктілігін, олардың 

сөйлеу дағдысын дамыту үшін, оқу үдерісінде жаңа озық технологияларды қолдану қажет. Осы  бағытта ағылшын  

тілі сабағын оқыту үрдісінде оқушылардың коммуникативтік  біліктілігін  қалыптастыру және дамыту мәселесі 

үлкен мәнге ие. Шетел тілінде жаттығулар жасау арқылы сабақта ана тілін қолданбауға болады, бірақ ана тілі 

оқушылардың санасында сақталады. Ал егер сабақта ана тілінің ерекшеліктеріне көңіл бөлмесе, оқушылардың 

шетел тілін меңгеруіне кей жағдайда зиян келуі мүмкін. 
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АҒЫЛШЫН ТІЛІ САБАҒЫНДА ОЙЫН ТЕХНОЛОГИЯСЫН ПАЙДАЛАНУ  

 

Қуанышева.Г 

Қ.Жұбанов атындағы Ақтөбе өңірлік мемлекеттік университеті 

 

Ойын бұл оқушы үшін көңілді, бірақ та кейбіреулердің түсінігі бойынша, ойын ешқандай педаго гикалық 

құндылықтардан тұрмайды деп есептейді. Жаңылысу! Әлдеқашан дәлелденген бірден-бір тиімді оқу үдерісін 

ұйымдастыру құралдары ойын болып табылады. Окушының шаршауын сейілтіп,кызығушылығын арттыратын тек 

ойын элементтері болып саналады. Ойын оқушыны жұмыс істеуге бағыт береді, дағдысын калыптастыруға 

мүмкіндік туғызады. Ойын бұл көптеген білім беру мақсаттарына жетудің белсенді тәсілі. Шетел тілі пәнінің 

ерекшелігі білім алушылардан  кернеулі ақыл-ой, назар, абстрактілі ұғымдарды түсіну, қорытынды жасай білу 

қабілеттерін талап етеді. Мұғалім алдында тұрған міндет – оқушының пәнге деген қызығушылығын арттыру оңай 

емес. Дәл осы, ойын оқу процесін жасайды, оқуға мотивацияны күшейтеді.      

Ойын тапсырмаларын бірлесіп шешу тұлғааралық қарым -қатынасты ынталандырады және білім алушылар 

арасындағы қарым-қатынасты нығайтады (қарым-қатынас себептері)                                                                    

Әрбір ойын жақын нәтижеге ие және білім алушыларды мақсатқа жетуге және мақсатқа жету жолдарын 

түсінуге ынталандырады. Ойында оқушылар бастапқыда тең, ал нәтиже ойыншының өзіне, оның жеке 

қасиеттеріне байланысты. Ойында иесізденген оқыту процесі жеке мәнге ие болады. Табыс жағдайы танымдық 

қызығушылықты дамыту үшін жағымды эмоционалдық фон жасайды. Ойын жұмбақ - толық емес жауап, ой 

қызметін белсендіретін, жауап іздеуге итермелейді.(танымдық мотивтер) 

Ойындар әртүрлі лингвистикалық дағдылармен дамиды: олар - тыңдау, сөйлеу, оқу, жазу. Активтендірудің 

маңызды құралы танымдық іс-әрекет, дербестік пен ойлауды дамыту дидактикалық ойындар болып табылады.           

Дидактикалық ойындар тілдік(дайындық) және сөйлеу(шығармашылық). Тілдік ойындардың мақсаты -тілдік 

дағдыларды қалыптастыру. 

Тілдік ойын түрлері: грамматикалық, лексикалық, фонетикалық, орфографиялық. 

Сөйлеу ойындарының мақсаты-сөйлеу дағдыларын қалыптастыру және дамыту.  

Сөйлеу ойындарының түрлері: 

- ситуациялық,өмірден алынған жағдаяттар, нақты оқу пәнін білуге қолданылатын шешімдер;  

- лингвистикалық ойындар нақты тапсырмаларға назар аудартады, ал олардың қызметінің нәтижесі болады, 

яғни, жаңа лексиканы меңгеру, шет тілінде қарым -қатынас; 
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- рөлдік, белгілі рөлдерді орындау кезінде әр ойын қатысушысы өз ролін орындап шығу. Рөлдік ойын тілді 

меңгеру кезінде ассоциативті базаны кеңейтуге ықпал етеді. Рөлдік ойын формасы арқылы диалогтік қарым -

қатынасқа оқытуға және дамытуға болады; 

Сабақта ойынды қолдану уақытқа байланысты: сабақтың мақсатына, оқылатын материалға немесе жаңа 

тақырып түсіндіруге байланысты. Мысалы, егер ойынды материалды бекітуге қолданатын болсақ, сабақтың 10 

минутын алуға болады. Егер ойын 3-5 минут болса өткен материалды қайталану қызметі ретінде өткізіледі және 

сабақтың аяғында оқушылар шаршайтын болғандықтан, сергәту сәті ретінде көңілді ойын пайдаланамыз, әрине - 

бұл демалудың тамаша мүмкіндігі. Ойын - білім алушыларды көтерудің тамаша тәсілі, оларды шет тілі сабағында 

белсенді жұмыс істеуге тарту. Шетел тілін оқытуда ойын түрлерін қолдану оқушының басқа тілді үйрене 

алмаймын деген үрейін сейілтіп, тілді үйренуге ынтасын арттырады. 

Ойындар мен тиімді іс-шаралар  

- Жаңадан алынған ақпаратты бекіту үшін. 

- Назарын аударға көмектесу үшін, себебі оқушылар, әдетте, не істеу керек екенін есте сақтайды.  

- Материалды зерделегеннен кейін күн, апта немесе ай бойы көру. 

- Зейіндікті арттыру және оқушыларды одан әрі оқуға аса сезімтал ету. 

- Мотивацияны қамтамасыз ету үшін, себебі олар оқудан ауыр жұмыс алады. 

- Марапат ретінде оқушыларды ынтымақтастыққа және бір-бірінен оқуға ынталандыру. 

- Оқушылардың қателерін түзету үшін; ойындар қалыптасудан болған қателердің алдын алуға көмектеседі оқушы 

жадында терең тамырласады. 

Ойындарды өткізу кезінде мұғалімдердің ескеруі тиіс әдістемелік ұсыныстар: 

1) әдістемелік материалды жеткілікті мөлшерде дайындау, 

2) ойын сипаттамасын мұқият оқып, негізгілерін жазу. Ойынды түсіндіру қалай ойластыру,  

3) мұғалім өзінің қандай рөл атқаратынын шешу: бақылаушы, көмекші, қатысушы  

4) ойын аяқталғаннан кейін кері байланысты қалай ұйымдастыруды ойластыру,  

5) белгілер, түсініктемелер, жазбалар, ескертулер, сұрақтар жасау, ойын барысында пайда болады. 

Өз сабақтарымда қолданылған ойындар: 

"Бинго" - бұл сөздік ойын. Сіз кез келген ойын үшін карталар жасай аласыз. Мысалы: жануарлар. 

Оқушыларға тақтаға 15 жануарлардың фотосуреттері бар картаны жапсырып оқушыларға 5еуін 

таңдатамыз.Мұғалім оқушыларға 5 сөзді оқиды, сол сөздердің барлығы бір оқушыда болса, жеңімпаз оқушы болып 

табылады. 

"Пазл" - бұл ойын, онда оқушылар сөздерінен сөйлем құрастырады. Сіз фразалар немесе мақалдарды 

пайдалана отырып, бұл ойынды ойната аласыз. 

"Иә / Жоқ" ойыны оқушылардың сөйлеу қабілеттерін дамыту үшін тиімді. Екі сатысы бар:1. Оқушылар 

жұптасып жұмыс істейді, олар карточкаларын пайдалана отырып, сұрақтарға жауап береді. 2. Сұрақтарға жауап 

алған соң, олар бір-біріне жауап береді.  

Жаңылтпаштар (tongue twisters). Бұл ойынды көбінесе сабақтың басында , оқушыларды оятып алуға 

қолдануға болады. Алғашында хормен айтқызып кейіннен жеке жекесұрауға болады. Мысал ретінде мен 

практикада болғанда берілген жаңылтпаштар.  

If you understand, say “understand”. If you don’t understand, say “don’t understand”. But if you understand and say 

“don’t understand”. How do I understand that you understand? Understand! 

I thought, I thought of thinking of thanking you. 

 «Be Quick Game» (Жылдам Бол)  

Студенттердің бірі ағылшын тілінде сөз айтып, ойынды бастайды. Кезек бойынша командалар алдыңғы 

сөздің соңғы әрпінен басталатын сөзді тез айту, мысалы: good, dark, kind, doll, long, etc. Eгер ойыншы сөзді тез 

ойлап таба алмаса, ол ойыннан шығарылады. Ойын соңында ойыншылардың көп саны бар команда жеңіске жетеді. 

Шетел тілін оқыту әдістемесінде ойын " Ситуативті-вариативті жаттығу" ретінде қарастырылады, онда - 

эмоционалдық, спонтандық, мақсатты сөйлеу арқылы әсер ету.  

Педагогика ғылымдарының докторы Е. И. Пассовтың кітабында "мектепте шет тілі сабағындағы" ойынның 

анықтамасы: "...Ойын-бұл: 1) назар аударушы; 2) мотивациялық қажеттіліктер; 3) дараландырылған немесе жеке 

қызмет; 4) ұжымда және ұжым арқылы оқыту және тәрбиелеу; 5) психикалық функциялар мен қабілеттерін 

қызығушылықпен дамыту; Ойын-шет тілін меңгеруге қуатты ынталандырғыш, шетел тілі оқытушысының 

арсеналындағы ең тиімді әдістердің бірі, "шет тілі мұғаліміне көмектесетін әмбебап құрал". 

Пайдаланылған әдебиеттер: 

1. Дж.Стайнберг «110 игр на уроках английского языка», Москва 2004г 

2. Е.В. Ильченко «Игры на укроках английского языка», Москва 2012г 

3. Ғылыми-әдістемелік журнал «Қазақстан мектептеріндегі шетел тілдері» 2016 жыл 6 басылым. 

 

Ғылыми жетекшісі - магистр Нурмухамедова Э.О. 
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ӨЗГЕ ТІЛДІ ДӘРІСХАНАЛАРДА ҚАЗАҚ ТІЛІН 

МЕҢГЕРТУДЕ  ЖАТТЫҒУ ӘДІСІНІҢ ТИІМДІЛІГІ 

 

Есенова  Г. С. 

Қ.Жұбанов атындағы Ақтөбе өңірлік мемлекеттік университеті, 

    

Білім беру саласында жүргізілген әлемдік зерттеулердің нәтижелері тиісті кәсіптік құзіреттіліктің 

жоғарылауына түрлі заманауи әдістерді тиімді қолданатын, оқыту және оқу үдерістерінің қажетті дағдылары мен 

терең түсініктерін игерген оқытушылар жастардың білімін сапалық тұрғыдан өзгерте алатынын көрсетіп отыр. 

Ұрпақ тәрбиелеу ісінінің қоғам дамуы талабына сәйкес тіл үйренушіге пәнді терең игертіп қоймай, болашақ 

мамандығына бейімдеп оқыту мәселесінің қолға алынуы – қазақ тілінің қоғамдық-әлеуметтік мәнінің артуына жол 

ашты. Қазіргі таңда өзге тілді дәрісханаларда қазақ тілін қоғамдық-әлеуметтік ортаға қатысты қарым-қатынас 

құралы ретінде игереді. Қазақ тілін коммуникативтік тұрғыдан қатынас құралы ретінде игеру – оның қоғамдық-

әлеуметтік қызметін білуді және бағалауды көздейді. Осы жағынан алғанда мемлекеттік тілді оқытуда студенттің 

сөйлеу қабілетін арттыратын, танымдық көзқарасын қалыптастыратын, өз ойын еркін әрі түсінікті, жүйелі түрде 

жеткізуге көмектесетін білім алғаны жөн. Соңғы жылдары тұлғаның қоғамдағы түрлі іс -әрекеттерін жандандыруда 

бағытталған жаңаша жаңғыртып оқыту тәсілдерін іздестіру белсенді түрде жүргізіліп келеді. Ал, бұның бірден -бір 

себебі – бүгінгі саяси-экономикалық, мәдени өмірге жеке ойлау қабілеті мен шығармашылық ойлау қабілеті 

жоғары жеке тұлға тәрбиелеп және кәсіби қабілеті жоғары маман даярлап шығару болып отыр. «Толық базалық 

курсты меңгеріп шыққан жасөспірім жұмыс барысында сол алған білімдерін кеңінен еркін қолдана алмайды.  

Бұған себеп, яғни теорияда алған білімдерін практика жүзінде іске асыра алмауы, тоерия мен практика арасындағы 

байланыстың алшақтығы» - деп көрсетеді американдық зерттеуші  Филип Шлехти.  Осыған орай қазақ тілін өзге 

тілді аудиторияларда оқыту барысында теория мен практика арасындағы байланысты нығайту үдерістеріне 

жаңаша заманауи тың ізденістер арқылы түрлі әдіс-тәсілдерді пайдалану маңызды орында.  

Жеке тұлға – қоғамдық сананы алып жүретін адам, өмірге  өзіндік белгілі бір көзқарасы мен қарым -

қатынасы бар  тірі жан. «Жеке тұлға» деген ұғымда, ең алдымен, адамның қоғамдық мәні ашылады.  Субъектінің 

жеке тұлғалық қасиеттері әртүрлі орталық қатынастар әсерінен, яғни бір -бірімен қарым-қатынас жасауы 

барысында қалыптасады. Педагогикалық ағымдарда тіл үйренушінің жеке тұлға боп қалыптасуы үшін, сөйлеу, 

ойлау секілді әрекеттерінің  дамуы  үшін әлеуметтік орта қажет. Яғни қоғамдық өмірдің материалдық жағдайы, 

әлеуметтік және мемлекеттік құрылыс, өндірістік қоғамдық қатынастар жүйесі және олар анықтап отырған 

әлеуметтік жүйе сипаты мен қоғамда пайда болған әртүрлі мекемелер қызметін қамтиды. 

Жеке тұлғаның әлеуметтік бейнесі, тіл арқылы да, оның қай мемлекетке жататынын көрсетеді.Тіл меңгеру 

барысында жаңа әлеуметтік қатынастардың  пайда болуы, баланың ойлау жүйесін байытып және өзгертіп қана 

қоймайды, сонымен бірге білім берудің  негізі. Әрбір жеке тұлғаның тіл меңгеруде танымдық іс -әрекеттің, 

әсерленушіліктің, ерік-жігерінің, мінезінің, қарым-қатынасының тек өзіне ғана тән сапалық ерекшеліктері болады. 

Демек, жеке ерекшелік – бұл тіл үйренушінің жеке басындағы қасиеттерінің бір-бірімен сәйкестікпен түйісуі, оның 

басқа адамнан өзгешелігі, осы қасиеттері арқылы көрініс табады. Тілді меңгертуде жеке тұлғаның қалыптасу 

заңдылығын зерттеп, оқушылардың танымдық, өзіндік жұмысы мен өзін-өзі басқару қызметін жақсарту мұғалімнің  

негізгі міндеттері. 

Мемлекеттің әлем кеңістігінде басқа елдермен тең тұрып, өркениетті ел ретінде танымал болып, халықтың 

әлеуметтік жағдайы, білімі мен ғылымы, өнері, мәдениеті дүниежүзі мемлекеттерімен теңесуі үшін болашақ оқу 

еңбегіндегі ой дербестігін оқу әрекетін жандандыра отырып, өз мамандығының ерекшеліктерін  түсініп тануға, ой 

көзімен зерделеуге негіз болатын, саналы ұрпақ тәрбиелеуде қазақ тілінің маңызы ерекше.   

Қазақ тілінің түрлі әдіс-тәсілдерінің ұтымды пайдаланылуы – бүгінгі күн талабынан туындап отырған 

күрделі мәселе. Бұл турасында Л.Н. Толстой былай дейді: «Қандай мұғалім болмасын, әдістерді неғұрлым көп 

білуге тырысуға, оларды көмекші шара ретінде қабыл алуға тиісті. Оқушының сабақ түсінуіндегі  

қиыншылығының қандайын болса да, оны оқушының кемшілігі емес, қайта өзімнің сабақ оқытудағы кемшілігім 

деп қабылдауға тиісті. Жаңа тәсілдерді ойлап табу жөнінде өзінің қабілетін дамыта беруге ұмтылуға тиісті» [1]. 

Өзге тілді дәрісханаларда қазақ тілін нәтижелі оқытуда жаттығулар әдісі үлкен көмекші шара. Сондықтан 

әрбір оқытушы оқу материалын аудиторияға қалай меңгертуге болатыны жайында үнемі шығармашылықпен 

жұмыс жасауы  қажет.  

Оқыту әдістерінің көптүрлілігі педагогика саласында талас тудыратын күрделі мәселелердің бірі болып 

табылады. Соған орай бүгінгі таңда оқыту әдістерінің анықтамасы және оларды топтастыру мәселесінде ортақ 

пікір қалыптасқан. Білім берудің көздеріне сәйкес И.Т.Огородников, В.В.Давыдов, М.М.Скаткин, Е.Я.Голант 

пікірлері болып отыр. Олар: ауызша баяндау әдістері; өздігінен жұмыс істеу әдістері; лабораториялық  әдістері. 

Оқу материалын ауызша баяндаса, оқушылар өздігінен білімін жетілдірсе, ал тәжірибелік әдістердің ішінде ең көп 

қолданылатыны – жаттығу әдісі.  

Жаттығу әдісі дегеніміз педагогикада – тіл үйренушінің іскерлігі мен дағдысын қалыптастырып, қайрат-

жігерін дамытуға бағытталған оқыту әдісі ретінде оның алған білімін тәжірибеде қолданып, білімін тереңдетуіне 

жол ашады. Тіл үйренуші оқу материалын сапалы түсініп, игергеннен кейін, әуелі сол материалға байланысты 

қарапайым, одан кейін бірте-бірте күрделі жаттығу жұмыстары жүргізіледі. Күнделікті өмірмен байланыстырыла 

берілетін жағдайлық жаттығулар теория мен практика арасындағы байланыстың ара-қашықтығын жақындата 
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түседі. Оқу, үйрену, ұғынғанын тәжірибеде қолдану, іскерлікке дағдылану жүйесі арқылы оқушы білімді толық 

игереді. Жаттығу әдісі арқылы іскерлік пен дағдыны қалыптастыру бірнеше кезеңнен тұрады: бірінші кезеңде 

оқытушы тіл үйренушінің қабылдап, түсінген білімінің негізінде оларға жаттығудың мақсатын, міндетін 

түсіндіреді, екінші кезеңде оқытушы жаттығудың дұрыс орындалуын көрсете бағыттайды; үшінші кезеңде  

алғашқы игерген білімін тұлға тәжірибеде пайдаланады; төртінші кезеңде тіл үйренушілердің алған дағдысын 

тәжірибеде өз бетімен қолдана білуі іске асады. Жаттығу әдісін қолданғанда қатысушылардың еліктеуін және 

шығармашылық іс-әрекетін есепке алумен қатар, олардың ой толғанысын, өзіндік шешімін де ескеру қажет. Қазіргі 

кезде оқытудың жаңа әдіс-тәсілдері бойынша жаттығу әдісі бір жүйеге түсіріліп, жоғары тиімділікпен жүргізіледі. 

Жаттығу әдісі арқылы оқыту теориясын тәжірибелеп байланыстыру ұсталымы, оқу барысында берілген ережелер 

мен қағидаларды қайта пысықтап тиянақты меңгеру жаттығу арқылы орындалады.  

Сондықтан бұл әдіс барлық пәндерді оқытуда, сонымен қатар қазақ тілін меңгертуде де кеңінен қолданылуы 

тиімді.Оқушылар пән мазмұнына қатысты теориялық білімдерін пысықтау барысында практикалық (тіл 

сабақтарында диктант жазу, грамматика және фонетика жұмыстарын орындау, түрлі шығармашылық ізденісте 

ситуациялық жағдайлардан шығу т.б.) жұмыстарын атқарады. Жаттығу әдісі бөлінуі: ауызша жаттығу әдісі, 

жазбаша жаттығу әдісі, практикалық жаттығу әдісі. Ауызша жаттығу тіл үйренушінің оқу материалын ауызекі 

баяндауға дағдылану мақсатын көздейді. Бұны негізінен үш түрге бөлуге болады. Біріншісі – ғылыми пәндердің 

ережелері мен қағидаларын жатқа айта білу. Екіншісі – оқу материалының мазмұнын ауызекі баяндау. Үшіншісі – 

көркем әдебиеттерден жатқа үзінділер оқу, баяндамалар жасалу немесе өздерінің жазған шығармаларын ауызша 

айтып беру. Ауызша жаттығу оқушылардың даму деңгейі мен жас ерекшеліктеріне байланысты күрделеніп 

отырады.  тіл мәдениетін дамытуда,білімді логикалық түрде мазмұндауда,оқу мәдениеті техникасын игеруде 

қолданылады. 

Жаттығу оқушылардың оқу жұмысын өздігінен орындау белсенділігін арттырады. Өзіндік жұмыстарына 

оқушылардың шығарма жұмыстары, диктант,мазмұндама, конспекті т.б.жатады. Оқушылардың осындай 

жұмыстары жазбаша жаттығу деп аталады. Оқушының еңбек құралдарын игеру дағдыларына, түрлі 

лабораториялық білігін дамытуға бағытталу жұмысын практикалық жаттығу қамтиды,яғни арнайы жаттығулар 

бойынша лабораториялық жабдықтармен оқушыларды  жұмыс істей білуге үйретеді. 

Жаттығу – жоспарда ұйымдастырылған бірнеше рет қайталанатын іс-әрекет. Білік пен дағдыны 

игеруде,оның сапасын көтеру мақсатында  коментарияланған, арнаулы, еркін жаттығулар  қолданылады. Арнаулы 

бірнеше рет қайталанатын, оқыту мен еңбек біліктері мен дағдыларын қалыптастыруға бағытталған жаттығулар. 

Егер арнаулы жаттығуларды ендірсе, онда олар еркін жаттығулар деп аталады.  Еркін жаттығулар ертеде 

қалыптастырылған дағдыларды қайталаумен бекітуде қолданылады. Еркін жаттығусыз дағды ұмытылады. 

Коментарияланған жаттығулар оқытуды белсендендіруге, оқу тапсырмаларын орындауға бағытталған. Бұл 

жаттығулардың мәнділігі оқытушы мен оқушының орындалатын іс-әрекеті негізінде материалдар жақсы 

қабылданады. 

Орыс ғалымдары (Н.И. Гез, Б.А. Лапидус): «При самой  правильной   структуре  урока при очень 

продуманной  системе занятий по иностранному языку  нельзя добиться желаемых результатов без речевой 

тренировки ичащихся» [3]. 

Тіл үйретудің барлық кезеңдеріне, яғни оқушыны сауатты оқуға, жазуға үйрету , дұрыс байланыстырып 

сөйлеуге  баулу, дұрыстап оқуға дағдыландыру, сөздік қорды  байыту  және  практикалық  білім беру мақсатында 

тиімді қолданылатын  негізгі тәсілдердің  бірі- жаттығулар жөнінде  ғалым Н.Ж.Құрманова  былай дейді:  

«Жаттығулар оқушының білім меңгеруі барысында  маңызды орын алады., өйткені жаттығулар қандай да 

бір қызметтің, іс- әрекеттің  негізін қалайды. Осындай маңызды  қызметі бар жаттығу оқушының теориялық білім 

алуында тиімді нәтижелерге қол жеткізуі үшін, оларды тиімділікпен жасау, нәтижелі орындау шарттарын ғылыми 

негізде анықтау керек. 

Егер жасалған жаттығулар жүйесі тіл бірлігін дамыта оқыту барысында  тиімді және оң нәтижелі болсын 

десек, онда жаттығулардың оқушының теориялық ойлау мен тілін дамытуға үлесін  қосуына саналы түрде бет 

бұруымыз керек» [4]. 

Жаттығулар жүйесін қалыптастыру факторы  турасында  ғалым Н.И.Гез былай деген: «Под системной 

упраженений мы понимаем организацию взаимосвязанных действий, расположенных в порядке нарастания 

языковых и операционных  трудностей, с учетом последовательности становления речевых  умений и навыков и 

характера реально существующих  актов речи» [3]. 

Әрине, жалпы оқу курсына  немесе сөйлеу әрекетінің түрлеріне байланысты біркелкі жаттығулар жүйесі  

туралы айту мүмкін емесі анық. Мысалы сөйлеу қызметі түріне қарай  оқылым (чтение) немесе жазылым (письмо).   

Түрлі жаттығулар жүйесін жасауда оның сипатын анықтайтын  теориялық мәліметтердің ара -қашықтығын 

төмендегідей модельдедік:  

«Шет тілі- қазақ тілі» ара-қатынасының жоспарлы жүйелі әрекеті 

Ойлау қабілетіне бағыттылығы 

Айтылым түрлері: илитативті сөйлеу, реактивті сөйлеу, спонтанды сөйлеу  

Теппоральдық мінездеме: 1) Сөйлеу паузасының  саны және сөйлеу актісінің жіктелуіне байланысты, 

темптің баяулауы немесе қалыпты жағдайы 

Айтылым тірегі: формальді тірек, мәлімет тірек, өмірлік тәжірибе тірегі. 

Негізгі операциялардың мінездемесі 
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Жаттығулардың мүмкіндік атаулары жаттықтыру, оқу- коммуникативтік және коммуникативтік емес, 

сөйлеу механизмін дамыту үшін ойын 

Жаттығу – ақыл-ой немесе іс-әрекеттің, тәжірибелік әрекеттердің жоспарлы түрде ұйымдастырылып, 

қайталай түрлендіре орындалуына жағдай жасайды. Сол себепті оқыту процесінің барлық кезеңдеріндегі 

оқытудың түрлі мақсат-міндеттерін орындау барысында жаттығулардың    кеңінен қолданылғандығы  тиімді.  

Қорыта келгенде, өзге тілді дәрісханаларда қазақ тілін үйретуде, мектеп оқушыларының белсенділігі мен іс-

тәжірибелік әрекеттерін арттыруда, қоғамдық – әлеуметтік қарым-қатынасын қалыптастыруда жаттығу әдісі 

ерекше орын алады. Теория мен практиканы ұштастыруда, оқушылардың алған б ілімдерін күнделікті қарым-

қатынаста, өмірде болып жатқан түрлі ситуациялық жағдайларда кеңінен пайдалануда жаттығу жұмысы ерекше. 

Қазақ тілі сабақтарында жаттығу әдісі арқылы жүргізілген жұмыстардың жүйелі орындалуы өз ойын еркін де 

сауатты жеткізе білуіне, тілдің қоғамдық-әлеуметтік рөлін арттыруға ықпал етеді. 
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ҚОҒАМДЫҚ-САЯСИ СӨЙЛЕУДЕГІ СӨЗДІҢ ПРАГМАТИКАЛЫҚ ҚЫЗМЕТІНІҢ 

ҚАЛЫПТАСУЫ ЖӘНЕ ТЫҢДАРМАНҒА ӘСЕРІ 

 

Берикова Э.Р. 

Қ.Жұбанов атындағы АӨМУ 

 

Прагматика ұғымының лингвистикаға келуін Т.В.Булыгина 1970ж шамалап, лингвистикалық 

прагматиканың қарқынды дамуын тілдердің прагматикасы бойынша халықаралық симпозиум өткізу кезеңімен 

байланыстырады [1, 333б.]. 

Зерттеу бағыты ретіндегі прагматика 1960-1970ж тілдің толық моделі семантикалық жағынан ғана емес, 

оның қызметі прагматикалық жағынан да қарастырылуы қажет екендігі белгілі болып, тілдің толық моделін 

жасауды енгізуден пайда болған. Осыдан тілдің семантикалық және прагматикалық жақтарын бір теория 

аумағында бірге қарастыру ерекшелігін В.В.Петров: «резкий поворот к изучению реальных условий 

функционирования языка, его прагматических аспектов»,- деп анықтайды [2, 4б.]. 

Прагматиканың қызықтыратын жағы, көбіне оның аясында түрлі білім саласының өкілдері арасында 

мағыналы диалогтың жүру мүмкіндігі туады. Прагматикада әртүрлі бағыттың: контексттік семантиканы, сөйлеу 

акттің теориясы, мәтін лингвистикасы, референция теориясы және тағы басқалардың қарастыратын мүддесі 

бірігеді. Тіпті оның шекараларының кеңеюі сондай, ол стилистика, социолингвистика сияқты т.б. өзіндік тарихы 

бар салаларға да кіреді.  

Сөйлеу әрекеті  мен қарым-қатынас – прагматиканың бір-бірінен ажырамас бөлігі. Прагматикалық сөйлеу 

әрекетінің негізінде адамдардың бір-біріне тіл арқылы ықпал ету, әрекетке итеру ұғымдары жатады. Бұл ұғымдар 

қарым-қатынасқа қатысушы коммуниканттардың мақсатынан туындайды. Демек сөйлеу әрекетін тудыратын – 

сөйлеушінің мақсаты. Жалпы қайсыбір сөйлеудің прагматикасы болмасын, нақты жағдайдағы адамдардың қандай 

мақсатпен сөйлеп тұрғанын анықтауды мақсат тұтады. 

Сөйлеу тиісті «өмірлік нысандармен» (есеп беру, сұхбат, емтихан диалогы, нұсқаулық, кішігірім сөйлеу, 

тану және т.б.) бірге зерттеледі.  Сөйлеудің бір жағы пікірталастың келісілуін, оның коммуникативтік тепе -

теңдігін, оның салдарын және болжамдарын түсіндіру үшін оны түсіндіру үшін пайдаланылатын прагматикалық 

жағдайға айналды. 

Қазіргі уақытта лингвисттер белсенді әлеуметтік топтардың, ең бастысы, саясаткерлердің сөйлеу 

мәселелеріне қызығушылық танытуда. Саяси сөйлеу- бұл қоғам өміріндегі жеке көрініс және ерекше әлеуметтік 

маңызы бар құбылыс. Сонымен қатар, саяси сөйлеу құбылысы бір анық анықтамаға ие емес. Саяси сөйлеу - бұл 

әртүрлі пәндер - саяси ғылым, әлеуметтік психология, тіл білімінің қиылысындағы және белгілі бір («саяси») 

жағдайларда қолданылатын сөйлеудің нысаны, міндеттері мен мазмұнын талдаумен байланысты кешенді зерттеу 

нысаны.  
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Саяси сөйлеу - бұл саяси қарым-қатынасқа арналған белгілі бір ұлттық тілдің белгілер жүйесі; ел 

азаматтарына эмоционалдық әсер ету және оларды саяси әрекеттер жасауға, әлеуметтік келісімді дамытуға, 

қоғамдағы көптеген көзқарас тұрғысынан әлеуметтік және саяси шешімдерді негіздеуге шақырады [3, 31б.].  

Саяси сөйлеу - бұл арнайы белгілер жүйесі болғандықтан, тіл белгісі оған тек семантика (белгілермен 

байланыс) және басқа белгілерге синтаксистік қатынастар ғана  емес, сондай-ақ прагматика (тілді пайдалануға 

қатысты) ие. Тілдің белгілері (тіл бірліктері) оң, теріс немесе бейтарап адамдарға белгілі бір әсер етуі мүмкін; 

оларға қандай да бір ықпал ету, сананы айыру, осы немесе басқа реакцияны тудыру. Кез келген мәлімдеме, кез 

келген мәтін, тыңдаушыға және оқырманға белгілі бір прагматикалық әсер ету мүмкіндігіне ие.   

Саяси пікірталаста саяси сұхбат жүргізудің қажеттілігі қоғамда байқалатын саяси қарым -қатынастың үрдісі, 

ауызша сөйлеудің рөлін айтарлықтай арттыру, қарым-қатынаста оның үлесін арттыру және тілдің болуының 

нысаны ретінде ауызша сөйлеудің маңыздылығын арттыру болып табылады. Бұл ауызша диалогтық 

коммуникативтік парадигмасының монологикалық коммуникативтік парадигмасының өзгеруінің дәлелі [4, 4б.].  

Алдын-ала жүргізілетін дайындық немесе дайындықтың болмауы сөйлеуге, демек, сөйлеуді ынталандыру 

әдістеріне әсер етеді. Хабарламаның мәтіндері ең көп дайындалған, сөйлеудің өзіндік ерекшелігі бар, сөйлеу 

әсерінің әдістері тек мәлімдеме мазмұнында ғана емес, сонымен қатар оның өрнегі түрінде де көрінеді. Осылайша, 

әсер субьективті компоненттер деңгейінде де, дискурстық-мәнерлі деңгейде субъективті түрде көрінуі мүмкін. 

Компоненттің үлесі байланыс жағдайларына, сөйлеу жанрына, сөйлейтін тұлғаның тұлғасына, лауазымына  және 

тіл мәдениетіне байланысты. Орыс және американдық мемлекет басшыларының ықпал ету әдістерін зерттеуі 

олардың позициясы мен хаттамасына байланысты жалпы әдістердің болуын растады. Арасындағы айырмашылық 

лингвистикалық және экстралингвистикалық факторларға байланысты. 

Егер біз АҚШ Президенті Барак Обаманың Жолдауын талдайтын болсақ, онда көрсетілетін тақырыптар мен 

уақытша нысандарды қолданудағы айырмашылықтар бар екенін көре аламыз. 

2012 жылдың 24 қаңтарында АҚШ президенті Барак Обама конгреске «Елдегі жағдай туралы» төртінші 

үндеуін жолдап,  Президенттің табыстары туралы әңгімелеп, бірқатар ұсыныстар енгізді. Бұл сөзге ерекше көңіл 

бөлінеді, себебі қараша айында АҚШ-та президенттік сайлау өтті. 

Обама өз сөзін әкімшіліктің басты жетістігі мен мақтанышы ретінде қарастыра бастады. Ол Ирактан келген 

соңғы американдық әскери қызметшілермен кездескенін айтты. «Last month, I went to Andrews.Air Force Base and 

welcomed home of our last troops, to serve in Irag. Together, we offered a final, proud salute to the colors under which 

more than a million of our fellow citizens fought - and several thousand gave their lives» .[5]. (Өткен шақты (Past Simple) 

пайдалана отырып, сол сәтте шешілген мәселені талқылайды). 

Обаманың сөздерінен келіп отырғандай, ол өзінің елін сәтті түрде жетелейді. Экономика қазір 

американдықтарды қызықтыратын басты нәрсе. «Expand tax relief to small businesses that are raising and creating 

jobs» (созылмалы осы шақты (Present Continious) қолдана отырып, президент  экономикалық мәселелерге қатысты 

өз көзқарасын көрсетіп, елді табысты экономикада қалай басқаруға болатынын көрсетеді). 

Қорытындылай келе, саяси сөйлеудің прагматикалық потенциалы оның сөйлеген тарапынан көздейтін 

мақсатты бағыттылығын көрсетеді - тыңдаушыларға өздерінің қоғамдық мүдделеріне және құндылықтарына әсер 

ететін ақпаратты беру және айқындау, мысалы, ұлттың бірлігі мен әл-ауқатын қамтамасыз ету және сақтау, 

бәсекеге қабілетті мемлекет құру, дамыған экономика, қауіпсіздік, бостандық көзқарасы. Саяси сөйлеу - бұл 

арнайы белгілер жүйесі болғандықтан, тіл белгісі оған тек семантика (белгілерге қатысты) және басқа белгілерге 

синтаксистік (қатынас) қатынастар ғана емес, сондай-ақ параматикалар (тілді пайдалануға қатысты) ие. Тілдік 

белгілер (тіл бірліктері) адамдарға белгілі бір әсер етуі мүмкін: оң, теріс немесе бейтарап; оларға қандай да бір 

ықпал ету, сананы айыру, осы немесе басқа реакцияны тудыру. Тыңдаушыға белгілі бір прагматикалық әсер ету 

қабілеті және оқырманның кез-келген мәлімдемесі және кез-келген мәтіні бар. Осылайша, алдын-ала 

жоспарланған кез-келген прагматикалық қондырғыны жүзеге асыра отырып, сөйлеуші саяси пікірде әрдайым 

алушыға белгілі бір әсер ету ниетіне сәйкес мәлімдеме жасау кезінде тілдік құралдарды таңдайды. 
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Язык как средство передачи информации становится многофункциональным. Он становится средством 

воздействия на человека. Большой поток информации поступает ежесекундно из экранов телевизора, радио, 

печатных издательств, и, конечно же, из просторов  интернета. Интернет масштабно завоевывает все наше 

пространство, наш мозг. Мы буквально не можем без него жить. Проснувшись, не вставая с постели, 

автоматически начинаем нащупывать наш любимый телефон, который перестал быть только средством для связи и 

переговоров. Телефон стал более чем просто трубка – без него не обходится ни один человек, забыв его дома, мы 

обязательно вернемся, несмотря на то, что опаздываем, и даже если, живем на 25 этаже и лифт не работает (!), мы 

все равно вернемся ради него. Причиной этому является его многофункциональность, и «немного» наша 

зависимость. 

Многие люди пользуются разными мобильными приложениями, мессенджерами, сидят в  социальных сетях, 

размещают разные объявления, ищут и находят работу, участвуют в конкурсах, играют, знакомятся  и 

дистанционно учатся благодаря интернету. Это доказывает, что ученые работают, разрабатывают, улучшают. 

Разработанные продукты быстро совершенствуются, и сейчас каждый имеет свой супер современный смартфон, 

смарт-телевизор, и даже смарт-дом доступен сейчас. В связи с появлением новых продуктов высоких технологий, 

к нам пришли новые слова, такие как сайт, пост, онлайн, офлайн, блогер, влоги, вайн, пранк, лайфхаки, 

лайк,репост, так сказать, заимствованные слова. В интернете мы можем увидеть такие объявления, как,  требуется 

модератор сайта, эдвайзер, мерчендайзер, супервайзер, аналитик бекенда, аналитик маркета, брендинг-стилист, 

копирайтер, фрилансер и т.д. Таким образом, список заимствованной лексики пополняется.  

Интернет позволил человеку быть многогранным, расширив его горизонты мышления. Человек, 

отличающийся от других живых организмов своим умом, много читает, слушает, ищет, путешествует, старается 

развиваться, совершенствоваться, пытается стать лучшей версией себя, “BE the BEST version Оf YOURSELF” 

сейчас это очень модное выражение. В современном мире человек должен быть мобильным, стрессоустойчивым, 

коммуникабельным, иметь критическое мышление, без вредных привычек, выполнять или перевыполнять 

поставленный план, быть ответственным, ну и, конечно же, никто не отменял знание языков, грамотно и красиво 

говорить на двух и более языках. Не обязательно быть лингвистом , но знать язык, уметь излагать свою мысль, 

уметь быть услышанным очень важно.  

Современные СМИ идут на шаг быстрее нашего времени. Это их работа, узнавать первыми и 

распространять в обществе. Многие газеты, журналы, радио и телевидение имеют свои онлайн с айты. Мы все 

следим за новостями, ежедневно читаем колонки новостей в интернет-сайтах, слушаем новости по радио в 

машине, делимся новостями с родными посредством мессенджеров в телефоне и т.д. Люди мгновенно реагируют 

на плохие новости. Если где-то взрыв, крушение, страшная болезнь, пожар, паводки, теракт, все реагируют, кто -то 

помогает материально, кто-то лайкает и делает репост, кто-то молится. Люди помогают друг-другу, собирают  

деньги, организовывают помощь пострадавшим и нуждающимся, перечисляют деньги  на лечение. Мир не без 

добрых людей, и это радует и дает надежду на завтра. Благодаря интернету и цифровизации СМИ распространяют 

информацию, оповещают новости народу в один клик. В информации или новостях может быть заложена какая -та 

идея, мысль, требование, нужная реакция.  Помимо того, чтобы просто информировать, СМИ используется для 

привлечения внимания людей, иногда чтобы ими манипулировать, призывая людей к благим действиям, либо 

стараются отвлечь внимание людей от происходящих событий в стране. 

Всем известно, что одна картина, увиденная двумя разными людьми, может быть описана ими по -разному. 

Так и в социуме, описывая ситуацию резкими и грубыми выражениями, не обходя острых углов, есть вероятность 

нажить врага, потерять поддержку и понимание читателя, потерять собеседника, разжечь межкультурный 

конфликт. 

Современные СМИ широко используют эвфемизмы, в политических и экономических новостях особенно. 

Согласно информации из Википедии, эвфемизм в переводе с греческого означает «благоречие», то есть 

нейтральное по смыслу и эмоциональной нагрузке. Эвфемизмы заменяют бранные, грубые, непристойные, 

нецензурные слова и выражения. 

Термин  «эвфемизм»  применялся  еще  античными  авторами.  Его  генезис  общеизвестен:  сам  термин  происход

ит  от  греческих  слов  «хорошо»  «молва»  («речь»).  Первоначально  он  толковался  как  произнесение  «слов,  и

меющих  хорошее  предзнаменование,  воздержание  от  слов,  имеющих  дурное  предзнаменование  (особенно  пр

и  жертвоприношениях),  благоговейное  молчание»  [2,  с.  124]. В печатных текстах использование эвфемизмов 

щадит читателя, спасая его от шока, погружения в стресс, либо депрессию.    

Баскова Ю.С. отмечает, что «исследование специфики эвфемизма как языковой единицы показывает, что 

эвфемизация речи может использоваться не только по причине тактичного отношения к собеседнику, но и для 

манипулирования говорящим/пишущим своими реципиентами» [1, с. 13] Это своего рода способ подачи 

информации. Заимствованная лексика, слова, имеющие широкое применение, фразы и метафоры могут служить 

эвфемизмами в современных СМИ.  

Как  пишет  исследователь  языка Ю.Б.  Бореев,  «у  древних  народов  среди  табу  были  запреты  упоминат

ь  то  или  иное  явление,  поэтому  приходилось  давать  понятие  о  них  с  помощью  аллегорических  выражений  

или  эвфемизма»  [3,  с.  23].  Следовательно,  можно  предположить,  что  аллегория  и  эвфемизм  —

  древнейшие  риторические  фигуры,  которые  возникли  еще  до  развития  собственно  художественного  сознан

ия. 
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Например, «За последние три  года тенге значительно пошатнулся, и ослаб по отношению к доллару. Тенге 

девальвировался почти в десять раз. Экономика на грани разрушения. Народ на грани бедствия. Люди не живут, а 

выживают», - это молва в народе, но ни одно местное издание не написало об этом прямым текстом. Мы читали 

такие слова как «тенге окреп на 5 тиын», «тенге смог удержать свою позицию», «тенге вырос на 0.2%». Приятно 

читать слова «окреп», «держит свою позицию», «тенге вырос». Использование таких эвфемизмов печатными 

изданиями помогает сознанию людей верить в тенге. Также мы часто слышим в новостях слова 

«малообеспеченные семьи», «малоимущие» вместо «бедные», то есть наши СМИ стараются не применять такие 

слова, как «бедный», «богатый», тем самым не показывая расслоение общества.  

Исходя из выше сказанного, мы видим, что эвфемизмы широко применяются современными СМИ во 

избежание межкультурных конфликтов, конфликтов внутри страны, во благо отношений между народом и 

властью. СМИ всегда контролируются властью, это своего рода средство, которое балансирует отношения между 

людьми, странами. 
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Екі тілді білгеннің бәрі аудармашы болып есептелмейді. Кәсіби аудармашы болу үшін арнайы теориялық 

білім керек. Сонан соң біраз уақыт тәжірибелік тұрғыдан шыңдалады. Аудармашылық мектептер, оқу 

орындарының жұмысы аудармашыны кәсіби маман ретінде дайындауға негізделген. Бұрындары ауызша 

аударғанда арнайы теория қалыптаспағандықтан, әр аудармашы өз қабілетіне, тілді меңгеру мүмкіндігіне сүйенген. 

Көптеген күрделі аудармашылық шешімдердің өзі теориялық тұрғыдан терең талдап түсіндіру қиындығын 

туғызғанымен, көп жағдайда аудармашының кәсіби танымы мен шығармашылық машығына негізделді [1, 235].  

Ілеспе аударма – біздің тілімізде орыс тіліндегі «синхронный перевод» деген сөз тіркесі беретін мағынаны 

беру үшін қолданылатын, аударманың жаңа түрінің атауы. Орыс тіліндегі «синхронный перевод» тіркесі гректің 

«sуn» (бірге) + «сhrоnоз» (уақыт) деген сөздерінің біріктірілуінен алынған, екі немесе бірнеше құбылысты немесе 

процесті олар өтіп жатқан кезде бірбіріне дәл сәйкестікте орындау дегенді білдіреді. Ілеспе аударма – ірі жиындар, 

съездер мен халықаралық саммит, конференцияларда уақытты үнемдеу үшін қолданылатын 81 ауызша 

аударманың аса күрделі, сонымен бірге бекзат түрі. Мұндай аударма жасауды, әдетте, өзінің ұйымдастыр атын 

ісшарасына терең мән беріп, оның қоғам өміріндегі белгілі бір проблемаларды шешудегі маңызын түсінетін, 

сонымен бірге, жиынға қатысушыларға құрметпен қарап, олардың уақытын тиімді пайдалануды, жиында 

көтерілген мәселелердің, айтылған әңгімелердің көпшілікке түсінікті болуын, ол мәселелер бойынша барынша 

мол, жан-жақты ақпарат жинақталуын, сөйтіп келешекте бұлар бойынша қабылданар шешімнің ортақ 

тұжырымдамасы түзілуін көздейтін ұйымдар, мекемелер жүзеге асырады.  

Алдымен ілеспе аударманың жазбаша – мәліметті, реферативті аудармалар, оның ішінде техникалық және 

көркем аудармалардан айырмашылығы неде екенін анықтап алайық. Ең бастысы: ілеспе аударманың ерекшеліктері 

жазбаша тіл мен ауызекі сөйлеу тілінің ұқсастығы мен айырмашылығынан туындайды. Олар: 1) жа збаша тіл – 

алдын ала дайындалуды, жазылған сөйлемдерді өзгертіп, мәтінді өңдеп отыруға мүмкіндік береді де соны талап 

етеді. Ілеспе аударма ауызекі сөйлеуге негізделіп, соның заңдылықтарына бағынады. Сондықтан ауыздан шығып 

кеткен сөздерді қайтарып алу мүмкін емес, яғни сөйлемді қайта жөндеуге болмайды. 2) Жазбаша аудармада 

берілген мәтінді қайта-қайта оқып, ұғынуға аудармашының өз еркі болса, ілеспеде ондай мүмкіндік тағы да жоқ. 

Көбінесе аударып отырған сөйлемді де аяғына дейін тыңдап алуға болмайды. Мысалы, орысшадан қазақшаға 

аударғанда сөйлемнің басынан бөлшектеп аудара береміз. Әрине, қазақшадан орысшаға аударғанда сөйлемді 

аяғына дейін тыңдап алмаса, ең маңызды мүшесі – баяндауыш – соңғы орын алатындығынан, оның алдындағы 

сөйлем мүшелерін аударғанда мағынасында олқылықтар тууы мүмкін. 3) Сонымен ілеспе аудармада мәтінмен 

алдын ала толық танысуға мүмкіндік болмайды, ал кейбір сөздердің астарлы мағынасы тек қана контексте 

анықталатынын ескерсек, ілеспе аударманың келесі қиындығына көзіміз жетеді. 4) Тыңдап алған сөйлемді 

аударып жатқанда баяндамашы сізді күтпейді: жаңа ойға, жаңа сөйлемге баса береді. Осыдан ілеспе аударманың 

келесі айырмашылығы туындайды: ілеспе аудармашы мәліметті жүйрік қағып алып, өте шұғыл шешім қабылдап, 

ұққан мәліметті барынша екінші тілде жеткізу керек. Сонымен ілеспе аудармашы көзді ашып жұмғанша бірден үш 

әрекет жасайды: 1) тыңдап, мәліметті қабылдау, түсіну; 2) екінші тілде сол мағынаны өзгертпей жеткізу үшін 
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лайық сөздер, тұрақты тіркестер, мақалмәтелдерді есіне түсіру; 3) ойында құрылған сөйлемді дауыстап айтып 

отырып, жаңа сөйлемді тыңдап, ұғына білу. Сонымен, аударманың басқа түрлеріне қарағанда, ілеспенің 

жылдамдығы мен көпқырлылығын атап өту қажет. Мәтіннің түпнұсқасы мен аудармасының арасында тек 

минуттар өтеді [2, 80]. 

Ілеспе аударма – аударманың қазіргі заманғы, неғұрлым озық та ауыр тәсілі. Ілеспе аударманың ерекшелігі 

тыңдай, есте сақтай және сөз сөйлеушінің тек бірнеше сөздерін өткізе отырып қана ілесе аудара білу болып 

табылады. Аса кәсіби аудармашылар аударылатын мәтіннің мазмұнынан алшақтамай алаңсыз аудара береді.  

Ілеспе аудармамен айналысатындарды ілеспе аудармашылар деп атайды. Ілеспе аударма үшін арнайы 

техникалық жабдық дайындалған: аудармашы дыбыс өткізбейтін (өз дауысы сөз сөйлеушінің дауысына кедергі 

жасамау үшін) кұлаққапты киіп, оқшауландырылған кабинада отырады. Мұндай кабиналармен халықаралық 

келіссөздерге арналған үлкен залдар жабдықталады. Арнайы жабдықары жоқ жерлерде тасымалданушы 

микротелефон аппараттары – «сыбырлағыш» пайдаланылады.  Әдетте халықаралық іс-шараларда аудармашылар 

шет тілінен ана тіліне аударма жасайды.  

Медициналық сараптама барысында ілеспе аудармашының тамыры минутына 160 рет соғатыны анықталған 

болатын. Ал штангашының ауыр салмақты көтеру сәтіндегі тамыр соғысыннан 20 есе көп екендігі байқалды. 

Энцефалограмма ми орталығының бір-екі ашық сәттерде жинақтала алатынын көрсетеді. 15-20 минуттық осындай 

жұмыстан кейін аудармашының миында «өлі нүкте» пайда болады. Осы сәтте оны келесі әріптесі ауыстыруы тиіс. 

Сондықтан да ілеспе аудармашылар әрбір 15-20 минут сайын ауысып, 2-4 адамнан тұратын топта жұмыс жасауы 

тиіс.  

Аудармашының кабинада отырып, сөз сөйлеушіден қайта сұрауға немесе естігенін нақылуға мүмкіндігі 

болмайды. Ілеспе аудармашының жұмысы тілді жетік білумен қоса жеке басы қасиеттерін, кең білімпаздықты, 

сыпайылықты, байланысқа бейімділікті, сонымен қатар жылдам реакция мен әзілқойлықты талап етеді. Ілеспе 

аудармашылар сөз сөйлеушінің айтылған әрбір сөзін, яғни кейбіреулердің ойынша сөзбе -сөз аудара алмайды.  

Ілеспе аудармашылар үшін бастысы – айтылған ойды дұрыс жеткізе білу. Аударманың бұл түрінде қателердің 

көптеп кездесетіні, көп жағдайда сөз сөйлеушінің өз кінәсінен болатын жайттар болып табылады.  

Ілеспе аударма – аударма түрлерінің ішіндегі ең күрделі және осыған сәйкес ақысы ең жоғары аударма 

болып есептеледі. 

Ілеспе аударма: 

a) кейбір психикалық табиғи қасиеттерді; 

b) көп жаттығуды (бұл – пунтамен билеуге, аздап болса да өздігіңнен үйде билеп үйрене алмайтының 

сияқты);  

c) тұрақты жаттығулар түрінде белгілі бір қалыпты сақтауды қажет етеді [3,61]. 

Жұмыс қарқыны ауырлығы жағынан дисчпетчерлерінің жұмысына теңестірілетін ілеспе аудармашылар 

қызметінің ауырлығын ескере отырып, олардың жұмыстарына жағдай жасау; іс -шараларды бірнеше тілдерде 

өткізудің өзі қиын мәселе болып табылады. Нақты  ілеспе аударма тек халықаралық конференциялар (ағылшын 

тілінде ілеспе аудармашы – conference interpreter деп аталады) барысында қолданылады. Бұл клиент үшін қымбатқа 

түседі, ал аудармашы үшін ауыр жұмыс. Мәскеудегі «Ілеспе аудармашы қажет, айлығы 300$» деген 

хабарландыруға келер болсақ, бұл – ұлттың тірек негіздері болып табылады. Көбінесе ол жерлерге расымен ілеспе 

аудармашылар қажет болады, бірақ мұны «сыбырлаушы» ағылшын тілінде – whispering, chuchotage, liasion 

interpreting) деп атайды. Мұның классикалық ілеспе аудармадан ерекшелігі, мұнда аудармашы залға қызмет 

көрсетпейді. Тек бір ғана адамға, оның құлағына сол уақытта айналасындағы орын алып жатқан жағдайлардың 

барлығын (бұл жағдайда барлығы ағылшын тілде сөйлеп жатқан жиналыста директор отыр, бірақ ол ешкімнің 

сөздерін түсініп отырған жоқ, міне осы сәтте аудармашы оның құлағына болып жатқан жайттарды аудара отырып 

түсіндіреді) сыбырлап отыратындығында.  

Ілеспе аударманы қажет ететін адамдардың көбісі бұл аударма түрінің ерекшелігін дұрыс түсіне бермейді. 

Ал бұл аудармаға міндетті түрде қажетті арнайы құралдардың керек екендігі олардың ойларына да келмейді. Сол 

себептен жабдықпен қамтамасыз ету талап етілсе де, көбісі бұл талапты орындай бермейді.  

Алты сағаттық жұмыс барысында ілеспе аудармашы жазбаша  мәтіндегі 36 мыңнан 42 мыңға дейінгі 

сөздерді аударып шығады. Жазбаша түрде аударатын аудармашы БҰҰ-ның нормалары бойынша бір жұмыс 

күнінде жариялауға дайын мәтіннің 6-8 бетін аударады. Егер ауызша аудармашы алдын ала бұл жұмыстың 

қаншалықты ауыр екенін білген жағдайда, бұл мамандықты таңдап алуы екіталай болатын еді. 

Аудармашының ерекшелігі бұл жұмысқа кіріспей тұрып емес, осы салада қызмет ету барысында 

үйренгенінде. Мәселенің барлығы тәжірбие мен табандылықта жатыр. Ілеспе аудармашы болғыңыз келсе – 

болыңыз. Өзіңізгк қажетті құрал-жабдықтарды, ұстаздарды тауып алыңыз. Сапалы, кәсіби аударма жасауға 

қашанда мүмкіндіктер бар. Ең бастысы – еңбек ету. Сонымен қатар «ілеспе аудармашы болып туу қажет» 

дегендерді мүлдем елемеу керек. Табиғи дарын әрине керек, бірақ бұл да нағыз аудармашы болу үшін жеткіліксіз.  
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АУДАРМАТАНУДАҒЫ ЭМОЦИОНАЛДЫ ЛЕКСИКАНЫҢ ЕРЕКШЕЛІКТЕРІ 

 

Бақыт Н.М. 

Қ.Жұбанов атындағы Ақтөбе өңірлік мемлекеттік университеті 

 

Тілін оқып жатқан елдің мәдениеті, әдебиеті, тұрмысы, саяси жағдайы, әскери құрылысы, білім беру мен 

өндіріс салаларымен танысу мақсатымен шетел тілдерін және аударманы оқыту әдістемесінде біз әр түрлі арнайы 

лексиканы, терминологияны кезіктіреміз және сабақтар барысында қолданамыз. Олардың ішінде арнайы саланы 

білдіретін сөздер ғана емес, сонымен қатар адамның мінезі мен көңіл күйін анықтауда, сол көңіл күй барысында 

айтылатын сөздерді жеткізуде және оларды өзге тілге аударуда көмекші болатын эмоционалды лексика  маңызды 

рөл атқарады. Өзіміздің күнделікті қарым-қатынасымыз барысында да  эмоционалды лекскика көп кездеседі. Әр 

адамның белгілі бір жағдайларға немесе себептерге сәйкес көңіл күйлері мен мінездері өзгеріп отыратыны анық. 

Бұл эмоциялары жағымды, жағымсыз, жақсы, жаман немесе ашу, ыза, қуаныш, таң қалу, мұңаю сияқты болып 

болып бөлінеді. Міне, осы сезімдерді білдіру үшін арнайы қолданылатын сөздер, лексика туындайды. Адам 

көптеген эмоцияларға бөленеді, сол сезімдерді білдіруде көптеген сөздер мен сөз тіркестер кездеседі. Олардың 

ішінде тұрақты сөз тіркестеріне, қанатты сөз тіркестеріне айналып кеткендері де баршылық.  

Аударма процесінде біз түпнұсқа тілінен аударма тіліне осы сөздердің мағыналарын дұрыс ашып, не гізгі 

ойын жеткізуге міндеттіміз. Сөйтіп, әр адамның көңіл күйін, айтып тұрған мәселесі жалған немесе ақиқат екендігін 

аударма тіліне жеткізу кейде қиынға соғуы мүмкін. Осы тұрғыда аудармашылар психологиялық дарынға ие болу 

қажет. Қазіргі лексикографияда эмоционалды лексика мына жалпы сызба арқылы беріледі: Р субъект болғанда 

қойылатын жағымды/жағымсыз сезім. Мысалы: қорқыныш – адамның өзі басқара алмайтын, қиын жағдайларға тап 

болдым немесе тап болуым мүмкін деп есептейтін жағымсыз сезім; қайғы, мұң – адамның қалаған нәрсесі 

болмаған, немесе қалағаны болмайды деп ойлағанда пайда болатын жағымсыз сезім. Осы сызба әр түрлі тілдердің 

эмоционалды лексикасын талдап бере алады. Келтірілген сызба зат есімдерді түсіндіруге бағытталған. Ал 

етістіктер, сын есімдер, үстеу мен үстеулік тіркестер өзіндік жағдарларда өзгереді, яғни модификацияланады [1, 

56]. 

Аталмыш мақалада мен әскер саласына  қатысты қолданылатын эмоционалды лексиканы мысалға алып, 

қарастыруды жөн көрдім. Өйткені мұндай лексиканың негізгі бөлігі әдеби түбірден шығады. Ағылшын тілінің 

әскери лексикасына терминдерден басқа, эмоционалды боялған сөздер мен атаулар кіретіні мәлім. Олардың 

барлығы кейбір өзіндік ерекшеліктерге ие болып  табылады, яғни олардың арасында кең және сирек қолданылатын 

түрлері болады.   Ағылшын әскери лексикасының эмоционалды боялған қабаты әскери түсінікті жеткізу үшін 

қолданылатын сөздер мен сөз тіркестерінен тұрады. Мысалы: «жылжу» деген түсінік үшін ағылшын тілінде келесі 

эмоционалды боялған сөздер немесе синонимдер қатары қолданылады, яғни осы сөз келесідей аударылады: to 

dash, to drive, to forge ahead, to pour, to race, to roll, to surge, to sweep, to thrust және тағы басқа сөздер көмегімен 

беріледі. Тағы да бірқатар мысалдар келтірейін:  

1) «Соққы беру, әрекет ету» түсінігін білдіретін сөздер мен сөз тіркестер оның аралық белгісін белгілеу үшін 

метонимикалық түрде пайдаланылады: to crush (forward), to fight one’s way forward, to knife (ahead), to strike (west).  

2) Эмоционалды лексиканың образдық элементтерінің бірнеше үлгісі болады. Мысалы: shoot-and-scoot 

missile деген тіркес «жылжымалы зымыран», up-hill struggle «ауыр соғыс», pin pricks «жақыннан берілген соққы», 

Doom’s Day weapon «термоядролық қару», cloak and dagger service «құпия қызмет», silent service «су асты флоты» 

деп аударылады екен  [2, 112]. 

Шетел эмоционалды лексикасы әр түрлі мағыналарда айтылады, яғни бір термин немесе арнайы лексика 

бірнеше ауыспалы мағына беруі мүмкін. Әскери лексиканың эмоционалды бөлігіне әскери сленгтер кіреді. Тұтыну 

тұрғысынан қарағанда әскери сленг ағылшын тілінің қарапайым лексикасын құрайтын элементке жатады. Оған 

мысал келтірейін: leatherneck «теңіз жаяу әскері», brass hat «генерал (әскери шен)», GI «сарбаз», flat top 

«авиятасушы» деп аударылады екен. Кейбір әскери сленгтер тек АҚШ пен Англия әскер қызметтерінде қолданып, 

тар қолданысқа ие болады. Мысалы: loot «лейтенант», in the bucket «зымыранның берілген шектен ауытқуы», slick 

«қаруланған тікұшақ» деген мағынарға ие. Сленгтер лексикасы және стилистикасы бойынша әрқилы, көбіне 

тұрақсыздығымен және тез тарайтын, жылдам лексикамен алмасып тұрады [3, 72].  

Эмоционалды лексиканы қазақ тіліне аударғанда жеке формальді сәйкестіктерді сақтау жалпы дұрыс 

стилистикалық сәйкестік тудырмайды, керісінше оны бұзады. Сондықтан аудармашылар не болса да,  оның 

стилистикалық және эмоционалды бояуын жеткізе әрбір сөзді аударуға тырыспаулары қажет, өйткені соңғы 

сапалық нәтиже қазақ тіліндегі тілдік стиль нормасымен сәйкес болмайды. Жалпы стилистикалық сәйкестікке 

ағылшын тілінің эмоционалды боялған элементтерін тиісті қазақ терминдерімен ауыстырғанда ғана қол 

жеткізіледі. Ағылшын мәтінінде кейбір эмоционалды боялған сөз немесе тіркес айрықша экспрессивті функцияға 

ие болса, оны аударған кезде аударма тәсілін дұрыс таңдап аудару шарт. Ағылшын тілінің әскери ле ксикасы 

ерекшеліктерімен таныс болу ағылшын тілінде әскери әдебиеттерді оқумен және аударма ісімен айналысатын 

тұлғаларға белгілі бір көмек береді.  
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Ғылыми жетекші – аға оқытушы, гуманитарлық ғылымдар магистрі Кущанова А.Н. 

 

 

ТІЛ ЖӘНЕ МӘДЕНИЕТАРАЛЫҚ ҚАРЫМ-ҚАТЫНАСТЫҢ САБАҚТАСТЫҒЫ 

 

Ғабдолқызы А. 

Қ.Жұбанов атындағы Ақтөбе өңірлік мемлекеттік университеті 

 

Дүние жүзі тілдері – жер шары халықтарының тілдерінің жиынтық атауы. Халықаралық лингвистикалық 

энциклопедияның дерегі бойынша, дүние жүзінде 1970-80 жылы 6604 тіл (оның ішінде 300 өлі тіл) болса, ал «Әлем 

тілдерінің атласы» әлемде  6796 тіл бар деп мәлімдеген.  20 ғасырдың  90-жылдарында дүние жүзінде  6 мыңдай тіл 

бар деу шындыққа неғұрлым сай келеді. Дегенмен, ғылымда Дүние жүзі тілдерінің ұзын саны 3000-нан  10000-ға 

дейінгі аралықта деген тұжырым да жоқ емес. Дүние жүзі тілдерінің санын анықтауда алшақтық болуының 

себептері мыналар: бүгінгі таңға дейін әлемнің лингвистикалық картасында жете зерттелмеген «ақтаңдақ» 

аймақтардың болуы. Мысалы: Трансамазонка жол жүйесі іске қосылғалы Амазонка өзенінің аңғарында өмір сүріп 

жатқан бұрын белгісіз халықтар және тілдер ашылуда, сондай ақ, Орталық Африка, Жаңа Гвинея, т.б. жерлердегі 

тілдерді қайта тіркеу барысында да жаңа тілдер табылуда. Дүние жүзі тілдерінің қайсыбірінің арнайы атауы  жоқ 

және кейбіреуінің атауы өзіне сай келмейді. Тілдер санын есептеу олардың атауларын есептеу арқылы жүрмейді. 

Мысалы, көптеген қауымдастық тілдерінің арнайы атаулары жоқ, атау ретінде сол тайпа өмір сүрген жердің не 

өзеннің атауы, т.б. қолданылады. Дүние жүзі тілдерінде сөйлейтіндердің саны жайындағы мәлімет «Халықаралық 

лингвистикалық энциклопедияда» жинақталып берілген. Энциклопедияда көрсетілген 6604 тілдің ең үлкен тобын 

сол тілде сөйлейтін адам саны бір миллионнан асатын 283 тіл құрайды.  

Бір де бір мәдениет оқшауланған түрде өмір сүрмейді. Өзінің өмір тәртібіне сәйкес ол әрқашан да өзінің 

бірде өткен тәжірибесіне бірде басқа мәдениеттердің тәжірибесіне қарау қылығы «мәдениеттердің қарым -

қатынасы» деп аталады. Халықаралық қатынастардың ұлғаюынан және  әр түрлі мәдениеттердің қарым-

қатынасынан, олардың зерттеулері өздеріне көп назар аударады.  

Мәдениетаралық қатынас мәселесінің назары күннен күнге өсіп тұрады. 

Ұлттық мәдениет, мінез-құлықтың шағылысулары коммуникацияның арқасында өрнектеледі. 

Коммуникацияның нақ сол ауызша және ауызша емес таңбалары салт, мәдениетті, халық және елдің сипаттарын 

қаттырақ білдіреді   [1, 70]. 

Зерттеудің өзі және аралық мәдениетті коммуникациялық нормалар байланысының зерттеуі 

кроссмәдениетті нормалар, этикетті нормалар, ауызша және ауызша емес аралық мәдениетті коммуникациялық 

бірліктердің мінез-құлығының анық айырмашылығын береді. Аутмәдениетті нормаларының мінез-құлықтары шет 

тілін және мәдениетін оқып жүргендерге лингвомемлекеттік білімінің және мәдениетаралық компетенцияның 

құрылу факторының бай қайнар көзі болып табылады.  

Мәдениет ұғым ретінде ХҮІІ ғасырдың неміс заңгерімен Самуэль Пуфендорф арқылы құрылған, ал 

өркениет ұғымы ХҮІІ ғасырда бостандыққа, теңдік және бауырластыққа негізделген жаңа қоғамның  мәдениетін 

армандаған француз ағартушылары құрған болатын. Мәдениет термині Ресейде ХІХ ғасырдың ортасынан тарала 

бастады. Бұл уақытқа дейін өркениет термині пайдаланылды. Өркениет ұғымында бүгін қорытып айтқанда 

мәдениеттің тарихи іске асыруы ұғылады [2, 68]. 

Мәдениетаралық қарым-қатынас екі құрамдастан -  тіл мен мәдениеттен тұрады. Қазіргі коммуникативтік 

кеңістік күрделі жүйеден тұрады, онда негізгі орындардың бірі қарым -қатынастың әр түрлеріне тиесілі. Себебі 

адам өзін әр түрлі жағдайларда түрліше ұстайды, сөйтіп әрбір жеке жағдайда басқа адамдармен ерекше қатынас 

орнатады. Сонымен қатар қарым-қатынастың  сипаты мен ерекшеліктері ақпарат беру құралдарымен, тәсілдерімен, 

коммуникация субъектілерімен, мақсаттарымен және басқа көптеген себептермен анықталады. Қарым -қатынастың 

төмендегі түрлерін атап көрсетуге болады: этника аралық, іскерлік, әлеуметтік, халықаралық, тұлғаралық, 

бұқаралық, мәдениетаралық және басқалары [2, 118]. 

Мәдениетаралық қарым-қатынасқа түскен әрбір коммуникант өзін және әңгімелесушісін  «өзінікі» және 

«бөгде» деп қарастырады. Мәдениетаралық  коммуникацияда коммуникант өзін еркін сезіну үшін өзімен тілдік 

қарым- қатынасқа түскен өзге ұлт өкілінің тек тілін ғана емес, сол ұлттың мәдениетін, салт-дәстүрін, қлттық мінез-

құлқын білуге тиіс [3, 85]. 

Қорыта айтқанда, лингвомәдениеттану мен мәдениетаралық коммуникация тіл үйренушілерге тілді ғана 

емес, сол елдің тарихын, мәдениетін салт-дәстүрін, рухани болмысын білдірту арқылы тілді меңгертудің 

маңыздылығын алға тартатын  лингвистикалық сала. Тіл үйренушіге ұлттық мәдениеттің бояуын түсіндіру, ұлттық 

мінездің қырларын ашу, ұлттың тарихы мен мәдениетін паш етудің бір жолы – лексикалық бірліктердің 

прагматикалық мәнін ашу, сол арқылы тіл үйренушінің елге, халыққа, тілге, мәдениетке, салт-дәстүрге деген 

қызығушылығын ояту.  
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АУДАРМАТАНУДАҒЫ БАЛАМАЛЫҚ МӘСЕЛЕЛЕРІ 

 

Есберген С.Н. 

Қ.Жұбанов атындағы Ақтөбе өңірлік мемлекеттік университеті 

 

 Аударма теориясын зерттеу қашанда өз маңызын жойған емес. Аударма шығармашылық іс, рухани өнер. 

Ұлттар, халықтар, мемлекеттер арасындағы рухани-мәдени, әлеуметтік-саяси, экономикалық-сауда қарым-

қатынастарының ең қажетті құралы, дәнекері болған аударма жұмысы бұрын да зор рөл атқарған және қазір де 

солай. Шын мәнісінде осыншама рөлі мен маңызы бар және өмір тынысының барлық жақтарын қамтитын іс -

әрекеттің өзіндік теориялық негізі, ғылыми дәйек-тірегі болуға тиіс. Яғни, аударма теориясының міндеті – 

шығарманың түпнұсқа мен аудармасының арасындағы ара қатынастардың заңдылықтарындағы ізін табу, 

аударманың жеке элементтерін барлап байқаудан туған тұжырым, қағидаларды ғылыми негізге сүйеніп 

қорытындылау және аударма практикасына көмек көрсететін, практик аудармашыға себін тигізетін межені 

белгілеп беру. Сонымен, аударма теориясының негізгі зерттейтін объектісі – түпнұсқа мен аударманың 

арасындағы ара қатынас және оны пайымдау мен қорытындылауды керек ететін нақты жайларға көшкен 

формаларының айырмашылығы. 

Белгілі аудармашы ғалым Ә.Сатыбалдиев балама аударма жөнінде: «Аудару үстінде жеке сөздерге балама 

іздеу арқылы әрдайым ана тілінің бүкіл қазынасы аударылып-төңкеріліп отырады. Соның арқасында тіл 

қазынасының қалтарыстарындағы не бір байырғы сөздер, кейде тіпті, ұмытылып бара жатқан атаулар да жазу, 

сөйлеу қызметіне жегіледі де, әдеби тілдің тұлғасы болып шыға келеді. 

Аудару үстінде жеке сөздерге балама іздеу арқылы архаизм деп аталатын, яғни ескіріп бара жатқан көне 

сөздер жаңғырып, қазіргі жанды әдеби тіліміздің қатарына қосылып жатады. Олардың көбі бірте-бірте бұрынғы 

мәнін өзгертіп, жаңа мағынада қолданылады [1,7]. 

Көріп отырғанымыздай аударма жасау үстінде балама сөздерді табу – әдеби тіліміздің баюына бірден-бір 

себебін тигізеді екен. Демек, балама сөздерді орынды пайдалану мәселесі болашақ жас аудармашыларға қойылар 

талап болуы тиіс. 

 Қазақ елінің мәдени даму екершеліктеріне қарай аудармада түрлі әдіс орын алғаны белгілі. Әдебиет 

тоериясы көркем аударманың негізгі үш түрі бар деп біледі. Олар: еркін аударма, сөзбе-сөз және балама аударма. 

Біріншісі – еркін аударма, бұл тәсіл түпнұсқа тілін, әдеби ырғағын жетік білмеуден, түпнұсқаның өзіне тән 

ерекшелігін сақтаудан гөрі, аудармашының өзіне тиімділік жағын қарастырудан туады. 

Аудармадағы екінші әдіс –сөзбе-сөз аудару. Бұл тәсілді көбінесе оригиналдың тілін жақсы білетін 

аудармашылар қолданады, түпнұсқадан пышақ жүзіндей ауытқымайтын кемшіліктер осыдан туады. Сөйтіп, басқа 

халық өкілдері жаза басудан қаймығып, жеке сөздерді, тіпті, нүктесін қисайтпай түсіруді күйттеп кетеді. 

Аударманың үшінші тәсілі – балама (адекват) аударма. Бұл – ең қиын түрі. Мұны екі тілді жетік білумен 

қатар, сол түпнұсқаның жан-жүрегін, ішкі сырын сарқа түсінетіндер қолданады. Оның үстіне аударманың бұл 

тәсіліне автордың стилін, жазу мәнерін, тіл мүсінін қалтқысыз, жете ұғынатындар ғана барады. 

Қазіргі таңда елімізде барлық мемлекеттік және жеке кәсіби ұйымдар мен мекемелердің қазақ тіліне толық 

көшу үрдісі орын алып отыр. Бұл үрдіс – мемлекеттік тіліміз, қазақ тілінің, өзінің мәртебесіне лайық болуының 

бірден-бір кепілі болмақ. Өйткені бұл елбасымыздың қойып отырған талабы. Сондықтан қазіргі кезде 

аудармашылыр, әсіресе, орыс-қазақ тілінің аудармашылары зор сұранысқа ие. Тіпті аударматану ғылымының 

кейбір терминдерінің атаулары әлі күнге дейін тұрақтала қойған жоқ. Сондай терминдердің бірі баламалық 

термині. Аудармада эквивалентті, балама, дәлме-дәл, сайма-сай, адекватты аударма сияқты терминдер 

семантикалық жағынан синонимдес болып келеді. Дегенмен, қазіргі аударма саласында бұл терминдердің ұғымдық 

мағыналары бір-бірінен бөлек, өзіндік анықтамасы бар жеке терминдер ретінде қалыптасып келеді. 

Қазақ аударматану ғылымында жиі қолданылып жүрген балама, баламалы аударма, баламалылық 

(эквивалент, эквивалентный перевод, эквивалентность) деген терминдердің қазірге дейін ұғымдық анықтамасы 

нақтылана қойған жоқ. Кей тұстарда сөз болғалы отырған аталымдар теңбе -теңдік (тождественность), дәлме-дәл 

аударма (адекватный перевод) деген терминдермен теңбе-тең дәрежеде ұғынылады. Сондай-ақ балама 

(эквивалент) дегендегі түпнұсқа тілдегі сөздің басқа тіл сөздігінде көрсетілген варианттары немесе аудару үдерісі 

кезінде түпнұсқадағы сөзге, тіркеске, фразаға, синтаксистік тұтастыққа тәржімашы аударылатын тілден таңдап, 

іріктеп алған мағынасы жуық нұсқалар деп түсіндіретін реттер де жоқ емес [2,39]. 
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ШЕТЕЛ ТІЛДЕРІН ОҚЫТУ – ЗАМАН ТАЛАБЫ 

 

Әбимолдаева А.Е. 

Қ. Жұбанов атындағы Ақтөбе өңірлік мемлекеттік университеті 

 

«Адам ұрпағымен мың жасайды», - дейді дана халқымыз. Ұрпақ жалғастығымен адамзат баласы мың емес 

миллиондаған жылдар жасап келеді. Жақсылыққа бастайтын жарық жұлдыз – оқу.  

ХХІ ғасырдың жан-жақты зерделі талантты адамын қалыптастыру бағытындағы білім беру мәселесі 

мемлекетіміздің басты назарында.  

ХХІ ғасыр – жаңа инновациялық технологияның кезеңі. Сондықтан адамзат баласы жаңа заманның қойған 

талаптарына дағдыланып, білімін ары қарай дамытуға әрекет етуі тиіс.  

Қазіргі жаһанданған ақпараттың дамыған ғасырында болып жатқан түрлі өзгерістер мен жаңашылдықтар 

еліміздің экономика саласында да, білім беру жүйесіне де тың ізденістерді енгізіп отыр. Білім мен ғылымның 

Қазақстан дамуына оңтайлы әсер етуі үшін дүниежүзілік кеңістігіне ену, білім беруді одан әрі нығайту, оқыту 

жүйесін заман талабына сай үйлестіре алу міндеті туындап, білімге, оқу -әдістемелік жүйеге жаңа талаптар 

қойылған. Осы орайда Ж.Аймауытовтың мына пікірі еріксіз есімізге келеді: «Сабақ беру – үйреншікті жай ғана 

шеберлік емес, ол – жаңадан жаңаны табатын өнер». Сол себепті, қазіргі таңдағы педагогика жаңалықтарын, 

қазіргі қолданылып жүрген пән ерекшелігіне қарай қолдана білу – оқыту мақсатына жетудің бірден-бір жолы.  

Үштілді оқыту – заман талабы. «Үштұғырлы тіл» туралы идеяны Н. Ә. Назарбаев 2006 жылдың қазанында 

өткен Қазақстан Халқы Ассамблеясының ХХІ құрылтайында жария етті. Ал 2007 жылғы «Жаңа әлемдегі жаңа 

Қазақстан» атты Халыққа Жолдауында «Тілдердің  үштұғырлығы» атты мәдени жобаны кезең -кезеңмен іске 

асыруды ұсынды. Мемлекеттік тілмен қоса, ағылшын тілін балабақшадан бастап мектеп табалдырығын аттаған 

сәтте одан әрі жетілдіру ең негізгі мақсаттардың бірі болып отыр. Қазіргі кезде еліміздің білім беру саласының 

алдында 12 жылдық білім беру жүйесіне көшу, білім берудің сапасын халықаралық стандарттарға жеткізу, ол үшін 

білім берудің сапасын көтеру міндеті тұр. Қазақстандық жас ұрпақтың білуі тиіс үшінші тілі ол – ағылшын тілі [1]. 

Ағылшын тілін оқытудың мақсаты – оқушының ағылшын тілінде қарым-қатынас орнатуы, ойын ашық 

жеткізуі, заман көшінен артта қалмау болып табылады. Ерте жастан шетел тілін оқытуда, тәрбиеге де аса көңіл 

бөлген жөн. Себебі, «Тәрбиесіз берілген білім – адамзаттың қас жауы» деген сөз бар. Мәтіндерді оқыған кезде 

оқушылар мен студенттерде интернационализм сияқты түсінік қалыптасады. Шет тілін оқығанда үнемі сөздік пен 

анықтамалықты қолдану шарт.  

Пәнді меңгеру жүйесінде оқушы мәліметті толық меңгеруде қарастырып отырған тақырыпқа бар зейінін 

аударуы қажет. Ал зейінді болу үшін оқушының қызығушылығы туындауы қажет. Бұл тікелей сабақ беріп отырған 

оқытушыға байланысты. Осы кезде оқытуда жаңа әдістерді қолдану қажеттілігі туындайды. Сондықтан, ой 

сергітер әр түрлі ойын түрлерін қолдануға болады. Сынып ішінде айналада болып жатқан жағдайларға байланысты 

дебат ұйымдастыру да ұтымды. Оқушылар шығармашылық тұрғыдан жаңа мәліметтерді меңгерсе, жадында тез 

сақталады. Ағылшын тілін үйретуде ауызша сөйлеу іскерліктерін дамыту барысында монолог пен диалог түрлерін 

қолданған дұрыс. Монологтық сөйлеу тәсілін қолданғанда, оқушының жеке өмірімен байланыстырған жөн деп 

есептеймін. Яғни оған өзіне қатысты сұрақтар қою. Мәселен: What is your favorite subject? Who is your friend? What 

is her name? секілді сұрақтар  [2, 28]. 

Тілді үйрену сабақтарында оқушылардың тыңдау, оқу, жазу, сөйлеу дағдыларын дамыту сабақ барысында 

жүзеге асып отыруы тиіс және жазғаннан көрі оқушының тыңдауына, сөйлеуіне, түсінуіне аса назар аудару керек. 

Себебі, осы жастағы балалардың көпшілігі есту, көру арқылы есте сақтайды. Бастауыш сыныпта ата -аналардың 

көмегі өте маңызды. Егер олар бүгінгі үйренген сабағын үйде қайталаса, келесі сабақта ұмытпай, еркін қолданатын 

болады. Бірақ, өкінішке орай, көп жағдайда ата-аналар арасында «ағылшынша білмейміз», «көмектесе алмаймыз» 

дейтіндер көптеп кездеседі. Бұндай жағдайда, өз басым интернетті тиімді қолдануға,  сөздіктермен жұмыс жасауға 

кеңес берер едім.  

Білім беру технологиясы оқытудың жоспарланған нәтижесіне жету үрдісін суреттеу, өнер, шеберлік, 

біліктілік, жағдайды өзгерту, қайта өңдеу тәсілдерінің жиынтығы болып табылады. Соңғы уақытта кеңінен 

пайдаланылып жүрген әдіс: Кембридж технологиясы. Егер кәдімгі оқыту процесінде басты рөл мұғалімде болса, 

осы әдісте белсенді қызметті оқушы атқарады, оқушылар өз бетінше оқиды. Тағы бір ерекшелік оқушылардың 

топталып оқуы. Бұның пайдасы туралы Ибн Сина Әбу Әли Хуссейн (Авиценна 980-1037) былай деген болатын: 

«Егер бала жалғыз оқып, сыныптастары жоқ болса, бұл оқытушы мен үйренушіге ортақ қынжылыс болмақ. 

Сондықтан, ең жақсысы – балалар оқу тәрбие үрдісінде үлгілі мінезге бір-бірінен үйренетін ұжымдық оқытуға 

ұйымдастыру» [3, 14]. 

Кембридж тәсілімен оқыту барысында мынадай талаптар басшылыққа алынуы қажет: 

1. Мұғалім оқыту кезінде билік жүргізу әдісінен арылуы керек. 

2. Оқыту үрдісі кезінде сабақтағы басты білім беретін мұғалім емес, осы білімді қызыға қабылдауға 

дайын оқушы болуы тиіс. 

3. Балалардың оқуға деген ынтасын күшейту. 

4. Өз белсенділігін арттыру. 
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5. Оқу, дамыту жұмысы тиімді жүруі үшін бала бойындағы табиғи талабын, қасиетін дәл уақытында 

анықтап алу керек [4]. 

Білім беруде компьютерлік технологиялардың жетістіктері әсіресе шет тілдерін оқытуда интернетті 

пайдалану, қолдану бүгінгі күннің көкейкесті мәселесі болып табылады. Мысалы, дистанциялық білім беру 

технологиясын жасауда интернеттің қызметін пайдалану үлкен рөлді атқарады.   

Қазіргі кездегі білім беру саласындағы мемлекеттік саясаттың басты ұстанымы заман талабына сай 

инновациялық оқыту технологиялары мен оқытудың әр түрлі техникалық құралдарын қолдану арқылы келер 

ұрпаққа сапалы білім беру. Адамның үнемі ізденіске, жаңалыққа ұмтылуы ол физиологиялық құбылыс, ал 

заманауи технологиялардың қоғамымыздың түрлі салаларында орын алып, дамуы бүгінгі күннің талабы. 

Мемлекетіміздің болашағы – бүгінгі мектеп оқушылары. Оларға бірдей талап қойып, табиғи қабілеттерін, нақты 

мүмкіншіліктерін айқындап, соған негіздеп оқыту – мұғалімдердің негізгі мәселесі.  

Қазақ халқы табиғатынан еліктегіш, қабылдағыш халық. Кеңес заманында орыс тілі – заманның кілті болды. 

Енді алдағы асу – ағылшын тілі. Адам көп тіл білген сайын көкірек көзі ашылып, көкжиегі кеңейеді.  
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Мақал-мәтелдер – халық арасындағы кезеңдерді, қарым-қатынас пен қоғам құбылыстарын бейнелеп 

сипаттайтын, көңілдегі ойды ұғымды жеткізетін және қысқа да нұсқа тұжырым жасайтын мән мазмұнға ие нақыл 

сөздер. Демек, халық өмір шындығын, мақал-мәтел арқылы өз ұрпағына үлгі-өнеге ретінде қалдырған. Тілдік 

бірліктер арқылы жас ұрпақты елін, жерін сүюге, ерінбей еңбек етіп, білім алуға, адал, кішіпейіл болуға баулып, 

жалқаулық, өсек-өтірік, еріншектік секілді қасиеттерден аулақ жүруге тәрбиелеген.  

Келтірілген ой-пікірлер мен зерттеу жұмыстарына сүйенер болсақ, мақал-мәтелдердің тұрақтылығы, тіркес 

тиянақтылығы, мағынаның тұтастығы, қолдану тәсілі секілді сипаттары осы салада зерттеу ге толық мүмкіндік 

береді.   

Қазақ тілінде мақал мәтелдердің барлығы жай сөйлем түрінде келетін тұрақты сөз тіркесі қатарына жатады, 

яғни белгілі бір формада тұрақталған, мазмұны жағынан біртұтас болып келетін жай сөйлем типтері. Мақал 

мәтелдердің ұқсастығы құрылымы жағынан қазақ және ағылшын тілдеріне жиі кездеседі:  

1.Бұйрық райлы сөйлемдер: 

Catch the bear before you sell his skin - Қашпаған сиырдың уызынан дәметпе. 

2.Болымсыз түріндегі бұйрық рай, яғни тыйым салу: 

Don’t count your chickens before they ha tch – Тігілмеген етігіңді мақтама, орылмаған етігіңді ақтама  

        3.Шартты райлы сөйлем түрінде: 

When cat is away, the mice will play – Құлан құдыққа қараса, құрбақа құлағында ойнар  

        4.Болымсыз жай сөйлемдер түрінде: 

All are not friends that speak us fair – Жалған дос көзіңе мақтар, сырт айналып сойылып сатар  

Халық мақал-мәтелдерде сөздерді барынша үнемдеп қолданады. Тіпті кейде сөз тастап кетіп отырады. 

Мысалы: «No sweet with out some sweet» деген сөзді мақалда бастауыш та баяндауыш та, ал «Ақыл – жастан, асыл 

– тастан» мақалында «шығады» сөзі қалып қойған [1, 49]. 

Мақал-мәтел құрылымы жағынан сырттай ұқсас болып келсе де, мазмұны жағынан түйіндеуінде, ойды 

шешуде өзіндік ерекшеліктері бар.  

Мақалда бір-біріне қарама-қайшы ұғымдарды салыстыру арқылы ой-пікірді айқындау тәсілі басым болып 

келеді. Мысалы:  

«It’s useful to lock the stable door, when the steed is stolen»  - «Ақымақтың ақылы түстен кейін кіреді, ырысы 

кеткенінің, иті ұрыс кеткен соң үреді»  

Осылайша, мақал мәтелдердің әртүрлі өзгерістерге ұшырауы салдарынан пайда болған тіл практикасында 

бір-ақ рет қолданыс табатын түрлерін инварианттар деп атаймыз.  

Инварианттық өзгерістер – авторлық тек өз еркіне мақал-мәтелдердің көркемдік өрнегін бейнелеушілік және 

эмоционалды-эксперссивті қуатын сақтай отырып, пайдаланатын талантына байланысты болып келеді.  

https://sabaq.kz/2232/білім%20-беруде-кембридж-тәсілдерін-қол/
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Мақал-мәтелдердің инварианттары олардың компоненттеріне инверсия жасау арқылы, иллипсис түрінде 

айту арқылы немесе дербес екі түрлі мақал-мәтелдерді өзара қиыстыру арқылы жолдарымен жасалады. 

1.Компоненттері өзгертіп айтуға болатын инварианттар: «Қырық жұт қырғын болса да ажалды өлер, 

қырық жыл қырғын болса да жалғыз адам тірі қалар»  деген... [2, 37] 

«A living dog is better than a dead lion» (From the Bible) 

«Haslit was unable to appreciate the writer till he was dead – that he thought a dead ass better than a living lion» 

2.Мақал-мәтелдердің жаңа элементтерін сақтайтын инварианттар:  

«Өтіріктің құйрығы бір-ақ тұтам, Есеней оңай түсінді... қазақ айласының құйрығы бір -ақ тұтам» [3, 400] 

«The last straw breaks the camel’s back» 

«He can’t stand to the last straw» [4, 45] 

3.Компоненттерінің орнын ауыстыруына байланысты инварианттар:  

«Ақсақ қой түстен кейін маңырайды»  

«— Уай, жараңдар! Бұл түстен кейін маңырайтын ақсақ қой дейсіңдер ғой»  [5, 82] 

«All is not gold that glitters» 

«It will be an age not perhaps of gold but at least of glitter»  

Мақал-мәтелдер белгілі бір халықтың этносын, рухани мәдениетін, оның дүниетанымын, салт-дәстүрін, 

әдет-ғұрыптары мен наным сенімдері жайында көптеген мәліметтер таба аламыз.  

Ағылшын ауыз әдебиетінде жиі кездесетін кейіпкерлер мақал-мәтелдер арасынан өз орнын тапқан. Мысалы 

«Jack of all trades and master of none» мақалыны «әр істің басын шалу» мағынасын берсе, баламасы «Аузымен 

астау шапқан, қолымен жанға жара алмас»  деп беріледі.  

Қай халық болмасын байлыққа сүйенген, абырой мен атаққа мысқылдап отырған ағылшын тілінде де 

қаһарлы Цезарьдің есімімен байланыстырып, қазақ әдебиетінде де болыстарды мысалға келтіреді. Мысалы 

«Caesar’s wife is above suspicion»  сөзінің мағынасы «Цезарьдың әйелі күдіктен жоғары»  деп берілсе, баламасы 

«Аузы қисық болса да, байдың баласы сөйлесін»  деп беріледі.  

Әр халықтың тәлім тәрбиесіне сүйеніп мақал-мәтелдерді сол халықтың менталитетінен хабар береді. 

Мысалы «Leopard cannot change his spots» сөзінің мағынасы «Қобылан өз дақтарын өзгерте алмайды»  болса, ал 

баламасы «Сүтпен сіңген мінез, сүйектен кетеді, не қара киізді қанша жусаң да ағармайды» деп беріледі.  

Қазақ халқы отбасы тәрбиесіне, үлкендерді құрметтеу мен қыз бала тәрбиесәне ерекше көңілмен қараған. 

Мысалы «Like father, like son» мақалдың мағынасы «Ұлы әкесіндей» болса, ал баламасы «Әкеге қарап ұл өсер, 

шешеге қарап қыз өсер» деп беріледі.  

Көркем сөз арасындағы қуаттысы мен құнарлығы болып есептелетін мақал-мәтелдер тіл атаулының 

баршасына ие және өзіндік ерекшеліктер мен көзге түсетін универсалды құбылыс болып табылады. Тіл білімі 

саласында барлық тілдердің екі түрлі қызметін атап көрсетеді: біріншісі қоғам мүшелерінің өзара түсінуіне; пікір 

алмасуына қажетті құрал ретіндегі коммуникативті қызмет атқарылуында, екіншісі өмір болмысын бейнелеп 

көрсету қызметі. Мақал-мәтелдердің табиғатына сай келетін тілдің қасиеті осы екінші қызметіне байланысты, 

себебі олар белгілі бір тілде халықтың өткен өмірі мен болмысының куәгері секілді, оның даналығы мен 

дүниетанымы ұрпақтан-ұрпаққа, атадан балаға үзілмей ауысып келе жатқан асыл мұра. 
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АЙЫРМАШЫЛЫҚТАР 

 

Ишимбаева М. 

Қ.Жұбанов атындағы Ақтөбе өңірлік мемлекеттік университеті 

 

Кез келген тілде лексика әдеби және бейәдеби болып екі түрге бөлінеді. Тіл лексикасына: кітаби, сөйлеу 

және бейтарап сөздер жатса, бейәдеби тілге: кәсіптік, вульгаризмдер, сленг сөздері жатады. 

Сленг дегеніміз – күнделікті өмірде қолданылатын мысқылды және  қалыпты тілден ауытқыған әлеуметтік 

топтар арасында қолданысқа ие сөздер  тобы.  

Жалпы жаргондық (сленг) лексиканың түрлерін – жастардың, кәсіби, әскери және т.б. бөліп көрсетуге 

болады. Жалпы жаргон – бұл жеке әлеуметтік топтарға қатысы жоқ, барлық әдеби тілді ұстанушылармен де 

қолданылатын заманауи жаргондық лексиканың қабаты. Бір жағынан алғанда, оның негізгі көздері әр түрлі 



389 
 

әлеуметтік топтардың жаргондары болса, екінші жаңынан – әр түрлі қазақ тілінің және басқа тілдердің 

тақырыптық топтары болып табылады [1, 56]. 

 Сленг немесе жаргон сөздерінің арақатынасын ашып қарасақ, шығу тарихы қазіргі заманғы лингвистикада 

«сленг» сөзінің шығуы туралы күмәндар бар. «Slang» сөзі «sling» (лақтыру, лақтырып тастау) сөзінен пайда 

болған. Мысал ретінде «to sling one’s jaw» архаикалық сөзін «құтырған және сөгетін сөздерді айту» деп 

аударылады. Сонымен қатар, «сленг» сөзі «slanguage» сөзінен шыққан.  

Англияда slang сөзінің пайда болу уақыты белгісіз. Жазбаша күйде алғашқы рет 18-ғасырда өз көрінісін 

табады. Шамамен 1850 жылға қарай осы термин қарапайым тілдің лексикасына кеңінен қолданылды.  

«Сленг» концептісінің көлемі туралы оның кейіннен пайда болған «әдепсіз ауызекі сөйлеу тілі» немесе 

сленгтің «дифрамдық» «тілдің ұсақтың алаңы» поэтикалық сияқты сипаттамасы деген оның анықтамасы бола 

алады: немесе Карл Сэндбергтің ойынша «сленг – бұл қолын қайырып, алақанға түкіріп, жұмысына кірісетін тіл, 

бұл «қарапайым адамның поэзиясы». Ғылыми тұрғыдан бұл түсініктердің құндылығы жоқ екені белгілі, алайда 

олардың қарапайым халықтың тілі және ұлттық сөз қорының қалыптасуының негізі екендігі көрініп тұрады [2, 85]. 

Сленг сөздері мен сөз тіркестереінің көптеген әдепсіз эмоциялық боямалары оларды әр түрлілігімен 

ерекшеленеді (әзілдік, ироникалық, мысқылшыл, кемсітуші, жек көрушілік, дөрекі және тіпті өрескел).  

Сленг табиғаты оның үнемі жаңарып отыруын талап етеді. Көптеген сленг сөздері салыстырмалы түрде ұзақ 

өмір сүрмейді және егер олар тілде тұрақталса, яғни сленг қатарынан жалпы ауызекі тіл лексикасына өтіп кетсе, 

қолданыстан түсіп қалады [3, 92]. 

Ағылшындықтар мен америкалықтар сөйлеу жағынан бірдей болғанына қарамастан бір-бірін түсіне 

бермейді. АҚШ пен Ұлыбританияда келеңсіз жағдайға тап болмас үшін осы елде тұратын адамдардың қолданатын 

сленг сөздерінің ерекшеліктерін талқыға салайық.  

1. Football – зат есім, футбол деген мағынаны береді, синонимі – амер. soccer. 

Англияда – «футбол» сөзі «football» деп қалады.  

АҚШ-да «футбол» сөзі «soccer» деп аударылады.  

Мысалы: So I found that they had a friend, a local accountant, a young girl, and they played football with her. – 

Мен олардың футбол ойнайтын досы, жергілікті есепшісі бар екенін білдім.  

2. Ass – зат есім, ass – жекеше формасы, asses – көпше түрі. 

Американдық «ass» сөзімен құйрықты айтады.  

Ағылшындықтар «ass» сөзімен есекті айтады – тура және ауыспалы мағынасында.  

3. Pants – зат есім, одағай, етістік бола алады. Зат есім ретінде оңай, шалбар, қиындық, ауыр дем алыс 

дегенді білдірсе, одағай ретінде туф, әттең дегенді білдіреді, ал етістік ретінде қиын дем алу деген мағынаны 

білдіреді. 

 Америкада pants – деген бұл ағылшындар trousers деп атайтын сөз, яғни шалбар, сым, дамбал. 

Ағылшындықтар үшін pants деген сөз ішкі киімге жатқызады. 

4. Rubber – зат есім ретінде массаж жасаушы, резеңке,каучук, өшіргіш дегенді білдірсе, сын есім ретінде 

резеңкеленген деген мағынаға ие, ал етістік ретінде резеңкелеу, резеңкемен жабу дегенді білдіреді. 

Американдарда = «condom» бұл мүшеқапты білдіреді. 

Ағылшындықтарға rubber сөзімен өшіргішті айтады  [4, 89]. 

5. Lemonade – тек зат есім формасында лимонад деген мағынаға ие болып қолданылады. 

Америкада лимонад деп газдалмаған сусынды айтады. Ол бұл кезде шынымен де лимоннан жасалуы 

мүмкін. Англияда мұны squash деп айтады. Ал лимонад британдықтарша міндетті түрде газдалмаған және суық 

болуы керек, дәмі бойынша американдық pop немесе soda еске салады [5, 98]. 

 6. Lift – зат есім ретінде ұрлық, көтерілім, қозғалыс, көтергіш машина, лфит дегенді білдіреді, ал етістік 

ретінде көтерілу, жоғарылау дегенді білдіреді.  

Англияда адамдардың қабаттарға көтерілу мен түсуі үшін қолданылатын    механикалық қоедырғыны «lift» 

деп атайды.  

Америкада – «elevator». 

Егер сіз Америкада автостоппен қыдырып жүрген болсаңыз және де сізді апарып салғанын қаласаңыз 

«райдқа» емес, «лифтке» сұраныңыз (“Could you give me a lift, man?”).  

7. Easy – сын есім ретінде оңай, қиын емес дегенді білдірсе, үстеу ретінде жайлап дегенді білдіреді.  

Егер ағылшындық сізге: «I’m easy» дейтін болса, оған қайда бару және не істеу дегендерге бәрібір. Осы сөз 

тіркесін Америка Құрама Штаттарының азаматшасынан естісеңіз, онда ол сізбен өзінің жайын бөліскісі келгені.  

8. Table – зат есім ретінде орындық, кесте, ас үй, беттік қабат денен мағынаны берсе, ал етістік ретінде 

ұсыну, кесте құру, талқылау, орындықтың үстіне қою дегенді білдіреді.  

Ағылшын тілінде «to be table something» деген тіркес «біреуді талқылау» деген мағынаны берсе, Ам ерикада 

бұл сөздің мағынасы «қандай да бір мәселенің шешімін кейінге қалдыру» болады.  

9. Hotels – зат есім ретінде мейманхана, қонақ үй деген мағынаға ие. Ұлыбританияда қонақ үйдегі және 

басқа ғимараттардағы нөмірлеу «нөлден» басталады («ground floor»). А ғылшындық қонақ үйдегі бірінші қабат 

американдықтарда екінші қабат болады [6, 26]. 

10. Twat – зат есім ретінде сарпай, жынысытық органды немесе әйел дегенді білдіреді. 

Ұлыбританияда бұл сөзбен қарапайым ақымақты айтады. «Idiot» деген сөзден де қатты емес.  

Америкада болса «twat» деп әйел адамның жыныстық органын айтады.  
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11. Shit – зат есім ретінде көң, боқ деген мағына берсе, етістік ретінде бүлдіру, ұлкен дәретке отыру дегенді 

білдіреді.  

Ағылшындықтарда бұл термин тірі ағзаның өмір сүруінің өнімін білдіреді (фекалия). 

Американдықтарда бұл барлық жақсыны және жаманды, қарапайым мен күрделіні – олардың айтылу 

интонациясына байланысты білдіреді.  

Сленг сөзі әр түрлі мағыналы болып келеді және әр жерде әр түрлі түсіндіріледі. Сленг шектелген 

қолданыстағы лексикаға жатады: ресми емес сипатқа және эмоционалдық боямаға ие. Бұл әдеби емес тіл, яғни бұл 

әдеби ағылшын тілінің шегінен шығатын сөздер тобы. Сленг сөздер ауызекі тілде пайда болып, қолданылатын 

лексика болып табылады.  
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Аударма – адам қызметінің байырғы түрлерінің бірі. А.В.Федоров: «Аударма» сөзі жалпыға мәлім және 

жалпыға түсінікті сөздердің қатарына қосылады, әйткенмен, оның өзі де адам іс-әрекетінің арнаулы түрі және 

оның қорытындысының анықтамасы ретінде анықтай түсуді және терминологиялық тұрғыдан айқындауды қажет 

етеді. Бұл сөз, біріншіден – психикалық акт пішінінде жүзеге асып, мәні бір тілде – түпкі тілде пайда болған сөз 

шығармасын (мәтін немесе ауызша айтылған пікір); екіншіден – аударылатын тілде қайта жасалатын процесті, 

үшіншіден, сол процестің нәтижесін, яғни аударылған тілде дүниеге келген жаңа сөз шығармасын (мәтін немесе 

ауызекі пікір) танытады. Аударма деп ең алдымен түпнұсқаға қатысты сөз туындысын, оның екі тілдің 

ерекшелігіне және материалдың қандай да бір жанрлық категорияларға тиістілігіне байланыстылығын айтамыз. 

Аудару дегеніміз бір тілдің кұралдарымен мұнан бұрын өзге тілдің құралдары арқылы бейнеленген нәрсені дәл де 

толық бейнелеу»  деген екен.  

 Аударма – мәдениетаралық коммуникация құралы. Өйткені , әр тілде сөйлейтін адамдардың арасында 

тілдік дәнекер керектігі белгілі.  Әрі кез келген ұлт өзгелермен араласпай оқшау өмір сүре алмайды. Міне, осы 

тұста аударманың қажеттілігі туады. Адамзат тарихында адамдар қауымдастығы пайда болғаннан бастап 

адамдардың өзара түсінісіп, тілдесуіне дәнекер болатын “қос тілді” адамдар -тілмаштар пайда болған.  Осы 

тұрғыдан келгенде, аударманың бастау көздері тым әрі, тарихтың тым ескі терең қойнауына кетеді. 

  Аударма – күрделі құбылыс. Күнделікті ауызекі тілде аударма ісі туралы «бір тілден екінші тілге аудару 

делінеді», алайда аударма ісімен айналысқанда тек бір тілді екінші тілге аударып қана қоймай екі тіл мәдениетін де 

жеткізу қарастырылады. Аудармашылық қызметтің әр жақтылығын басқа да ғылыми жұмыстырдың қайнар көзі 

бола алады десек артық болмас. Кей жағдайларда түпнұсқа мен аударма сәйкес келмей жататын тұстар көп 

болады. Бұл аударма тіл мен түрнұсқа тілдің өзіндік заңдылықтарын көрсетеді. Осының бәрі аударма саласының 

артықшылығы мен қиындықтары қатар жүретіндігін сонымен қатар алуантүрлілігін көрсетеді.  

Әрбір халық, сол халықтың өкілі әлем бейнесін өнерде (суретте, биде, әнде, күйде т.б.), ғылымында, салт-

дәстүрінде т.б. өзінше бейнелейді. Дегенмен «әлем бейнесінің» нағыз айқын да дәл көрінісін тіл арқылы ғана 

жеткізуге болады. «Әлемнің тілдегі бейнесі» ұлттың жеке өкілінің танымы мен талғамын байқатып қана қоймай, 

сол ұлттың өткені мен бүгінінен хабар  беріп, ертеңге мұра ретінде қалдырылады. Әрбір халықтың әлемді тілде 

бейнелеуін зерделеу үшін сол ұлттың тарихымен, менталитетімен, барлық өнер шығармашылығымен, 

дүниетанымымен таныс болу керек. Тіл білімінің аударма саласы да кез келген халықтың рухани 

дүниетанымымен, болмысымен байланысып жатады. Өйткені аударма процесі бір тілдегі тілдік бірліктерді екінші 

тілге тәржімалап қою ғана емес, сол бірінші аударатын тілді тұтынушы ұлттың тіліндегі «әлем бейнесін» екінші 

аударылатын тілді қолданатын халықтың тілі арқылы жарыққа шығару болып табылады. Аударманың қай саласы 

болсын (көркем аударма, ілеспе аударма, ғылыми аударма, жарнама) аталған ұстанымды басшылыққа алғанда ғана 

таза шығармашылық туынды дүниеге келеді деп ойлаймыз. Оның үстіне, кез келген ұлттың тілі, ең алдымен, 

халық пен халықтың, ұлт пен ұлттың бірбірімен күнделікті тіршілікте қарым -қатынас жасауының құралы, 

екіншіден, әлеуметтік-экономикалық және саяси қатынастар тілсіз жасалмайды, үшіншіден, адамзат қоғамының 

дамуының басты көрінісі ғылым екендігін ескерсек, белгілі бір ұлттың екінші бір халықтың ғылыми-техникалық 

жаңалықтарымен танысуына, оны игеруіне аударма қажет [1, 3].   
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Жақсы аударылған көркем аударма – сол тілдегі төл шығармалармен бірге өсіп, жымы білінбей біте қайнап 

сабақтасып кетеді. Ел мен елді таныстырады, жақындастырады, ұлттық мәдениетті байытады. Мұнда автор мен 

аудармашы өнер жарысына түседі, тіл мен тіл жарысқа түседі. Бұл – ел мен елдің өнер жарысы. Демек, аударма 

шығармалар ұлттың ұлылығын, елінің елдігін дәлелдеудің бір жолы  [2, 40].  

Аудару іс-әрекетінің өмір сүруі ұлт тарихының көне қойнауымен астарлас. Ал, іс -әрекет шыққан соң, 

заңдылықтарын білу өмір талабы. Сондықтан аударма заңдылықтары туралы алғашқы ойлар халық көкейінде, 

аударушылардың немесе соған қатысы бар адамдардың ауызша пікірінде болса керек. Дей тұрғанмен, тіл зерттеу 

тарихында аудармаға байланысты жазба аудармалар көне Греция, Рим кезеңдерінен басталады. Ал, аударма 

заңдылықтарын мақсатты зерттеу Қайта өрлеу заманында арнайы қолға алына бастады. Жаңа ел, жаңа  жерлердің 

ашылуы осыны талап етті. Ал, алғашқы теориялық еңбектер ХVІІІ ғасырдың еншісіне тиеді. Аталған дәуірлерден 

бүгінгі күнге дейін аударма және оны зерттеу үздіксіз даму үстінде. Жалпы аударма және оның тарихы жөнінде 

орыс тіліндегі әдебиеттерде кеңінен айтылады. Мысалы: Ә.Сатыбалдиев, В.Н.Комиссаров, А.В.Федоров, 

Ө.А.Айтбаев және т.б. қазақ тіліне аудару, қазақ тілінен аудару мәселелері орта ғасырдағы араб тілі, түркі танушы 

ғалымдардың еңбектерінен бастау алады [3, 17]. 

Аудармаға қойылатын басты талап – автордың стилистикалық өзіндігін сақтау, яғни адамдардың келбет-

бітімі, жүріс-тұрысы бірбіріне қандай ұқсамаса, олардың сөз саптау машығы да бір -біріне сондай ұқсамайды, 

ендеше сол ерекшелікті айыра білу керек.  

 «Классtime» газетінің 15 ақпандағы №3 санында шыққан Жолымбет Мәкішев «Тұрпайы аудармалар 

шаршатып жіберді» деген мақаласында: «Өкінішке орай, біздегі аудармашылардың көбісі осы салада баяғыдан 

бері келе жатқан «аудармашының міндеті аудару емес, қазақша сөйлету» деген қарапайым қағиданы біле бермейді. 

Сенің еңбегіңді жұрт аударма емес, түпнұсқаның өзі екен деп қабылдауы қажет емес пе? Бұған қабілеті 

жетпегендерді тәржімаға жақындатпаған жөн. Ал бұл салада білдей маман атанып жүргендердің көбісі 

«аудармашының міндеті қандай?» деген сұраққа «аудару» деп қарабайыр жауап қайтаратынына сенімдімін. 

Мұндай тұрпайы түсінікпен біз қазақ тілін өрге бастырмаймыз. Онсыз да қазақ тілі қазір шала сауатты 

«мамандардың» кесірінен аударма тіліне айналып кетті. Тіпті жай ғана аударма тілі емес, «түсініксіз тәржіманың» 

тіліне айналды» [4, 15] деп қазіргі аудармалардың сын көтермейтіндігін атап өтті. 

Сөз түйінін Қ.Жұмағалиевтің сөзімен қорытындылағым келеді: «Тілі басқа шығармаларды ана тілімізде 

сөйлету асқан білімдарлықты, даңғайыр диапазонды, дархан да дара дарын иесі болуды, сондай-ақ, туған тілдің 

қисапсыз қыры мен сырын кең меңгерген виртуоз болуды талапи етері хақ». 
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ОСОБЕННОСТИ ВОСПРИЯТИЯ РЕЧИ НА ИНОСТРАННОМ ЯЗЫКЕ 

 

Абдулзалиева Э.О. 

АРГУ им.К.Жубанова 

 

Следует отметить, что восприятие речи на иностранном и родном языках отличается. По мнению Евчик Н.С. 

формирование артикуляторных навыков и эталонной базы происходит в три этапа: доречевой, речевой и высший. 

На первом этапе происходит накопление сенсорно -моторных речевых образов.  На речевом этапе 

совершенствуются артикуляторные программы  в этот период пытается имитировать вербальное поведение 

взрослых,  движения  их  губ.  Физиологически  способность  к  такому подражанию обусловлена работой 

зеркальных нейронов. Если на  этом  этапе  развития  ребенок  не  научится  подражать,  то  по  мнению 

специалистов, у него будут проблемы и с продуцированием и восприятием речи. На  последнем  этапе  

формируются  прочные полимодальные речевые ощущения, которые не осознаваемы и хранятся в памяти как 

набор фонологических признаков. При изучении же иностранного  языка  этап  доречевого  развитие  индивида  

отсутствует,  что способствует  ошибочному  восприятию  и  невозможности  слышать  и исправлять собственное 

произношение.  И, что особенно важно для данного исследования, по мнению некоторых исследователей ошибки 

при восприятии речи  позволяют  выявить  дифференциальные  признаки,  еще  недостаточно сформированные в 

его перцептивной базе.  

Речевой  навык  произношения  представляет  собой  сложную  систему артикуляторных действий, 

организации дыхания, обратной слуховой связи. При использовании родного языка как правило  ни один из 

компонентов не осознается говорящим в процессе естественной речи. С точки зрения иностранного языка каждый 

из пунктов может представлять сложность. Произносительные  навыки  являются частью  фонологической 

компетенции говорящего, которая в свою очередь является  компонентом компетенции перцептивной. 

Перцептивная  компетенция  включает  процесс слушания, понимания и реакций, сопровождающих процесс 
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понимания или непонимания сообщения и процесс принятия и приятия (или непринятия и неприятия) собесе дника. 

Фонологическая  компетенциясогласно документу «Общеевропейские компетенции владения иностранным 

языком:  Изучение,  обучение,  оценка»  (CEFR)  включает  знание  и  умение воспринимать и воспроизводить:  

• звуковые единства языка(фонемы) и их варианты(аллофоны) 

• артикуляционно-акустические  характеристики  фонем (например,  

звонкость, лабиализация, назализация и т.д.)  

• фонетическую  организацию  слов (слоговая  структура,  

последовательность фонем, словесное ударение, тона)  

• просодику:  

• ударение и ритм  

• интонацию   

• фонетическую редукцию: редукцию гласных, сильные и слабые формы,  ассимиляция, выпадение 

конечного гласного.  

Четких и однозначных критериев оценки произношения практически не существует. Что понимать под 

корректным произношением, в условиях когда сама по себе произносительная норма достаточно нестабильна и 

зависит от региона,  весьма  сложный  вопрос.  В  связи  с  такой  вариативностью произношения возникает также 

вопрос: сможет ли изучающий нормативный BBC English воспринимать на слух Estuary English, который является 

смесью кокни  и  Received  Pronunciation  (RP),  так  как  в  наших  терминах,  у  него отсутствует соответствующая 

перцептивная база. Очевидно, что такая задача будет представлять для него некоторые трудности, прежде чем он 

сможет подстроить  свою  «эталонную  базу»  под  этот  вариант  произношения.  По мнению Шляховой Е.C. 

касательно произносительной нормы, современные  орфоэпические словари имеют «достаточно гибкую позицию, 

ориентируясь на некоторую  модифицированную  «широкую»  модель  RP  и  часто  дают несколько вариантов 

произношения с комментариями [1, 178 ]. 

В качестве эталона в большинстве российских учебных заведений берется британская произносительная 

нормаRP или же американский вариант General American.  Студенты  лингвистических  специальностей,  как  

правило,  также изучают  особенности  произношения  национальных,  территориальных  и региональных  

диалектов.  Мы  можем  предположить,  что  проще  всего говорящим будет восприниматься именно тот вариант , 

который он изучал и на который  настроен  его  фонематический  слух. 

В данной статье понятие корректного произношения будет трактоваться немного уже, нас будет прежде 

всего интересовать отсутствие или наличие коммуникативно -значимых произносительных ошибок, пусть оно и не 

будет соответствовать «совершенной» произносительной норме RP. Таким образом под «корректным 

произношением» будет пониматься - корректное звуковое оформление речи, которое не нарушает передачу смысла 

при декодировании и не затрудняет адекватное восприятие речи собеседником .   

В иностранной литературе данный термин, как правило, обозначается как «intelligibility». Согласно  

классификации  Льва  Владимировича  Щербы, произносительные  ошибки  можно  разделить  на  фонетические  и 

фонологические. Фонетические ошибки не являются смыслоразличительными и  выражаются  в  подмене  фонемы  

ее  аллофоном  или  вариантом. Фонологические  же  искажают  смысл  высказывания,  и  затрудняют  его 

восприятие, то есть являются коммуникативно-значимыми [3, 186]. 

В  связи  с  этим  мы  предположим,  что  именно  фонологические  ошибки  в собственной речи говорящего 

будут являться критичными для восприятия соответствующих  фонем  и  слов  в  целом  в  речи  чужой.  Так,  

например,  отсутствие аспирации при произнесении глухих смычных согласных скорее всего не будет проблемой 

при распознавании этих фонем, а вот отсутствие оппозиции по напряженности/ненапряженности может привести к 

затруднениям. 

Большинство ошибок  в речи на иностранном языке связаны с явлениями языковой  интерференции,  в  

нашем  случае  фонетической  интерференции.  

Уриэль Вайнрайх выделял следующие типы фонетической интерференции:  недодифференциация,  

сверхдифференциация,  фонетическая  субституция  и реинтерпретация [2, 45-46]. Недодиффренциация 

представляет собой процесс, когда говорящий не видит различия между двумя фонемами иностранного языка, 

например, заменяет в слове think [ɵ] на [s] или не видит разницы между долгими и краткими гласными и 

произносит одинаково слова deal - dill. Под сверхдифференциациией понимают явление, когда говорящий 

оперирует дифференцирующими  признаками  родного  языка  там,  где  это невозможно в иностранном, например, 

оглушение фонемы [d] в слове bend, приводящее к потере  признака  времени  английского  глагола. Существует 

также явление фонетической субституция, но оно относится к графо -фонемным ошибкам, (то есть вызванным 

незнанием правил чтения), а следовательно выходит за рамки данной работы.   

Руководствуясь  перечисленными  выше  типами  фонетической интерференции и контрастивным анализом 

фонетического состава русского и английского  языков,  попытаемся  составить  предварительный  список 

фонологических  ошибок,  которые  могут  повлечь  ошибки  в  восприятии. Очевидно, что корень многих 

искажений связанных с недодифференциацией будет лежать в более бедной вокалической системе русского языка 

и прежде всего  в  отсутствии  оппозиции  по  напряженности/ненапряженности.  Возможны  проблемы  при  

произношении  и  восприятии  дифтонгов.  Что касается  согласных  фонем,  то  мы  предполагаем,  что  

критичными  для восприятия могут стать: замена щелевых согласных [ɵ] на [s] или [f]; [w] на [v]; замена сонорного 

[ŋ] на [n], оглушение [d3] на[t∫] и оглушение звонких согласных  в  конечной  позиции.  Отдельно  отметим  
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произнесение  немых согласных, как возможную графо -фонемную ошибку. На суперсегментном уровне  основную  

проблему  представляет  неправильное  ударение.  Мы  не отрицаем, что незнание интонационных свойств языка 

или неспособность различить редуцированные формы в беглой речи тоже могут приводить к искажению  

восприятия,  однако  исследование  этих  явлений  находится  за рамками данной работы.  
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Термин «трансформация» используется во многих областях языкознания. Так, в словообразовании, по 

мнению В. Н. Немченко [1, с.704], под «трансформацией» понимается образование производных слов, 

омонимичных их производящим, т.е. образование слов лексико -семантическим и морфолого-синтаксическим 

способами словообразования. Для полного определения термина «трансформация» необходимо обратиться к 

различным словарям. Так, например, в словаре лингвистических терминов под редакцией О. С. Ахмановой дается 

следующее определение [2, с.137]: «Трансформация» (от англ. transformation):  

1) один из методов порождения вторичных языковых структур, состоящий в закономерном изменении 

основных моделей (или ядерных структур). 

2) символически выраженные мoрфо-синтаксические соответствия между сходными предложениями и 

фразами, обнаруживаемыми в данном корпусе». 

Т. Р. Левицкая и А. М. Фитеpман предлагают следующие виды трансформаций и приемы их осуществления 

[3, с.136]: 

1) Грамматические трансформации. К данному виду авторы относят такие приемы, как перестройка 

предложения, перестановки, замены, добавления и опущения.  

2) Лексические трансформации. Сюда входят следующие приемы: опущения, добавления, конкретизация, 

генерализация и замена. 

3) Стилистические трансформации, к которым относятся описательный перевод, различные замены, 

компенсация, синонимические замены. 

А. Д. Швейцер, в свою очередь, делит трансформации на четыре уровня [4, с.57]. Его классификация сложна 

для восприятия, поэтому в скобках для удобства будут указаны разъяснения:  

1) Трансформации на компонентном  уровне семантической эквивалент-ности, что подразумевает 

использование таких приемов, как замена одних морфологических средств другими, замена морфологических 

средств синтаксическими, замена одних синтаксических средств другими, замена грамматических 

(морфологических и синтаксических) средств лексическими и фразеологическими.  

2) Трансформации на референциальном уровне, которые включают 

гиперонимическую трансформацию (генерализация), гипонимическую транс-формацию (конкретизация), 

интергипонимическую трансформацию (замена реалий), синекдохическую трансформацию, метонимическую 

трансформацию, метафорическую трансформацию (перевод с помощью аналога, реметафориза-ция, т. е. замена 

одной метафоры другой и деметафоризация, т. е. замена метафоры неметафорой) и комбинация этих 

трансформаций. Сюда же входят комплексные трансформации (антонимический перевод, конверсивные 

трансформации). 

3) Трансформации на прагматическом уровне. На этом уровне автор предлагает такие приемы, как замена 

реалий или аллюзий их аналогом, уточняющее дополнение, поясняющий или интерпретирующий перевод, 

переводческие компенсации, замена одних стилистических средств другими. 

4) Трансформации на стилистическом уровне. Сюда, по мнению автора, следует отнести компре ссию 

(опущение избыточных элементов, семантическое стяжение, лексическое свертывание, эллипсис) или расширение.  

Сравним общепризнанный литературный вариант - выражение to be (to get) angry - быть сердитым - с 

возможными сленгизмами (сленговые слова) или коллоквиализмами, заимствованными нами из различных 

словарей. Получаем  следующую картину: 

to be as mad as one can be -рассвирепеть- айбаттану 

as mad as a wet hen (as mad as a hornet) -взбешенный, пришедший в ярость -жынданған, қатты ашуланған 

to be foaming -беситься, злиться -жындану, ашулану 

to foam at the mouth -прийти в бешенство (букв, «с пеной у рта») -ашу кернеп кету, аузынан көбігін 

шашырау 
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to be huffy -быть раздраженным -ашулану 

to be needled -быть в раздражении (букв. «получить булавочный укол») -ашулану 

to get shirty-разозлиться-ашулану 

like a bear with a sore head -очень сердитый -ашулы 

Хотя данный список сленгизмов выглядит внушительным, он еще далеко не полный, так как не включает 

ряд сугубо жаргонных вариантов. В отношении перевода данного списка  слов следует отметить такие моменты. 

Некоторые сленгизмы содержатся в современных двуязычных словарях, однако их перевод нельзя признать 

достаточно экспрессивным. Выражение like a bear with a sorehead рекомендуется переводить очень сердитый, но 

ведь и обычная глагольная конструкция (to get) very angry также означает "(стать) очень сердитым". По -русски 

дается один и тот же перевод, а по-английски здесь совершенно разные вещи: образная фразеологическая единица 

(like a bear with a sorehead) , с одной стороны, и оборот-стереотип (to get very angry)  - с другой. Налицо попытка 

составителей словарей в некоторых случаях ограничиваться стилистически нейтральными вариантами, 

передающими лишь общий смысл фразеологической единицы. Работа же по отысканию на казахском или русском 

языке достаточно экспрессивных и образных оттенков сленгизмов возлагается на самого переводчика.  

Некоторые неопытные переводчики, ориентируясь на подобные нейтральные, безжизненные эквиваленты, 

избегают поисков более емких, точных, выразительных народных оборотов и, более того, вырабатывают у себя 

привычку «переводить нейтрально». В лучшем случае такое раскрытие фразеологии лексикографами приводит 

переводчика к искажению стиля. А «иногда стремление лексикографа к передаче разговорного слова или 

словосочетания нейтральными приводит и просто к искажению смысла» [5, с.345].  

Более глубокий психолингвистический анализ перевода других сленгизмов в словарях лишь подтверждает 

наше наблюдение. Между тем в интересах профессиональных переводчиков, и прежде всего переводчиков 

художественной литературы, уже давно назрела потребность в толковых русских словарях сленга и просторечных 

выражений. Такой словарь, подобно многим английским и американским словарям сленга, во многом облегчил бы 

работу над словом как писателей, так и переводчиков художественной литературы, а также и работу 

лексикографов. В приведенной таблице изредка встречаются выражения соответсвующие английскому варианту 

на казахском и русском языке. Например, английское сленговое выражение " to foam at the mouth" буквально 

переводится на русский язык как "с пеной у рта", на казахский язык "аузынан көбігін шашырау". Такие 

соответствия встречаются нечасто. Поиск надлежащего соответствия, естественно, отнимает много времени и если 

лексикографы всякий раз будут стремиться найти оптимальный вариант (для десятков тысяч труднейших случаев), 

то на остальную лексикографическую работу у них времени не хватит. Приведенные примеры представляют 

собой, так сказать, «классический сленг». А как быть переводчику в тех случаях, когда употребляется новейший 

сленг?  

Допустим, что нам надо перевести на русский язык сленгизм  fixer. БАРС дает много сленговых значений 

данного слова: 'ходатай по темным делам'; 'связной между гангстерами и властями'; 'торговец наркотиками".  

Однако в последнее время у слова fixer появилось новое сленговое значение: 'постоянный пост перед зданием 

консульства, школы или другого учреждения для ведения круглосуточной охраны'. Возможен ли краткий перевод 

его? Нет, невозможен, поскольку в русском языке отсутствует аналогичный сленгизм. Однако в ряде случаев 

вполне можно дать краткие переводы.  
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РИТОРИКАЛЫҚ СҰАҚТАРДЫҢ ҚҰРЫЛЫМЫ МЕН МАЗМҰНЫ  

 

Сулейменова А.А. 

Қ. Жұбанов атындағы Ақтөбе өңірлік мемлекеттік унивеситет 

 

Шаршы топ алдындағы сөз - сөйлеу әрекетінің адресантпен тікелей қарым -қатынас жасау нәтижесінде пайда 

болатын ерекше түрі. Шаршы топ алдындағы сөз тыңдаушыларды ақпараттандыру және оларға көздегеніндей әсер 

ету (иландыру, сендіру, қанаттандыру, нақты әрекет етуге шақыру т.б.) мақсатында қолданылады. 

Тыңдаушылармен пікір алмасып, сөйлесу арқылы тілдік қарым -қатынасқа түсуді көздемейтіндіктен, шаршы топ 

алдындағы сөз монолог сипатында құрылады. Ол, керісінше, тыңдаушыларға эмоционалды деңгейде әсер ете 

отырып, оларды қоғамдық-тұрмыстық немесе азаматтық тұрғыдан әрекет етуге шақырады. Шаршы топ алдындағы 

сөздің жеке композициялық құрылымы, мағыналық тұтастығы сақталады. Р.Сыздық «Тілдік норма және оның 

қалыптануы» еңбегінде: «Бұл сөзді шешеннің сөзі немесе «шешендік сөз» деп те атап жүр, бірақ бұлайша 
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атағаннан гөрі оны «шаршы топ алдындағы сөз» (орысша «публичная речь») немесе «көпшілікке арналып айтылар 

сөз» деген дұрысырақ болар, өйткені қазақ ұғымында «шешендік сөздер» деп бұрынғы дәуірлерде өткен билер мен 

ел, ру басыларының, қысқасы, от ауызды, орақ тілдердің сөйлеу үрдісі танылады» - деп түсіндіреді. Ғалымның 

пікірінше, шаршы топ алдындағы сөз, аты айтып тұрғандай, көпке қарата сөз айтылатын жерде орындалуы керек 

және ол сөз әлеуметтік мәні бар, қоғам мүддесіне арналған әңгіме  (тақырып) болуы керек [8]. 

Тіл құрылымы жүйесінде риторика грамматикаға қарайды. Бірінші грамматиканы зерттеп, одан кейін 

риторикаға өтеді. Грамматика мен риторика арасында маңызды әдістанымдық айырмашылық бар. Грамматика 

немесе лингвистика барлық адамдар  қандай тілді қолданса да оның бірдей екенін біледі. Риторика теріс тезисті 

қолданады: әрбір сөзді құраушы басқаларға ұқсамайтын жеке болуы қажет, жаңалық айтуы тиіс, осыдан келіп 

риториканың негізгі талабы шығады: хабарламада жаңалықтың болмауына тыйым салу. 

Грамматика және риторика стилистика арқылы байланысады. Стилистика сөздің дұрыстығымен қатар 

тартымдылығын да көрсетеді. Әрбір ғылым секілді риторика да негізгі категорияларға сүйенеді, олар келесі екі 

кесінділермен көрсетілген: 

1. Квинтилиан кесіндісі: 

1. Жаңалық ашу; 

2. Орналасуы; 

3. Орындалуы; 

Бұл кесінді сөзді ауызша дайындау және оның айтылу әдістемесі. Берілген кесінді сөздің мазмұнына тиісті 

емес. Аристотель кесіндісі: 

1. Эпос; 

2. Пафос; 

3. Логос. 

Бұл жерде шындық қаралады, сөз қоғамдық өмірдің процесіне айналады. 

Ереже: Эпос дегенде антикалық дәстүр бойынша шешенге шындықты айтуы керек жағдайлар мен 

келісімдер ұғынылады. Бұл жағдайларды сөзді алушы сөзді құраушыға жасайды. Бұл жағдайлар уақытқа, іс -

қимылға, мерзімге, сөзді болжауға, сөз қарқынына байланысты. 

Ереже: Пафос дегенде сөз ойы (пиғыл) түсіндіріледі, сол себепті пафос сөзге жаңалық енгізуді жобалайды, 

сөздің не үшін құралатынын көрсетеді. 

Ереже: Логос дегенде сөздің ауызша толықтырылуы, ойлардың сөз жүзінде іске асуы, сондай -ақ эмоциялар 

ұғынылады [9]. 

Сөз тиімділігі. Сөз тиімді болу үшін ол жаңалық беруші, орынды және дұрыс болуы қажет.  

Әлеуметтік тоқырау – сөздің құлдырауы. 

Қазіргі риториканың нысанына тек қана ауызша сөз емес, сондай-ақ барлық сөздердің түрлері де жатады. 

Бұл сөздердің түрлерін риторика стилистикадан алады, ал стилистиканың негізгі бөлімі ауызша сөз теориясы деп 

есептеледі. 

Риторика құрылысы: риторика жалпы, жеке, тақырыптық болып бөлінеді. Ол эпосты, пафосты, логосты 

зерттейді. Стилистикамен қосыла осы сөз түрлерінің бір түрін зерттейді (жеке ауызша сөз). 

Тақырыптық риторика бір тақырып төңірегінде араласқан ауызша сөз түрлерінің ережелерін зерттейді 

(Америка үшін). 

Одан басқа риториканы теориялық және қолданбалы деп бөлуге болады. 

Теориялық – сөз заңдарын дедуктивті әдіспен зерттейді, кейін олар тарих фактілерімен риторикалық 

тәжірибемен сендіріледі (түсіндіріледі). 

Тәжірибелілік – сөздің көмегі туралы ережесін зерттейді: тәжірибеде қабылданатын және мақұлданатын 

ережелер. 

Мыс. 1. Егер диалог ауызша сөз түрінің бірінде жүргізілсе және тақырып бірнеше адамдардың қатысуымен 

және ұзақ уақытқа созылса, онда бос сөз болғаны (энтропия). 

Мыс. 2. Егер диалог ауызша сөздің бірнеше түрінде жүргізілсе және тақырып түрлендірілсе, онда мазмұны 

толықтырылады. 

Мыс. 3. Әдістемелік шығармалардағы мағына қабаттары белгілі тәртіппен орналасады -– автор бейнесі, 

сөздің жалпы мазмұны, сөздің бейнелі мазмұны, сөздің эмоциялық мазмұны, логикалық мазмұны, композициялық, 

немесе стилистикалық мазмұнмен құрылысы басқа мазмұнды сөз құрауға болмайды [9]. 

Гемилектика ережесі: Егер сөз автор бейнесі атынан айтылса немесе керісінше болса ғана, мәтінді толық 

түсінуге болады. 

Риторика ережесі: риторика заңдарын жеке пайдалану, сөйлеушінің мақсатына байланысты.  

1. Диалектика – сөздің негізгі мақсаты – шындықты іздеу (Сократ). 

2. Эристика – шындыққа қарамастан қоғамда өз позициясын бекіту. 

3. Софистика – сөз мақсаты – диалектиканың ережелерін қолдануымен өз позициясын бекіту немесе тиімді 

көзқараспен шындықты қамтымау. 

Риторикалық талдау – дайын сөздің қалай құрылғанын түсінуге көмектеседі, ойдан сөзге дейінгі жолды 

көрсетеді. Ол үшін риторикалық ереже (канон) деген түсінік қолданылады. 

Классикалық риторикалық канон кезеңдері: 

1. Инвенция – жаңалық ашу (жасаушы) (айтылатын нәрсені табу) . 
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2. Диспозиция – жаңалықтың орналасуы 

3. Элокуция – ойдың ауызша көркемделуі 

4. Меморио – есте сақтау 

5. Actio hypocrisis – сөздің айтылуы (орындалуы) 

Инвенция сөздің мағынасын түсінуді жобалайды, оларды бірнеше тақырыпшаларға бөлуді көздейді. Бірінші 

кезеңде (инвенцияның) ойдың болуы мен байлығы есепке алынады. Ол үшін «жалпы орындар» деп аталатындар 

бар. (топ – сөзді дамытудағы мағыналық моделдер) [10]. 

Топ – түсініктер жүйесі, кез келген сөз туралы ойлар әдісін жобалайды. 

Диспозиция идеяларды қайта топтау және олардың сөздің негізгі міндетін орындайтын тәртіпте 

орналастыру. Сөз келесі құрылымға ие: 

1. кіріспе; 

2. сөйлем; 

3. мазмұндау (баяндау); 

4. растау; 

5. теріске шығару; 

6. қорытынды. 

Элокуция – бұл сөзді ауызша көркемдеу кезеңі. Сөздер мен сөз тіркестерін таңдау өте маңызды; сөздерді 

мағыналық, семантикалық, стилистикалық, дыбыстық таңдау. Осы жерде троптар мен сөз фигураларын таңдау 

қажет. 

Actio hypocrisis – көпшілік алдында сөзге шығу бұл сөз техникасы мен дағдыларын (машықтарын) білу 

қабілеттерінің бар екенін көрсетеді (дауыс, интонация, қимылдар) [11]. 

Инвенция – идеялар іздеу, болашақ сөздің мазмұны, мағынасы. 

Ломоносов бойынша идеялар құрылысына қарай жай және күрделі болып бөлінеді.  

Мағыналық модель: топ, түр 

Топ, сөйлеу мен ойлаудың, пайымдай білудің, жалпыдан жалқыға  өтудің (дедукция), жалқыдан жалпыға 

өтудің (индукция) әмбебап заңын білдіреді. 
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В ЧЕМ ТРУДНОСТИ ПЕРЕВОДА АНГЛИЙСКИХ ПОСЛОВИЦ И ПОГОВОРОК НА РУССКИЙ 

ЯЗЫК 

 

Шатанова (Мухамедьярова) А.А. 

Актюбинский региональный государственный университет им.К.Жубанова 

 

Aнглийский язык oчень богат пословицами и поговорками, которые постоянно встречаются в литературе, 

фильмах, в передачах радио и телевидения, а также oбщении aнгличан. Aнглийская идиоматика достаточно cложна 

для изучающих aнглийский язык. Из известных науке языков нет таких, в которых бы совсем не было идиом, 

фразеологических оборотов, пословиц и поговорок. Но aнглийский язык oбошел всех.  

Cравнeние пoслoвиц и поговорок paзных нaрoдов пoкaзывает, кaк мнoго общегo имeют эти нaроды, чтo, в 

свoю чeредь, спoсобствуeт их лучшeму взаимoпониманию и сближeнию. Heобхoдимo oтметить, чтo многиe 

aнглийскиe и руccкиe послoвицы и погoвoрки многoзначны, чтo делает их тpудными для тoлковaния и срaвнения. 

B aнглийском языкe с болee высoкой, чeм в руccком, aктивнoстью вo  фразообразовании прeобладают 

следyющие цeлостные cмыcлы: остoрожнoсть, тpyдoлюбиe, cдeржанность в peчи [1, 27]:  

It is ill to waken sleeping dogs. Let sleeping dogs lie. — He слeдует бyдить cпящих cобак. He буди лихо, пoка 

oнo тиxo. 

Put not your hand between the bark and the tree. — Нe клaди pyки мeждy кoрoй и дeрeвом. Cвои собаки 

грызутся — чyжая не сyйся. 

https://www.englishdom.com/blog/poslovicy-bez-truda-ne-vynesh-i-rybku-iz-pruda-pogovorki-o-zhivotnyx/
https://www.englishdom.com/skills/practicum/material/a-brief-history-of-plural-words/
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Kaк мы выяснили, pyсская культyра oтносит вeрбальнoе выражение эмoций к однoй из оснoвных фyнкций 

чeловеческой peчи, мeжду тeм кaк aнглo-cаксонской культуре cвойственно нeoдобрительное oтношение к ничeм нe 

cдeрживаемому cлoвесному пoтoку чyвcтв[2, 35]: 

Pigs grunt about everything and nothing. — Есть повод, нет повода – свинья все равно хрюкает. На чужой 

роток не накинешь платок. Язык без костей: что хочет, то и лопочет. 

First think, then speak. — Сначала подумай, потом говори. 

Cуществyют cлeдующие пpaвила пepевода пocловиц и погoвoрoк: 

oптимальным переводчeским pешением, нeсомненно, являeтся пoиск              идeнтичной поговорки или 

пословицы; 

пpи oтсутствии нeпосредственных cooтветствий фразеологизм, yпотребленный в языке oригинала, мoжно 

перевести c пoмощью aналогичной фразеолoгической eдиницы;  

кaлькировaние или послвoный перeвод инoгдa дoпустим, xoтя этoт мeтод нe вceгда являeтcя эффeктивным. 

Интeрeсно, чтo пoрой пeревoдчикам удaется внeдрить в язык пeревода и дaже кyльтуру нoвую послoвицу;  

eсли в языке пeревода нeт фразеологизмов, в большем или меньшем объеме эквивалентных исходной 

фразеологической единице, нужно искать соответствующие по значению и окраске слова.  

Cоответственно, пословицы и поговорки можно paзделить нa такие категории: 

aнглийские пословицы и поговорки, кoторые полностью переводятся oдинаково на pусский язык, т.е. 

aнглийский вариант полностью cоответствует pусскому; 

aнглийские пословицы и поговорки, которые частично переводятся oдинаково на русский язык, т.е. 

aнглийский вариант несколько oтличается от pусского;  

aнглийские пословицы и пoговорки, котoрые пoлностью oтличаются перевoдом на pyсский язык, т.е. 

aнглийский вaриант не cooтветствует pyccкому. 

Мнoгие пословицы и поговорки легко пeреводятся на pyccкий язык: Seize the bull by horns — взять быка за 

рога; другие же нуждаются в объяснении, так как, наоборот, не имеют ничего общего с нашими русскими 

выражениями. Haпример, нaиболее pacпространенная погoворка between the devil and deep blue sea, чтo пo -русски 

звyчит кaк мeжду двух oгней. [3, 128]. B Aмерике же дословное «Mежду двух огней» звучит как «Mежду чертом и 

глубоким синим морем».  Из всeй прoведённой вышe рабoты мы видим, чтo все aнглийские посло вицы и 

поговoрки мoжно разделить нa тaкие кaтегории:                                                                                                                          

1. aнглийские пoсловицы и пoговорки, кoторые пoлностью пepeводятся oдинаково на py ccкий язык, т.e. 

aнглийский вариaнт пoлностью cooтветствует pyccкому;                                         

2. aнглийские пословицы и поговорки, которые частично переводятся одинаково на русский язык, т.e. 

aнглийский вариант несколько отличается от русского;                                                    

3. aнглийские пословицы и поговорки, которые полностью отличаются переводом на русский язык, т.e. 

aнглийский вариант не соответствует русскому [4, 259].    

Mноговековой oпыт oбщения нaродов, гoворящих и пишущиx нa paзличных языкaх, cвидетельствует o тoм, 

чтo хoроший пeреводчик дoлжен нe толькo понимать cмысл переводимого текста, нo и влaдеть фрaзеологическим 

богатством языка, на который осуществляется перевод.  Для  этого  необходимо помнить:                                                                         

 1) y aнглийского языка cвои законы, y pусского — cвои;                                                                                             

2) y aнглийского языка cвой порядок cлов, a y  pусского – другой;                                                            3)   в 

aнглийской фрaзе никогда нe может быть двух отрицаний, а в русском мы только что yпотребили их два: 

«никогда», «не». Aнглийская фраза в буквальном cмысле звучала бы так: «B английской фрaзе никогда мoжет быть 

двух отрицаний». Pусский язык гибoк, и oн пoзволяет сохранять английский порядoк слoв во фразе, но не всегда. 

Aнглийская фраза «He was not ready» буквальнo перевoдится, как «Oн был не готов». Tаков пoрядок слoв режeт 

слyх, и мы мeняем eго на «Oн не был готoв» [5, 299].  

Tрудности пeревода aнглийских пoсловиц и поговорок вoзникают и возникали всегда. A, учитывая все 

особенности того или иного языка, переводить то, что считается частью культуры одного народа на другой язык 

очень сложно. Например, английская пословица  “The pot calls the kettle black”. Дословный перевод этой 

пословицы звучит так: «Горшок обзывает этот чайник чёрным». Eсли для англичан смысл пословицы понятен, то 

для русского человека эта пословица кажется чем-то новым, поэтому смысл не всегда раскрывается полностью. 

3начит, для того, чтобы и pусский понял то, что хотели cказать пословицей aнгличане, надо искать pусский 

эквивалент: «Чья бы корова мычала, а твоя помолчала». Такой вариант более понятен и ближе  русскому человеку. 

Hо если перевести ее  на английский язык, то получится следующее: «Anyone’s cow may moo, but yours should keep 

quite”.  Как видим, первоначальный вариант  далёк от конечного варианта [6, 342].                                                                                                                                               

Анализ собранного материала показал, что некоторые пословичные и поговорочные образования, традиционно 

представляемые в словарях и справочниках как варианты более крупных единиц, на самом деле являются вполне 

самостоятельными речениями.                                                                          

Пословицы «Век живи, век учись» и «Век живи, век учись, а дураком помрешь» нельзя считать  

одинаковыми вариантам, поскольку они выражают совершенно разное  значение, и не отвечают допустимости 

взаимозамены в любых контекстах. Отсюда вытекает необходимость разграничивать всех четырех 

вышеприведенных форм. Вот какие трудности встречаются на пути переводчика, когда он переводит английские 

пословицы. 
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ИСПОЛЬЗОВАНИЕ КРЕАТИВНОЙ ПИСЬМЕННОЙ РЕЧИ КАК СРЕДСТВА ФОРМИРОВАНИЯ 

КОММУНИКАТИВНЫХ УМЕНИЙ 

 

Мадиева С.Б. 

Актюбинский региональный государственный университет им. К.Жубанова  

 

В последние годы роль письма в обучении иностранному языку постепенно повышается, и, в некотором 

смысле, письмо начинают рассматривать как резерв в повышении эффективности обучения иностранному языку. 

Нельзя не учитывать и практическую значимость письменного речевого общения в свете современных средств 

коммуникации, таких как электронная почта, интернет и т.п. В последнем случае письмо как  вид речевого общения 

развивается на основе только аутентичного материала. 

В настоящее время внимание сосредоточено на интерпретации письма как автономном дидактико -

методическом объекте. Задачи, решаемые при обучении письменной речи, связаны с созданием ус ловий для 

овладения содержанием обучения письменной речи. Они включают в себя формирование у учащихся 

необходимых графических автоматизмов, речемыслительных навыков и умений формулировать мысль в 

соответствии с письменным стилем, расширение знаний и кругозора, овладение культурой и интеллектуальной 

готовностью создавать содержание письменного произведения речи, формирование аутентичных представлений о 

предметном содержании, речевом стиле и графической форме письменного текста [1; 24].  

Письменная речь позволяет сохранить языковые и фактические знания, служит надежным инструментом 

мышления, стимулирует говорение, слушание и чтение на иностранном языке. Если правильно определить цели 

обучения письму и письменной речи, учитывать роль письма в развитии других умений, использовать упражнения, 

полностью соответствующие цели, выполнять эти упражнения на подходящем этапе обучения, то устная речь 

постепенно становится богаче и логичнее. 

Вспомогательную роль письмо выполняет при выработке грамматического навыка, при выполнении 

письменных заданий от простого списывания до заданий, требующих творческого подхода, что создаёт 

необходимые условия для запоминания. Без опоры на письмо обучающимся трудно удержать в памяти 

лексический и грамматический материал. 

Письменная речь рассматривается в качестве творческого коммуникативного умения, понимаемого как 

способность изложить в письменной форме свои мысли. Для этого надо владеть орфографическими и 

каллиграфическими навыками, умением композиционно построить и оформить в письменном виде речевое 

произведение, составленное во внутренней речи, а также умением выбрать адекватные лексические и 

грамматические единицы. 

Умение писать на английском языке приобретает все большее значение в силу ряда причин. В настоящее 

время появилась возможность путешествовать, работать в иностранных фирмах, участвовать в международных 

конференциях и программах обмена, общаться через Интернет. 

Все это предполагает умение заполнять анкеты и декларации, вести деловую переписку, составлять резюме, 

писать эссе и доклады. Иными словами, необходимо уметь выражать мысли и идеи в письменной форме, владея 

основами композиции, зная стилевые особенности и следуя определенным правилам организации письменного 

текста. 

В школе часто выполнение разного рода «механических» заданий превращается для учеников в рутину. И 

еще не приобщившись к процессу письменного самовыражения, дети теряют интерес к подобного рода 

деятельности. В результате, письменные умения учащихся значительно отстают от уровня обученности другим 

видам речевой деятельности. Для изменения подобной ситуации необходимо превратить процесс выполнения 

письменных заданий из рутины в творчество [2;18]. 

Так как сегодня процесс обучения направлен на практическое владение иностранным языком, то хочется 

отметить огромное значение такого речевого вида деятельности, как письмо или письменная речь. Последнее 

время данному виду деятельности стали уделять заслуженное внимание. Владение письменной речью позволяет 

реально использовать знание иностранного языка, находясь вне языковой  среды, общаясь с носителями языка при 
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помощи современных средств коммуникации: Internet, E-mail, SMS и т.д. Возможность писать личные и 

официальные письма, необходимость заполнять анкеты, бланки документов мотивируют учащихся к активному 

овладению письменной коммуникацией на изучаемом языке. 

 В устной речи реализуется меньшая часть потенциала языка. Значит, большая часть потенциала языка 

заключена в письменной речи. Вряд ли кто-нибудь станет оспаривать тот факт, что письменная коммуникация в 

современном мире чрезвычайно велика. Как и говорение, письмо является продуктивным видом деятельности, но 

еще более осложненным целым рядом обстоятельств, связанных с условиями письменной формы общения.  

В настоящее время отношение к письму и обучению учащихся  умениям выражать свои мысли в 

письменной форме решительно изменилось. Прежде всего, следует отметить, что письмо стало рассматриваться 

как средство коммуникации, другими словами,  использование имеющихся знаний и умений для решения 

конкретных практических задач. Возрастание роли письма в учебном процессе по иностранному языку также 

связано с использованием в настоящее время творческих форм работы с языком [3; 7]. Владение письменной 

речью позволяет реально использовать знание иностранного языка, находясь вне языковой среды, общаясь с 

носителями языка с помощью современных средств коммуникации. 

Письменная речевая деятельность – это целенаправленное и творческое совершение мысли в письменном 

слове, а письменная речь – способ формирования и формулирования мысли в письменных языковых знаках. 

Письменные умения учащихся нередко значительно отстают от уровня обученности другим видам речевой 

деятельности. 

Часто в методике термины «письмо» и «письменная речь» не противопоставляются. В англоязычной 

методической литературе эти два понятия также не противопоставляются (сравните: "writing as a means" и "writing 

as an end") [5; 14]. Лингвисты и методисты различают понятия письмо и письменная речь.  

В лингвистике под письмом понимается графическая система как одна из форм плана выражения. В 

методике под письмом понимается овладение учащимися графической и орфографической системами 

иностранного языка для фиксации речевого и языкового материала в целях его лучшего запоминания и в качестве 

помощника в овладении устной речью и чтением. Письменная речь и в лингвистике, и в методике рассматривается 

как процесс выражения мыслей в графической форме. 

Целью обучения письменной речи является формирование у учащихся письменной коммуникативной 

компетенции, которая включает владение письменными знаками, содержанием и формой письменного 

произведения речи. Задачи, решаемые при обучении письменной речи, связаны с созданием условий для овладения 

содержанием обучения письменной речи [6; 24].  

Эти задачи включают формирование у учащихся необходимых графических автоматизмов, 

речемыслительных навыков и умений формулировать мысль в соответствии с письменным стилем, расширение 

знаний и кругозора, овладение культурой и интеллектуальной готовностью создавать содержание письменного 

произведения речи, формирование аутентичных представлений о предметном содержании, речевом стиле и 

графической форме письменного текста. 

Конечные требования к обучению письменной речи включают формирование у учащихся способности 

практически пользоваться иноязычным письмом как способом общения, познания и творчества в соответствии с 

достигнутым программным уровнем овладения иностранным языком. На современном этапе развития общества 

письмо и письменная речь продолжают играть важную роль в международном общении. Письменные тексты 

продолжают выполнять важнейшую функцию передачи и получения информации. Постоянный приток новой 

информации относит проблему обучения письменной коммуникации к числу первоочередных, обусловленных 

социальным заказом общества. Исследователи (А.А.Миролюбов,   Л.Г.Кузьмина, Е.И. Пассов и др.) дают высокую 

оценку потенциала письма в обучении иностранному языку. В учебном процессе письменная речь как вид речевой 

деятельности может выполнять различные функции. 

Обратимся непосредственно к определению письменной речи. Необходимо  отметить, что письменная речь 

не есть материализованное в графическую форму устное сообщение. Так, согласно А. Р. Луриа, «в письменной 

речи мы имеем совсем новое психологическое образование, отличающееся от устной речи, как по своему 

происхождению, так и по структурным и функциональным особенностям» [1; 47]. Считаем необходимым дать 

психолингвистическую характеристику письменной речи.  

В лингвистической литературе под письмом понимается графическая система, как одна из форм выражения, 

средство представить язык при помощи знаков и, наконец, дополнение к звуковой речи; средство общения при 

помощи системы графических знаков, позволяющее фиксировать речь для сохранения ее произведений во времени 

и для передачи ее на расстоянии. 

Письменная речь определяется как процесс письменного выражения мыслей и как речевая деятельность, 

связанная с видимой речью. Для нас обучение письму это формирование умения пользоваться графической и 

орфографической системами языка для записи отдельных слов, словосочетаний, предложений, ф иксировать 

устную речь с помощью графических знаков. А обучение письменной речи это овладение учащимися умением 

сочетать слова в письменной форме для выражения своих мыслей в соответствии с потребностями общения, 

осуществлять общение средствами конкретного  языка в письменной форме. Целью обучения письменной речи 

является формирование у учащихся письменной коммуникативной компетенции, которая включает в себя 

владение письменными знаками, содержанием и формой письменного произведения речи.  
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ЖАС ҰРПАҚТЫ МУЗЫКА ӨНЕРІМЕН ТӘРБИЕЛЕУДЕ ХАЛЫҚ ПЕДАГОГИКАСЫНЫҢ 

МАҢЫЗЫ 

 

Індемес А.Б. 

Халқаралық гуманитарлы-техникалық университет.Шымкент қ. 

 

Қазақтың аса бай әрі өзіндік сипаттарымен ерекшеленетін музыкалық мұрамыз халқымыздың рухани 

дүниесінде айрықша орын алады. Қазақтың философиялық-эстетикалық тағылымы, көзқарасы, дүниетанымы, 

наным сенімі, мінез-құлқы, ой-арманы, көңіл-күйі, отаншыл-азаматтық сезімі, қиял-арман қайғы-қасіреті, 

ғашықтық сүйіспеншілігі мен батырлық қасиеттері, еркіндікті аңсаған жүрегі, қонақ жайлы кең пейілі және т.б. 

ұлттық сипаттары тамаша музыка тілімен бейнеленген. Музыкалық байлығымыз халық тұрмысының әрбір 

көрінісі-нәрестенің шыр етіп дүниеге келгенінен бастап, өмір циклінің біткеніне дейінгі бүкіл ғұмыры, халықтың 

жүрегінен шыққан шалқыған әндері мен күмбірлеген күйлерінде жырланған. Қазақтың кең даласы өзінің ұл-

қыздарын ерекше рухтандырып, оларға шығармашылықтарымен шабыт беріп, тамаша поэтикалық, прозалық, 

музыкалық туындылардың пайда болуына ықпалын тигізген. Осылайша Ұлы Даланың мәдениеті өткір тілдің, 

жалынды сөздің, әсерлі үннің сарқылмас бұлағына айналған. Оның көпжылдық тарихында небір керемет талант 

иелері өмір сүріп, шығармашылықтарын келешек ұрпақтарға ауыз екі түрі ретінде өлмес мұра етіп қалдырған.  

Кез келген адам ең алдымен өз халқының перзенті, өз отанына бар жан-тәнімен берілген азаматы болу керек 

екенін, ұлттың болашағы тек өзіне байланысты болатынын есте ұстауға тиіс. Оның осындай тұжырымға 

тоқталуына ұлттық әдет-ғұрыптар мен дәстүрлер көптеп көмектеседі, солар арқылы ол жалпы адамзаттық әлемге 

аяқ басып, өз халқының игілігін басқа халықтарға жақын да түсінікті ете алады. 

Ұлы М.Әуезовтың «Ел боламын десең, бесігіңді түзе» деген ұлағатты сөзін еске түсірсек, сол ел бесігі-

болашақ ұрпақтың тәрбиесінен басталады[1]. Бағыт-бағдары айқындалмай, аяқ алысы бекіп, көші түзелмей 

мемлекеттің әлеумет-қуаты түзелмейтіні анық. Сондықтан шығар қазақ халқы көнеден-ақ бастап бала тәрбиесіне 

көп көңіл бөлген. Халық педагогикасында жас ұрпақты тәрбиелеудегі негізгі құралдардың бірі болып -өнер, оның 

ішінде музыка өнері болған. Жастайынан бала музыкамен қосарланып өсіп-өнген. 

Музыкалық-эстетикалық тәрбиенің қалыптасуы мен дамуы халықтың сан ғасырлық тарихымен, тыныс -

тіршілігімен, тұрмыс-салтымен және мәдениетімен тығыз байланысты екені бізге мәлім. Әр халықтың жас ұрпағын 

тәрбиелеудегі өзіне тән мәдени мұралары бар. Сол сияқты-қазақ халқында ғасырлар бойы жинақталған ұрпақ 

тәрбиесі жөніндегі ой-пікір, білім, тәжірибелер жиынтығы-халық педагогикасы болашақ ұрпақ тәрбиелеуде ерекше 

орын алады. Бірде-бір адамзат қоғамы өзінен бұрынғы аға буынның ақыл-ой, тәрбиелік тәжірибесін пайдаланбай 

өмір сүрген емес. Халық келер ұрпағын жан-жақты жетілген азамат етіп тәрбиелеу үшін өзіне дейінгі қоғамда  қолы 

жеткен тәрбиенің жақсы дәстүрі атаулыны жинақтап пайдалана отырып, еңбексүйгіш, ұлттық сана-сезімі оянған, 

мәдениетті, рухани бай, адамгершілігі зор азамат етіп тәрбиелеуді мақсат еткен. Халықтың ғасырлар бойғы бай 

қазынасы ауыз әдебиетінің асыл үлгілері: өлең-жыр, аңыз-әңгімелер, мақал-мәтелдер, афоризм сөздер мен ән-күй 

музыкасы, зергерлік қолөнері, ұлттық ойын түрлері т.б. өнер атаулының бәрін ұрпақ тәрбиесінің пәрменді құралы 

етіп пайдаланған. Халық педагогикасында тағлымдық, соның ішінде өнерге сүйіспеншілік сезімін баулитін мақал-

мәтелдер көптеп кездеседі. Олар үздік поэтикалық үлгіде әдемі ырғақ пен сарынды әуезбен айтылады. «Өнер алды 

қызыл тіл» деп, тіл өнерін жоғары бағалаған. «Өнер» сөзінің аясында «көркем өнер» (музыка, қолтаңбалы өнер 

т.б.) «шеберлік», «іскерлік» сияқты ұғымдар білдірген. «Өнерлі өрге жүзеді»,«Өнерлінің қолы - алтын, өлеңшінің 

сөзі – алтын», «Ақыл көпке жеткізеді, өнер - көкке жеткізеді», «Өнер - ердің қанаты», «Жігітке жетпіс өнер де аз» 

деген мақалдар жастарды өнерді меңгеруге талпындырған. Нағыз сұлу адам - өнерлі адам екенін ұғындырған[2]. 

Ежелгі ата-бабаларымыздың күмбірлеген күміс күйімен, сыбызғы-сырнай үнімен, асқақтата салған әнімен, 

ғашықтық (лиро-эпостық) жырымен, мақал-мәтел, шешендік сөз, айтыс өлеңдерімен сан ғасыр бойы өз ұрпағын 

сегіз қырлы, бір сырлы, өнегелі де өнерлі, адамгершілік ар-ожданы жоғары намысқой азамат тәрбиелеп келгені 

тарихи шындық. 

Жас ұрпақ тәрбиесінде қазақ халқының негізгі құралы-өнер, оның ішінде музыка мен сөз өнері болған. 

Бесікте жатқан кезінен бастап-ақ өлең-жырлардың неше түрін әдемі әуен, сүйкімді сазбен жұптастырып, бала  

бойына сіңіріп отырған. Демек өмірдің, туған табиғаттың, тұрмыстың реалистік шынайы бейнесі, халықтың аңыз -

әңгімелері, жыр-дастандары, ертегілері - осының бәрі жас шағынан балаларды отансүйгіштікке тәрбиелеуге және 

сол сүйіспеншілігін дамытуға ықпал еткен. 
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Халықтың ауызекі шығармашылығынан нәр алмаған, еңбектерінде тәрбиенің халықтық ізгі идеялары 

көрініс таппаған қазақ ағартушылары, ғалымдары, ақын-жыраулары жоқ деуге болады. Олардың ішінде алғашқы 

болып, аты әлемге жайылған Әл-Фарабидің шоқтығы ерекше биік тұрады. Ол өзінің ғылыми-педагогикалық 

шығармаларында имандылық-адамгершілік тәрбиені қарастыра келіп, халық музыкасы арқылы тәрбие беруге 

ерекше маңыз берді. Оның сөзімен айтқанда, халықтық музыка тәрбие қызметін, тыңдаушылардың эмоциялық 

қабылдауын күшейтудің таптырмас құралы болып табылады, қажығанда және тарыққанда олардың көңіл-күйін 

көтереді. Халықтық музыка «...жақсы көңіл-күйге, адамгершілік тәрбиеге жәрдемдеседі, тепетеңдікті 

жоғалтқандардың мінез-құлқын сабасына түсіреді және әрі кемеліне келтіреді... Бұл музыка тән сұлулығы үшін де 

пайдалы, өйткені тән ауырған кезде жан да сөнеді... Сондықтан тән сауықса жан да сауығады, осындай ықпал 

жасайтын дыбыстардың арқасында оның күш- қайраты қалыпқа келіп, оның субстанциясына бейімделеді»[3]. 

Өз тіршілігінің сан ғасырлық тарихының ішінде қазақ халқы тәрбиенің өзіне тән сезімдік қабылдау 

тәжірибесін жеткіншек ұрпаққа рухани тәрбие берудің өзіндік әдет-ғұрпы мен дәстүрін жинақтады. Оларда 

бұқараның жасампаз шығармашылық тәжірибесі, азды-көпті орнықты қағидалар, қоғамдық мінез-құлық 

нормалары мен принциптері топтастырылған. Қазақстанның  әлеуметтік-экономикалық, тарихи- географиялық 

жағдайларының, халықтың көшпелі өмір салтының өзіндік ерекшелігіне сәйкес жеткіншек ұрпақты тәрбиелеуге, 

атап айтқанда, рухани тәрбие беруге деген өзіне тән ерекше талаптары қалыптасты. 

Қазақтың халық педагогикасында болмысқа эстетикалық көзқарасты, талғамдарды қалыптастыру, балалар 

мен жастарды бай әдеби және музыкалық мәдениетке тарту құралдары сан алуан. Халықтың ауызекі 

шығармашылығының түрлі жанрлары да, ұлттық әдет-ғұрыптар да, қазақ отбасының ішкі қарым -қатынастары да, 

халықтың қолтаңбалы өнері де, ұлттық ойындар да соның жарқын айғағы болып табылады. Халық 

педагогикасында балалар ойындары да, ертегі эпостық жырларды айту да әнмен және әуенмен бірге атқарылған. 

Балалар мен жастар ойын-сауық үстінде халықтың музыкалық-әдеби бай мәдениетінен нәр алып, рухани сұлу 

болып өскен. 

Қазақ халқының әдет-ғұрыптары, салт- дәстүрлері, өмірдегі, тұрмыстағы атаулы сәттері - бәрінде жас 

ұрпаққа айтылар арман-тілек, ақыл-өсиет, ой-пікірлері өлең-жыр, ән түрінде айтылып, атқарылған, бәрінде де сөз 

бен саз қатар жүрген, егіз қолданылған. 

Халық педагогикасының негізгі мақсаты - өзінің бай тарихи тәжірибесіне сүйене отырып, келер ұрпақты 

еңбексүйгіштікке, өнерге баулу, Отанын, отбасы, ауыл-аймақ, ар-намысын қорғай білетін, жаны жайсаң, арлы 

азамат тәрбиелеу болды. Осы мақсатты іске асыру жолында отбасы мүшелерінен бастап, ауыл ақсақалдары, 

көнекөз қариялар мен ақын, жыршы, жырау, әнші, күйші сияқты өнер адамдарының бәрі белсене қатысатын 

ұжымдық тәрбие ісін жүргізушілер болып келгені көпке аян. 

Қазақ халық педагогикасында балалар мен жастарға музыкалық-эстетикалық тәрбие берудің тамыры 

тереңде жатыр. Ерте заманнан бері халқымызбен бірге жасасып келе жатқан, оның рухани жан серігіне айналған 

музыкалық аспаптар, олардан туындап шыққан күй өнері, ән өнері әліде өзінің эстетикалық, педагогикалық орнын 

жоймаған. 

Қолданылған әдебиеттер: 

1. Әуезов М. Әдебиет тарихы. –А., 1991 

2. Ұзақбаева С. Тамыры терең тәрбие. –А.,1995 

3. Әбу Насыр Әл-Фараби. Таңдамалы трактаттары. Алматы, 2009 

 

Ғылыми жетекші-аға оқытушы Таубаева Р.К. 

 

 

МУЗЫКА МҰҒАЛІМІНІҢ ҰЙЫМДАСТЫРУШЫЛЫҚ ҚАБІЛЕТІ 

 

Аманкелді Н. 

Халқаралық гуманитарлы-техникалық университет.Шымкент қ. 

 

Қазіргі заман мұғалімі - оқушылардың бойында білімді шығармашылықпен қабылдауға ұмтылысты дамыта 

алатын, оларды дербес ойлауға, материалды зерделеу барысында өзіне қоятын сұрақтарды тұжырымдауға 

үйрететін, олардың қажеттіліктерін толығырақ іске асыратын, пәндерді зерделеуге ынтасын арттыратын, олардың 

жеке бейімдіктері мен дарын нышандарын ұштай алатын адам болуы тиіс. 

Бүгінгі ұстаз үнемі ізденіс үстінде, өз ісіне деген сүйіспеншілікті шәкірттерге деген сүйіспеншілікпен 

ұштастырып, балаларды оқытып қана қоймай, сонымен бірге өз шәкірттерінен де оқып-үйрене алу керек. Әрбір 

баланың жан түкпірінде жатқан ең тәуір сапаларды анықтауға, балаларды көтермелеуге тиіс. Сонда ғана олар 

мектепті бітіргеннен кейін өздерінің қоғамдағы орнын анық сезініп, оның игілігі үшін жұмыс істей алады, 

қоғамымыздың ағымдағы және келешектегі міндеттерін шешуге қатысуға тастүйін дайын болады. Педагогтың 

кәсібилігі оның кәсіби жарамдылығымен, кәсіби жол табуымен, дербес дамуымен, яғни өз бойында кәсіби 

қызметті орындау үшін қажетті қасиеттерді мақсатты түрде қалыптастыруымен анықталады. 

Қазіргі заманғы педагогтың айрықша белгілері ұдайы өзін-өзі жетілдіру, өзіне-өзі сын тұрғысынан қарау, 

білімдарлық және жоғары еңбек мәдениеті болып табылады. Мұғалімнің кәсіби өсуі өздігінен білім алу 

қажеттілігінсіз мүмкін емес. Қазіргі заманғы мұғалім үшін ешқашанда қол жеткен межеде қалып қоймай, 
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қайткенде алға қарай жүру өте маңызды. Өйткені мұғалім еңбегі шексіз шығармашылық үшін сарқылмас қайнар 

көзі. 

Музыка мұғалімін даярлау - күрделі де көп деңгейлі үрдіс, ондағы ұйымдастырушылық ептілігі кәсіби 

педагогикалық біліктіліктің компоненті. Әрине өз бетінше жұмыс істеу арқасында олар уақыт өте дамиды. Сол 

себепті, осы жұмыс алдында мұғалім ұйымдастырушылық қабілетін оқу -тәрбие мәселелерін шешу кезінде 

қалыптастыруы дұрыс. Музыка мұғалімінің ұйымдастырушылық қабілеттерінің деңгейі мен даму дәрежесі оның 

психологиялық мәдениетіне байланысты, тұлға мәдениеттің бір бөлігі ретінде. Психологиялық мәдениет 

құрылымы: адамның психикалық іс-әрекет заңдылықтары туралы психикалық білім; оларды балалармен 

музыкалық жұмысты ұйымдастыру үрдісінде қолдану ептілігі. 

Мектептік аудиторияның психологиялық өзгешеліктерін білу деген, қызығушылық, құндылықтар бағыты, 

танымдық мүмкіндіктері, тұлғалық қарым-қатынас және т.б. Мұғалім іс-әрекетін зерттей келе Ф.Н.Гоноболин 

мынадай тұжырым айтады: «тұлға қасиеттерін, педагогикалыққа да қажетті қасиеттерді екі топқа бөлуге болады: 

жалпы тұлға қасиеттері (жігер, мінез - құлық) және педагогикалық қабілеттер (бағыттылық, мұғалімнің сөйлеу 

мәдениеті, 

ұйымдастырушылық қабілеті)»[1].Автор ұйымдастырушылық қабілетті педагогикалыққа жатқызады 

Олардың негізінде, автордың ойынша, жалпы ұйымдастыру, тәртіп сақтау, нақтылық, қажетті әрекеттердің дер 

кезінде орындалуы. 

Ұйымдастыру қабілетін Л.И.Ушинский жалпы тұлға қасиеттеріне теңейді, олар: 

- белсенділік (практикалық тапсырмаларды ынта-жігермен орындау ептілігі); 

- тың ұсыныстар (идеялар мен ұсыныстардың белсенді айқындалуы);  

- ой алғырлығы (құбылыс мәнін түсіну қабілеті мен негізгіні, маңыздысын, қарама -қайшылықтарды 

анықтау); 

- табандылық (қиыншылыққа төтеу); 

- еңбекқорлық (шыдамдық, жұмысты тиянақты орныдау, төзімділік);  

- тіл табысу (адамдармен қарым-қатынас орнату, тартымдылық): 

- байқаушылық (мәндісін, маңыздысын анықтау, оны есте сақтау);  

- өзін-өзі қадағалау (түрлі жағдайда өз жүріс-тұрысын, көңіл-күйін қадағалау); 

- өз бетінше әрекеттену (мәселелерді өз бетінше шешу және өз шешімін қабылдау;  

- құзреттілік (өзі ұйымдастыратын пәнді білу): 

- ұйымдастырушылық (өз жұмысын жоспарлау, ондағы бірізділік, жинақтылық) [2]. 

Әрине, ұйымдастырушылық жұмысы педагог-музыкантқа ерекше талап қояды. Өйткені, музыка мұғалімі 

музыкалық тынығу іс-шараларды өткізу үшін қажетті шығармашылық белсенділік, ой-ұшқырлық, байқаушылық 

қабілеттерді ескеруі тиіс, олар жоғары деңгейлі интеллект белгісі. Мұндай ұйымдастырушы болу үшін өзі 

оқушының ойын, көңіл-күйін, өмір-тіршілігін білу керек және де ұйымдастырушылық ептілігін көрсетуде қуат-

қайсарлық та өте маңызды. Қайсарлық белгісі тәртіптілік, өз бетінше әрекеттену ұстамдылық, ал ол үшін 

сенімсіздік, қорқу сезімін тежеп, өзін-өзі байқау ептілігін қолдану қажет. Басқаша айтсақ, оқушылармен өткізетін 

жұмыстарды ұйымдастыруда нақты жағдайды бақылап, мақсатқа жету үшін ынта жігермен жұмыс істеу керек.  

Әлеуметті-психологиялық құбылыстар структурасы ұйымдастырушылық қабілеттерді көрсетуде шешуші 

роль атқарады: жиналыстар (мотивтер мен түсініктер); әлеуметтік-психологиялық жағдай (көңіл-күй, пікір); 

әлеуметтік-психологиялық үрдіс (сендіру, түсіндіру); ептіліктер жинағы, ол деген белсенді де жігерлі әр екеттер 

ептілігі. Ұйымдастырушылық қабілеті- музыка мұғалімінің маңызды сапа-қасиеті, оқу-тәрбие жұмыстарында 

жоғары нәтижелерге жету ынтасы. Ұйымдастырушылық қабілеттің негізінде кәсіби эрудиция, тіл табысу, 

мейірімділік, талап қою, назар аудару. Эмпатия, педагогикалық шеберлігінің бір құрамдас бөлігі ретінде 

ұйымдастырушылық қабілеті оның даралығын, педагогикалық техникасын айқындайды (эмоциональды 

сезімталдылық, педагогикалық интуиция, көркем ой, импровизация жасау қабілеті, сөйлеу мәдениеті, мимика, 

қимыл-әрекеттері, педагогикалық ықпалы). 

Ұйымдастырушылық қабілет қызметі: 

интегративті қызметі: мұғалім топ ішіндегі әрекеттерді өзара байланыстыру, үйлестіру, бағыт-бағдар беру; 

болжамдық қызметі: әрекеттерді болжау; 

коммуникативтік қызметі, ол алғашқыларымен байланысты. 

Ең маңыздысы, ұйымдастырушылық қабілеттің іс-әрекетті бағыттау қызметі. Сондықтан, педагогикалық 

жұмысты жоғары дәрежеде дамыған ұйымдастырушылық қабілетінсіз орындау мүмкін емес.  

Музыка мұғалімінің қызметіндегі ұйымдастыру жұмысы оқу -тәрбие үрдісін ұйымдастырумен байланысты. 

Бұл деген оқыту материалын сараптау, оқу-тәрбие жұмыстарының әртүрлі формаларын ұйымдастыру, музыка 

сабағы мен сыныптан тыс жұмыстарындағы өз әрекеттерін жоспарлау. Ол үшін мынаны білу керек: мектептегі 

оқушылардың музыкалық тынығу іс-әрекеттерін ұйымдастыру негіздерін;музыка мұғалімі тынғу жұмыстары 

барысында эстетикалық тәрбие берумен бірге этика негіздерін меңгертуі тиіс, ал оның бастамасы, негізі қарым -

қатынаста жатыр. Сол себепті ұйымдастырушылық қабілеттің бірден бір компоненті қарым-қатынас орнату 

ептілігі. 

Жаңа адамды, болашақ қоғам адамын рухани, интеллектуалдық жағынан дамыта тәрбиелеу ісі бүгінгі 

уақыттың күн тәртібіне айрықша қойылған мәселе. 
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Сондықтан, мемлекетіміздің бүгінгі стратегиясы - өз жерін, елін сүйетін, адамгершілік қуаты мол, 

парасатты, ата-бабаның әдет-ғұрпы мен салт-дәстүрін бойына сіңірген, ғылыми жұмыстарға бейім, өз ойын еркін 

жеткізе алатын дарынды; білімді де салауатты тұлғаны тәрбиелеу. 

Қорыта айтқанда, музыка мұғалімі пән мұғалімдерімен бала  тәрбиесінде өзара бірлескен жұмыстарының 

формалары әр түрлі болып келеді. Оның нәтижелі болуы, көбінесе олардың өзара тығыз қарым -қатынаста, белгілі 

бір нақты нәтижеге қол жеткізуде екі жақтың өзара ынталы болуына байланысты. 

Көрнекті психолог Л.С. Выготский : «Жақсы оқыту - баланың дамуын ілгерілететін, дамудың алдында 

жүретін оқыту»- деп тұжырымдайды[3]. Ал, оқыту мұғалім арқылы іске асатын процесс болғандықтан педагогтар 

мен ұстаздар қауымына үлкен жауапкершілік жүктейді. 
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ИСТОРИКО-ПЕДАГОГИЧЕСКИЙ АСПЕКТ 

МУЗЫКАЛЬНОГО РАЗВИТИЯ МЛАДШЕГО ЗВЕНА 
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Аркалыкский государственный педагогический институт им.И.Алтынсарина 

 

В начальной школе закладываются основы духовной культуры, музыкальной образованности, 

формирующие музыкально-эстетические идеалы, вкусы и потребности младших школьников. Большое значение 

приобретают занятия предметами эстетического цикла, среди которых музыка занимает особое положение. 

Именно на уроках музыки каждый ребенок приобщается к сокровищам классической и народной музыки, у него 

формируется эмоционально-личностное отношение к произведениям искусства. 

Одним из актуальных направлений поиска в сфере образования является использование игровой 

деятельности в педагогическом процессе. В последнее время игровая деятельность завоевала огромную 

популярность в системе образования, а наиболее синтетической формой художественной деятельности является 

игра-драматизация. Именно в игре-драматизации активно развиваются не только музыкальные, но и актерские, 

режиссерские, литературные способности. 

Появление в XIX-XX вв научной теории игры позволило выйти на новый уровень ее педагогического 

осмысления. Были обозначены наиболее эффективные сферы применения игры, осуществлена классификация игр, 

разработана технология подготовки и проведения игр, а также механизм внедрения их в процесс обучения. В 

результате появились различные игровые сценарии и техники, а также ориентированные на игровую деятельность 

образовательные программы. Традиционно игра организуется по сценарию литературного или музыкального 

произведения. При этом Л.С.Выготский считает, что в игре сценарий не всегда является жестким каноном и может 

быть лишь канвой, в пределах которой разворачивается импровизация. «...Важно не то, что создадут дети, важно, 

то, что они создают, творят, упражняются в творческом воображении и его воплощение».  

Разработка научных основ обучения впервые прослеживаются в трудах Я.М.Коменского, который, 

рассматривал образование как «процесс развития природных дарований человека»,  собственного говоря, выдвинул 

идею развития человека как ключевую, что впоследствии оформилось в идею развивающего обучения. 

Я.А.Коменский полагал, что урок и другие занятия должны разносторонне развивать человека. По его мнению, 

задача педагогики как науки состоит в том, чтобы найти содержание, методы, формы и средства обучения, 

позволяющие стимулировать познавательную активность ученика, обеспечивали бы его развитие и саморазвитие. 

Общее развитие им понимается как реализация природных задатков («дарований») в соответствии с принципом 

природосообразности. Развивать не один какой-либо задаток, а все задатки; не 

у одного кого-либо или избранных, а у всех людей. Я.А.Коменский дал четкое обоснование идеи 

всестороннего развития, показав, прежде всего, необходимость вводить в действие все заложенные природой 

задатки [1,с.26]. Идея развивающего обучения находит свое отражение в теории элементарного образования, 

разработанной И.Г.Песталоцци, которая была им сформулирована в работе «Метод»: задача обучения – дать детям 

не просто сумму знаний, а развитие их ума, способности самостоятельно решать возникающие в процессе 

познания вопросы, развитие внутренних сил. И.Г.Песталоции подчеркивал роль обучения, которая является не 

только средством духовного развития, но и средством приобретения знаний. Также он полагал, что реализация 

идеи развивающего обучения возможна тогда, когда основу взаимоотношений между учителем и учеником будет 

составлять принцип гуманизма, суть которого он видел в познании свободы и независимости развивающейся 

детской личности [2, 55]. 

Многие отечественные педагоги выделяли приоритет развития над обучением и воспитанием. В ХVIII в. 

Н.И.Новиков был одним из первых, кто считал, что нужно возбуждать интерес детей к учению и больше 
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показывать, чем рассказывать (реализация принципа наглядности), учить мыслить самостоятельно, помогать 

учащимся находить связи между вещами и их свойствами. Отметим, что в его работах термин «развивающее 

обучение» еще отсутcтвует. Педагог писал: «Во всяком можно возбудить охоту и склонность к изучению для него 

нужного, если учитель точно знает собственные ему силы и способности и отношение, в каком одна к другой 

находятся» [3, 179]. 

Основоположник отечественной теории развивающего обучения К.Д.Ушинский полагал, что обучение 

одновременно должно обогащать ум ребенка необходимыми знаниями и развивать его мыслительные способности. 

Он был сторонником неразрывности формального и материального образования. В соответствии с целями 

образования К.Д,Ушинский считал, что «...не науки должны схоластически укладываться в голове ученика, а 

знания и идеи, сообщаемые каким бы то ни было науками, должны органически строиться в светлый и, по 

возможности, общирный взгляд на мир и его жизнь», утверждал педагог. Он подчеркивал, что школа должна иметь 

в виду «не науки в их отдельности, а душу учащегося в ее целостности и ее органическое постепенное и 

всестороннее развитие». При разработке теории обучения, К.Д.Ушинский ставил центральным вопросом 

дидактики следующее: Как учить детей? Исходя из общих антропологических идей и опираясь на достижения 

психологии, К.Д.Ушинский стремился осмыслить механизм умственного развития ребенка, использовать его 

врожденное стремление к активной деятельности. Центральную роль в развитии он отводил деятельности 

учащихся, отмечая, что учитель не должен навязывать ребенку свою волю, свои мысли, свои выводы, поскольку он 

не может быть уверен в том, что все это ученик воспримет правильно и сознательно[4, с.178].  

Отечественные представители педагогической мысли, обрашавшиеся к идее развивающего обучения и 

реализуюшие ее на практике, ставили в центр педагогического процесса ребенка и его умственное развитие, 

стремились 

воспитать самодеятельную личность, что являлось отражением гуманистического направления педагогики 

ХIХ начала ХХвв. Теоретическую основу развивающего обучения разработал Л.С.Выготский. В работе 

«Мышление и речь» Л.С.Выготский развертывает свою «гипотезу» по проблеме обучения и развития. Автор, 

прежде всего, указывает: «Мы исходим из того положения, что обучение и развитие  представляют собой не два 

независимых процесса или один и тот же процесс, что между развитием и обучением существуют сложные 

отношения». Далее: «Развитие... не предшествует началу обучения, а совершается в неразрывной внутренней связи 

с ним, в ходе его поступательного движения» [5, с.235]. 

Ребенок фактически начинает обучаться задолго до начала формального школьного обучения. Всегда 

существует расхождения между ходом школьного обучения и развитием соответствующих психических функций, 

кривая обучения и кривая развития не совпадают. Если основные концептуальные идеи Л.С.Выготского, 

связанные с зоной ближайщего развития, не будут опровергнуты, то они и дадут революционный сдвиг в 

обучении. Анализ историко-педагогического наследия, работы ученых, педагогов практиков доказывает 

возможность и целесообразность обучения, непосредственно ориентированного на развитие.  
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БАҚ-ТАҒЫ СӨЗ БОСТАНДЫҒЫ 

 

Жұмағазы А. 

І.Жансүгіров атындағы Жетісу мемлекеттік университеті 

 

Сөз бостандығы – бұл фундаменталды құқық, құқықтардың атасы, себебі, бұл құқық болмай мемлекетте, 

елде бейбіт жиындар, тәуелсіз ұйымдар құруға деген мүмкіндік, пікір айту бостандығы, тәуелсіз сайлауларға деген 

бостандық, зайырлылық тіпті, өмір сүруге деген еркіндік болмай қалады. Мысалы, сіз тәуелсіз ұйым құрғыңыз 

келді, мейлі ол жануарларды қорғау ұйымы болсын, мейлі ол жемқорлыққа қарсы ұйым болсын, ал сіз өмір сүріп 

жатқан жерде сөз бостандығы мүлдем жоқ. Сіз өзіңіздің ұйымыңыз жайлы газет арқылы, теледидар арқылы 

жариялап, мүшелікке адам жинай алмай қаласыз, өзіңіз сияқты әділдікті қалайтын, тым болмаса тәуелсіз зерттеу 

жүргізгісі келетін, мына қоғамда болып жатқан оқиғалар ойландырмай қоймайтын, шындық үшін күрескісі келетін 

адамдармен пікір алыса алмайсыз. Өйткені, белгіленген шекарадан асуға болмайды. Осыдан барып, адам 

құқықтарының қорғалмауы келіп шығады. Сондықтан болар көптеген дүниежүзілік және аумақтық заңдарда сөз 

бостандығына көп көңіл бөлінеді. 

Осылайша, Халықаралық Азаматтық және саяси құқықтар жайлы Пактінің 19 бабында (1966 жылдың 16 

желтоқсанында БҰҰ-ның Бас ассамблеясы қабылдады, қазіргі таңда ұйымға 156 мемлекет мүшелік етеді) былай 

айтылады: 
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1.Әрбір адам өз ой-пiкiрiн еш кедергiсіз ұстануға құқылы. 2.Әрбір адам өз пiкiрiн еркiн бiлдiруге құқылы. 

Бұл құқық мемлекеттік шекараларға қарамастан кез келген ақпараттар мен идеяларды еркiн iздеу, тауып  алу және 

оларды өз қалауынша таңдап алған құралдар арқылы ауызша, жазбаша немесе баспасөз арқылы немесе көркемдiк 

бейнелеу формалары түрiнде тарату бостандығын да қамтиды. 3. Осы баптың 2-шi тармағында көзделген 

құқықтарды қолдану ерекше мiндеттер мен ерекше жауапкершiлiктi жүктейдi. Сондықтан оларды қолдану кезiнде 

кейбір шектеулердiң кездесуi мүмкiн, алайда ондай шектеулер заңмен белгiленiп, басқа тұлғалардың құқықтары 

мен абырой-беделiн құрметтеу, мемлекеттік қауiпсіздiктi, қоғамдық тәртiптi, жұртшылықтың денсаулығын немесе 

имандылығын қорғау қажеттілігiнен туындауы тиiс [1]. 

Көптеген халықаралық құқықтық нормалар секілді жоғарыда аталған 19 бап та, өз пікіріңде қандай жағдай 

болмасын қалғаны үшін ол адамға еш зиян келмейтініне кепілдік береді, халықаралық соттардың (адам құқықтары 

жөніндегі Еуропалық сот), сонымен қатар квази-соттардың (адам құқықтарын қорғау туралы БҰҰ Комитеті) 

басынан өткен, әрі әлемдік нысанаға түсіп қалған нақты мәселелермен, жағдаяттармен түсіндіріліп, талқыланады. 

Мұны түсіну арқылы біз әлемдік масштабтағы проблемаларды түсінеміз. Мысалы, БҰҰ-ның адам құқықтарын 

қорғау жөніндегі Комитеті қандай ақпарат тарату керектігін және таралып қана қоймай, сол ақпараттың қандай 

жағдайда қорғалатынын былай түсіндіреді: 

«Халықаралық Пакттің 19 бабының 2 тармағы субъективті пікір мен идеяның барлық формаларын қамтиды, 

20-бапқа қайшы іс-әрекеттерден бөлек жаңалықтар мен ақпараттардың кез келген формасы, оның ішінде 

жарнамалық, әрі коммерциялық мақсаттағы ақпараттар, кез келген шығармашылық туындысы және т.с.с болуы 

мүмкін. Бұл пункт саяси, мәдени қысым көрмеуі тиіс» [2, 16]. 

Халықаралық стандарттар 19-бапта көрсетілген құқықтардан бөлек, сөз бостандығына байланысты, пікір 

айту бостандығына байланысты журналистер білуі керек бірнеше ережелерді құрды : 

1) таратылатын ақпараттың берілу формасы мен мазмұнын таңдау құқығы;  

2) жаңалықтар – «жылдам бүлінетін тауар», сол себептен де берілген ақпаратта кішкене қателік болуы 

қалыпты жағдайға айналуы тиіс, бұл үшін журналистерге сөгіс жариялауға, жазалауға болм айды; 

3) ел алдында жүрген соң сыни пікірлерге деген темірдей төзімділік;  

4) қоғамдық проблемаларға сыни пікір айту және өзіндік баға беру;  

5) ақпараттың беделін түсіру туралы дауларды шешу кезінде фактілер мен пікірлер арасындағы 

айырмашылықтың маңыздылығы; 

6) ресми құжаттардан және беделді ақпарат көзінен алынған фактілерді журналист қосымша зерттемеуіне 

болады; 

7) ақпарат көзінің қорғалуының маңыздылығы;  

8) журналистің бойында белгілі бір мөлшерде провокаторлық және боямалық қасиеті болуы қалыпты;  

9) егер сын объектісінің провокаторлық пікіріне жауап реакциясы болатын болса, журналистің өткір 

ойларын білдіруіне рұқсат. 

Халықаралық нормалардан бөлек ұлттық заңнамаларда сөз бостандығы туралы сөз етілуі қалыпты. 

Сондықтан журналистер аумақтық заңдар туралы да құлақдар болуы тиіс: 

· Пікір білдіру бостандығы мен ақпарат бостандығы туралы Заңнама  

· БАҚ туралы Заң 

· Ақпарат алу мүмкіндігі туралы Заң 

· Интернет желісінде ақпарат таратуды реттейтін Заң 

· Диффамация ережелерінің жиынтығы 

· Жеке бас құпиясына қол сұқпауға байланысты Заң 

· Ұлттық, нәсiлдiк немесе дiни өшпендiлiкке әкелiп соғатын, өздiгiнен кемсiтуге, араздыққа немесе зорлық-

зомбылыққа арандатушылық туралы Заң. 

БАҚ-тың дамуының қазіргі кезеңі негізгі әлеуметтік институттардың жұмыс істеуі үшін қажетті ақпарат 

таратудың көзі мен құралдары, әлеуметтік шындықты қалыптастырудың құралы болып табылады. Марк Твен өз 

сөзінде былай дейді: «Біз Құдайдың рақымына бөленгенбіз, бойымызда ең жақсы үш артықшылық бар: сөз 

бостандығы, ар-ождан бостандығы мен осы екеуінің ешқайсысын қолдануға апармайтын парасаттылық» [3, 145]. 

Марк Твеннің айтқан қоғамы дәл бүгінгі қазақ қоғамы десек қателеспейміз. Қазақстан Республикасы – бұл 

демократиялық мемлекет, яғни, мемлекетте биліктің негізгі 

көзі - халық. Сөз бостандығы – кез келген демократиялық қоғамның тірегі. Қазақстанда әркім сөз бостандығы 

туралы айтса да, белгілі бір сәтте, мемлекеттік қызметкерлерге кері әсерін тигізетін нақты ақпараттың ағылуына 

жол бермеу үшін, сыртқы күштер біріншіден, өздеріне, екіншіден, мемлекеттің қағидаттары мен принциптеріне 

қайшы келе бастайды. Әрине, біреу мемлекеттік басқарудағы белгілі бір кемшіліктер туралы сөйлесіп жатса, онда 

ешкім бұған назар аудармайды, бірақ оның мәлімдемесі қоғамдық пікірді қалыптастыра бастағаннан кейін, әртүрлі 

мемлекеттік немесе жеке, бірақ мемлекетпен мүддесі ортақ ұйымдар тарапынан қысым көру процесі үдей түседі. 

Авраам Линкольн өз сөзінде былай дейді: « Қой мен қасқыр «еркіндікті» екі түрлі түсінеді. Бұл адамзат қоғамында 

үстемдік ететін пікірлер айырмашылығының мәні» [4, 236]. Біз үшін шындық маңызды, орын алып жатқан 

жағдайдың зерттелуі, түсіндірілуі маңызды, ал олар үшін, қоғамға жақсылығын асырып, жамандығын жасыру 

маңызды, көрсетілуі қажет дүние көрсетіледі, көрсетілмеуі керек дүние қандай жолмен болса да көрсетілмейді. 

Демократиялық қоғамда сөз бостандығының дамуы үлкен маңызға ие. А.Линкольн бұл туралы былай сыр 

шертеді: «Демократиялық қоғам – халық билігі. Оны халық жасайды және ол халық үшін жасалады». Кез келген 
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мемлекеттік мекеме жүргізіп жатқан ісін ашық көрсетсе, олардың бұл әрекеті халыққа да, мемлекетке де үлкен 

пайдасын тигізер еді. Ашық қоғамның дамуы мемлекетті коррупция, шенеуніктердің өз міндетін асыра пайдалану 

т.с.с проблемалардан айығуына көмектеседі. Бірақ әзірше бұл біздің мемлекетімізге тән қылық емес болып тұр. 

Ақпаратқа қол жеткізу, мемлекеттік мекемелердің істеріне зерттеу жүргізу қиынның қиыны. 

Қазақстан постсоветтік периодтың мемлекеті, сол себептен де ол КСРО құлаған кездегі пайда болған 

мемлекеттердің БАҚ-та болып жатқан жағдайды айна қатесіз қайталайды. Мемлекетке әлемдік пролетариат 

көшбасшысы Лениннің «партиялық ұйым және партиялық әдебиет» ұраны қайтып келді және пресса биліктің 

мінсіздігі жайлы пропаганда мен агитация жүргізетін органға айналып бара жатыр. 

Жоғарыда айтылғандарды қорытындылай келе, журналистің өзі еркін адам емес екенін атап өту қажет. Ол 

билікке немесе халыққа бағынышты. Ең жақсы жағдайда оның айтқан әр пікірі халықтың ой-пікірлері үшін бағыт 

болады, қоғамдық пікірді қалыптастырады. Бостандық - бұл халық пен биліктің өзара қарым-қатынасы, олардың 

бірігуі. 
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Қ.Жұбанов атындағы Ақтөбе өңірлік мемлекеттік университеті, 

 

Елбасы атап көрсеткендей «Қазіргі заманда жастарға ақпараттық технологиямен байланысты әлемдік 

стандартқа сай мүдделі жаңа білім беру өте-мөте қажет» - жас ұрпаққа білім беру жолында ақпарттық 

технологияны оқу үдерісіне оңтайландыру мен тиімділігін арттырудың маңызы зор. Қазіргі кездегі шапшаң жүріп 

жатқан жаһандану үдерісі әлемдік бәсекелестікті күшейте түсуде. Елбасы Н.Ә.Назарбаев Қазақстанның әлемдегі 

бәсекеге қабілетті 50 елдің қатарына кіру стратегиясы атты жолдауында «Білім беру реформасы -Қазақстанның 

бәсекеге нақтылы қабілеттілігін қамтамасыз етуге мүмкіндік беретін аса маңызды құралдарының бірі» деп атап 

көрсетті[1]. 

ХХІ ғасыр-бұл ақпараттық қоғам дәуірі, технологиялық мәдениет дәуірі, айналадағы дүниеге, адамның 

денсаулығына, кәсіби мәдениеттілігіне мұқият қарайтын дәуір. Білім беруде жаңа технологияны пайдалану сапалы 

оқытудың тиімділігін арттырады. Ғылым мен техниканың жедел дамыған, ақпараттар ағыны күшейген заманда 

ақыл – ой мүмкіндігін қалыптастырып,адамның қабілетін, талантын дамыту мектептің басты міндеті болып тұр. Ол 

бүгінгі білім кеңістігіндегі ауадай қажет жаңару мұғалімнің қажымас ізденімпаздығы мен шығармашылығының 

жемісімен келмек [2]. 

3D басып шығару немесе (аддитивті өнім) деп театалады- физикалық құралдың алдын ала жіберілген 

қатпарлы цифрлық 3D суреті немесе моделі арқылы жасау барысындағы үдеріс. Бұл бүгінге дейін қолданып келе 

жатырған, яғни материалдың әрбір қатпары қабат-қабат қаланып, тұтас пішімге жеткенше бірінен кейін бірі 

ретімен жасалатын негізгі дәстүрлі (субтрактивті) әдіс-тәсілге қарама-қарсы. 3D басып шығарудың артықшылығы 

ол шикізат түрінде материалдан басталады және цифрлық шаблонның негізінде нысанның үшөлшемді пішінін 

жасап шығарады. Қазір көлемі, бағасы мен жылдамдығына байланысты шектеулерді жеңу жағынан 3D басып 

шығару өз ауқымында электрондық компоненттерді кіріктірген монтаждау тұғырнамалары, тіпті жасушалар мен 

адам ағзасының мүшелері сияқты салаларға да кең таралып отыр. Ал зерттеушілер өзін-өзі өзгерте алатын 

өнімдердің жаңаша легін жасайтын және қоршаған ортаның өзгерістеріне, соның ішінде температуралық, 

дымқылдық деңгейін анықтауға қабілетті 4D технологиясы бойынша жұмыс істеп жатыр. Бұл 

технология киім-кешек, аяқ киім, сол сияқты медициналық өнімдер, мәселен, адам ағзасына бейімделгіш 

импланттар өндірісінде пайдаланылуы мүмкін. 3D басып шығаруы өте күрделі өнімдерді жеңіл жабдықтармен 

жасап шығару әлеуетіне ие. Ерте ме, кеш пе 3D принтерлері материалдың көптеген түрін пайдаланатын болады. 

Мәселен, пластик, алюминий, тот баспайтын құрыш, керамика, тіпті ең күрделі материал қорытпаларын да 

пайдаланып, 3D принтерлері бүкіл фабрика атқаратын жұмысты өз міндетіне алады. 3D басып шығару - жел 

турбинасынан бастап ойыншықтарға дейін өз алдына түрлі практикалық қолданыстар нәтижелеріне ие. Уақыт өте 

келе, 3D басып шығаруы жылдамдыққа, шығынға, көлемге қатысты мәселелер түйткілін шешетін болады, әрі 

кеңінен таралады. 

3D технологиясының тиімді оң ықпалдары. 

- Өнімді өңдеу жылдамдығының артуы; 

- «жасап шығару- өндіріс» циклінің қысқаруы; 
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- Күрделі детальдар өндірісіндегі жеңілдік ( бұрын дайындауға мүмкіндік болмайтын немесе жасалуы үлкен 

күш-қуатты талап еткен құралдар); 

- Бұйымды жасаушыларға сұраныстың артуы;  

- Білім беру мекемелерінде 3D басып шығару технологиясын оқыту және түсіну үдерістерін жылдамдату 

үшін пайдалану. 

- Әртүрлі бұйымдарды басып шығару үшін ашық кодты « жоспарлар» санының өсуі[3].  

«Технология – бұл өнер, шеберлік, ептілік «іскерлік әдістердің жиынтығы,жағдайдың өзгеруі...». Әр мұғалім 

өз сабағында Жүсіпбек Аймауытовтың «Сабақ беру –үйреншікті жай ғана шеберлік емес,ол-жаңадан жаңаны 

табатын өнер»деген сөздерін есінде ұстап, шеберлік шыңынан көріне білу керек. 

Қазіргі кезде арнайы ағаш талшықтарын 3D принтерлерінде қолдануды Кай Парти деген өнертапқыш 

ұсынған екен. Осындай ағаш талшақтарынан тұратын материал ұзақ уақытқа төзімді, әрі берік модельдің 

қалыптасуын қамтамасыз етеді. Бұл модельдердің сыртқы пішімі ағаштан жасалған сияқты болып көрінеді және 

жаңа кесілген ағаштың иісін береді. Қазіргі кезде бұл материал арнайы RepRap принтерлерінде қолданылады.  

Ағаш-адам баласы жер бетінде пайда болған кезде ең алғаш тұтынған материалдың бірі болып саналады. 

Қазіргі ғылым мен техниканың қарыштап өскен заманында біздің күнделікті өмірімізде ағаштың алатын орны зор, 

маңызды материал. Қалтамыздағы сіріңкенің бір тал шырпысынан бастап, кеңбайтақ еліміздің шартарабында 

жүріп жатқан алып құрылыстарда ағашсыз көп ісіміз ақсап жатқан болар еді [4]. 

Республикамыздың жалпы орман қоры 22 миллион гектар болғандықтан ағаш материалдардан көптеген 

қолөнер жасауымызға болады. Ағаш материалдары иілгіш келгендіктен оларды й 3D станоктарына салу қиын 

емес. Ағашты қашаумен ойып келген қолөнер шеберлері қазіргі таңда 3D-технологисы арқылы жаңартулар енгізіп 

жатыр. 3D-технологиясының артықшылығына-түрлі материалдарды қолдану 

мүмкіншілігі мен тапсырысты даярлау уақытының жеделдігі, кез-келген формадағы және күрделілігі әртүрлі 

өнімдерді жылдам, әрі қажетті өлшемде басып шығару мүмкіншілігі жатады. Қазіргі таңда бұл технология арқылы 

әр салаға қажетті сынама өнімдерді не бірнеше даналап, не мыңдап шығаруда. 

Қорыта айтқанда еліміздегі 3D технологиялар әлі толық зерттеле қоймаған тың бастамаларға толы. Соның 

ішінде ағаштан ойылып жасалатын 3D бұйымдарын ЖОО студенттеріне үйрету арқылы оның тиімділігін, 

уақыттың үнемділігін және жасалынған бұйымның сапалы болатынын дәлелдеп, осы уақытқа дейін қашаумен 

ойып жасалып келген бұйымдарымызды енді жаңаша бағытта жасауға мүмкіндік бар екендігі көрсетілген. Алдағы 

уақытта осы технологияларды теориялық негіздеп, өндірісте практикалық жүзінде іске асыруымыз қажет.  

Пайдаланылған әдебиеттер тізімі: 

1. Қазақстан Республикасының Президенті Н. Назарбаевтың Қазақстан халқына Жолдауы. 2018 жылғы 10 

қаңтар 

2. Ф.Б.Бөрібекова Н.Ж.Жанатбекова. Қазіргі заманғы педагогикалық технологиялар.Алматы,2014 

3. Шваб Клаус. Төртінші индустриялық революция.-Алматы: Ұлттық аударма бюросы, 2018 жыл,- 200 бет. 

4. https://pm3d.ru/primeneniya-3d-printera-v-by-tu/ 

 

 

КАЗАХСКАЯ ТЕМА 

В ОФОРТАХ ИТАЛЬЯНСКОГО ХУДОЖНИКА ЛУИДЖИ КАЗАЛИНО 
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Актюбинский региональный государственный университет им. К.Жубанова  

 

Луиджи Казалино родился 8 мая 1941 года во время Второй мировой войны в Новаре, что находится на 

севере Италии в 50 км от Милана. Новара, а точнее, Новария была основана около 89 года до н.э., вероятно, 

племенами Лигуров. Позднее она была населена племенами кельтов: в I веке до н.э. сюда прибыли римляне и 

подарили кельтам римское гражданство. 

Луиджи рано лишился родителей. С пяти месяцев и до 7 лет он воспитывается у женщины, у которой было 

трое дочерей. С 7 до 18 лет Луиджи живет в приюте для сирот и рано начинает свою трудовую деятельность - в 

возрасте 14 лет. В течение десяти лет он работает в разных местах: в качестве плотника, механика, каретника, 

работал в библиотеке, в больнице, в компании по производству жареной кукурузы.  

В 1964 году Луиджи начинает работать в крупном итальянском банке. Но все время юноша интересуется 

искусством, много рисует для себя. К 33 годам Луиджи приходит художественная зрелость. 

В 1982 году, выиграв конкурс, проводимый банком среди своих сотрудников, он отправляется в Милан, где 

занимается художественным оформлением книг, которые банк подарил своим клиентам на рождественские 

праздники. 

Сейчас, когда за плечами художника 77 лет жизни и многочисленные международные награды, он сожалеет, 

что у него не было наставников и, что он не является последователем определенной школы. Он пишет в своём 

письме: «У меня нет определенных примеров для подражания в искусстве,  я "всеяден". Мне нравятся 

иконографические произведения разных мастеров: Беат Лиебанский1 [1], Пьеро делла Франческа2, Лукас Кранах, 

Эрнст Фукс и т.д.» Среди современных художников он выделяет работы Андерса Цорна, Костантина Калиновича и 

мн.др. 
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Разглядывая работы художника очень трудно представить, что он самоучка. Его произведения отличают 

мастерство, величавая торжественность, благородство и гармония образов, обобщенность форм, композиционная 

уравновешенность, пропорциональность, точность анатомических построений, мягкая гамма цветов. Будто дух 

родины величайших Леонардо, Рафаэля, Микеланджело, Брунеллески вдохновляет художника творить. Частые 

посещения выставок дают художнику пищу для новых неформальных и абстрактных сюжетов. Часто художник 

изображает сцены из итальянской классической литературы, мифологические картины. Героем многих его 

офортов является Пинокио, нам больше известный как Буратино. 

В 1994 году господин Джузеппе Мирабелла приглашает Луиджи Казалино на Миланский конгресс, который 

проходил во Дворце Палаццо делле Стеллини. Этот конгресс стал решающим в судьбе художника. Он увидел 

работы мастеров-граверов, которые подвигли его к гравированию офортов, которых в настоящее время 

насчитывается не один десяток. 

С 1995 года он успел участвовать на более 100 международных выставках графики и экслибриса. Он 

является лауреатом и дипломантом более чем 40 выставок и конкурсов. В 1999 году Луиджи Казалино принмает 

участие в Международной выставке экслибриса и графики, посвященной 100-летию К.Жубанова в городе Актобе. 

Его два офорта сразу же привлекли внимание жюри точным попаданием в тему конкурса. Его композиции 

были посвящены Акрапу Жубанову, сыну Кудайбергена Жубанова и университету Жубанова.  

Обе работы художника отличают высокий профессионализм исполнения, совершенное владение техникой 

офорта. Экслибрис Акрапа Жубанова – это ювелирно исполненный портрет Кудайбергена Жубанова с датами 

жизни и смерти. В верхнем углу надписи «Луна» и «Ай». Как пишет Жанат Сисекенова: «Дело в том, что дед 

Кудайбергена по материнской линии волостной управитель Жамаш Тагыбергенулы бывал в автономном 

правительстве «Алаш орда» в Актюбинске и Оренбурге, куда брал с собой Кудайбергена. По окончании медресе 

«Хусаиния» юноша публиковался в журналах этой организации «Ай» и «Тез»» [2].  

1. Выставка была организована Актюбинским государственным университетом имени К. Жубанова и не 

имела прежде прецедента в Казахстане. В выставке участвовали 125 художников из 24 стран мира, каждый 

художник – Новотроицк «Носта-печать». 90 бет. 

получил прекрасно изданный в России каталог с опубликованными работами [3, 29]. Луиджи Казалино за 

два офорта был награждён медалью и дипломом. 

В 2001 году Луиджи примает участие во второй Международной выставке экслибриса и графики 

«Духовность и культура Казахстана», посвященной 10-летию независимости Республики Казахстан. Эта выставка 

собирает 152 художника из 35 стран мира! Участниками выставки было прислано 463 графические работы. 

Каталог высочайшего уровня был опубликован в издательстве «Носта-печать» в городе Новотроицк [4]. Работа 

Луиджи была посвящена Мухтару Шаханову. Экслибрис сразу притягивает внимание зрителя портретом Абая на 

орнаментальном фоне ковра. 

Интересен композиционный приём, выбранный художником. Помещая персонаж в центре композиции и 

придвигая близко к зрителю, художник заостряет на них внимание. Великолепный портрет Абая не поддается 

описанию. Луиджи снова получает медаль и диплом. 

В 2006 году Луиджи Казалино ещё раз становится лауреатом Международной выставки экслибриса и 

графики, посвященной 100-летию композитора Ахмета Жубанова. Экслибрис он посвящает дочери Ахмета 

Жубанова – Ажар. В основу сюжета художник помещает целый оркестр в красочных казахских костюмах и сверху 

– портрет улыбающегося композитора. 

Сейчас можно говорить о художнике как о высочайшего класса офортисте, гениального композитора 

сюжетов, прекрасного рисовальщика, неуемного фантазера. Художник находится на пике славы, но поблажек себе 

не даёт. Работает все лучше и лучше, с удовольствием принимая участие в выставках. 

Поэтому на выставку в Актобе художник с удовольствием прислал 70 графических работ, которые нужно 

бесконечно разглядывать и тогда только может быть зритель сможет приоткрыть секреты творчества Луиджи.  
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Қазақстан Республикасының Білім туралы Заңында «Білім беру жүйесінің басты міндеті - ұлттық және 

жалпы адамзаттық құндылықтар, ғылым мен практика жетістіктері негізінде жеке адамды қалыптастыруға және 

кәсіби шыңдауға бағытталған білім алу үшін қажетті жағдайлар жасау; оқытудың жаңа технологияларын енгізу, 

білім беруді ақпараттандыру, халықаралық ғаламдық коммуникациялық желілерге шығу» - деп білім беру жүйесін 

одан әрі дамыту міндеттері көзделген [1, c. 35]. Бұл міндеттерді шешуде, әрбір білім беру мекемесі, әрбір 

мұғалімнің күнделікті ізденісі арқылы, барлық жаңалықтар мен қайта құру өзгерістерге батыл жол ашарлық жаңа 

практикаға, жаңа қарым-қатынасқа өту қажеттігі туындайды. 

Студенттердің оқытушымен бірлескен, жұмысы теориялық білімді бекітуге тереңдетуге себін тигізеді, оқу -

әдістемелік және тәрбиелік жұмыстарды жүргізуде оқыту процесінде педагогикалық дағдылар мен біліктілікті 

қалыптастыруға жағдай туғызады. 

Жас гимнастикашыларды дайындау бастапқы кездеңдеріндегі студенттер ойынның әдістері мен тәсілдерін 

орындау техникасын ұтымды меңгереді, тактиканы үйренеді және жетілдіреді, жаттығуды және жарысқа төрешілік 

етуді үйрету әдістемесін меңгереді, жалпы арнайы дене дайындығының тәсілдерін оқыту әдістемесін оқиды.  

Жаттықтыру және үйрету әдістемесінен, тактика мен техника негіздерінен студенттердің алған білімдерін 

нақтылайтын және тереңдететін әдістемелік сабақтар негізгі сабақтың құрамдас бөлігі болып табылады. Жастары 

және дайындық деңгейі әртүрлі топтағы шұғылданушыларға сабақ өткізу әдістемесі мен ұйымдастыру 

мәселелеріне аса көңіл бөлінеді. 

Оқу практикасы студенттердің жоғарғы оқу орнында оқыған кездерінің барлық кезеңінде практикалық 

сабақта жүргізіледі. Оқу практикасы бойынша сабақта жетекші оқытушы студенттерге педагогикалық шеберлікті 

қалай меңгеру керектігін үйретеді, әртүрлі әдіс-тәсілдерді көрсетеді, студенттерге жаттығудың орындалуын қалай 

керектігін, қателіктерді анықтап, оның алдын алу жолдарын үйретеді, ұйымдастырушылық әрекеттерін дамытады.  

Кәсіби-педагогикалық дағдылар барлық оқу сабақтарының процесінде, сондай-ақ ұйымдастыру-

педагогикалық практика барысында қалыптасады және жетілдіріледі. 

Спорттық шеберлігін арттыру сабағында студенттер өздерінің спорттық дайындығын жетілдіреді, сонымен 

бірге оқытушы-жаттықтырушыға, төрешіге, шараларды ұйымдастырушыға қатысты білік-дағдыларды да иегере 

түседі. Жарысқа қатысу студенттердің өз шеберлігін арттыру үшін оқу жұмысының міндетті, маңызды бөлімі 

болып саналады. 

Өзіндік жұмыс кезінде студенттер бағдарламалық материалды оқулықтардан, оқу құралдарынан, ғылыми 

журналдардан оқиды, сондай-ақ оқытудың мынандай жаңа технологиясын пайдаланады. Оқу және әдістемелік 

әдебиеттердің электрондық жорамалдары бойынша дистанциялық оқыту, бүкіл әлемдік ақпарат жүйесі 

«Интернеттен» және басқада компьютерлік бағдарламалардан ақпараттар алу [2, с. 112]. 

Гимнастика мынадай түрлерге бөлінеді: жалпы жетілдіру, спорттық, қолданбалы. Жалпы жетілдіру 

түрлеріне негізгі, гигиеналық, ырғақтық, атлетикалық және балалар гимнастикасы жатады; Спорттық гимнастикаға 

әйелдердің споттық гимнастикасы, ерлердің спорттық гимнастикасы және көркем гимнастика, Спорттық 

акробатика, акробатикалық жолшада секіру (тамлинг);  

Қолданбалыға – әскери-қолданбалы, өндірістік қолдабалы, реттегіш және емдік гимнастика жатады. 

Жаттығуды таңдаудың кең мүмкіншілігі мен оның мөлшері қойылған міндетке байланысты қорғаныс -қимыл 

аппаратының түрлі бөліктеріне әсер етуіне, жүрек-қан тамырларының, тыныс алу және ағзаның басқа да 

жүйелерінің қызмет ету қабілетін арттыруға мүмкіншілік береді. Гимнастикалық жаттығудың түрлі сипаттағы 

және дәрежедегі қиыншылықтарына үйрену орталық жүйке жүйесінің үйлесімді механизімдерін жетілдіруге 

көмектеседі. 

Гимнастиканың түрлі дене жүктемесіне бейімделу механизімін жетілдіру дененің үйлесімді дамуына 

мүмкіншілік береді, тұлғаны дұрыс қалыптастырады, қаңқа бұлшық еттерін, әсіресе қолдың бұлшық етін , иық 

белдеуін, іш прессін нығайтады, иілгіштікті жетілдіреді, қимыл үйлесімін дамытады. Гимнастикалық жаттығудың 

арнайы іріктелген бөлігі арқылы түрлі мүшелерімізге және ағза жүйесіне емдік мақсатта әсер етуге болады [3, с. 

68]. 

Жалпы жетілдіру гимнастикасы, денсаулықты нығайтуға, адамның қозғалыс қабілетін жетілдіруге, 

үйлесімді дене дамуына бағытталған арнайы дене жаттығуларының жүйесі. Жалпы жетілдіру гимнастикасы 

барлық жасерекшеліктеріне бұқаралық дене тәрбиесінің маңызды құралы болып табылады.  

Сабақ барысында маңызды қолданбалы қозғалыс дағдыларын (жүгіру, секіру, еңбектеу, лақтыру және т.б.) 

оқытады. 

Құралдармен жаттығу (доптар, гимнастикалық таяқшалар және т.б.), иілгіштікке, босаңдыққа, керілуге және 

т.б. «Қарсыласу» жаттығулары кеңінен қолданылады. Негізгі гимнастика мектептегі дене тәрбиесінде басты орын 

алатындардың бірі. Сабақ беру әдісінде жаттығуларды көрсету мен еліктету кеңінен қолданады. Қимыл мен 

қалыптың көбінде түрлі болуы мүмкін және жаттығу мен бастапқы қалыпты жиі ауыстырады, көбінде ойын 

әдістері 

қолданылады. Гимнастика сабағы орталық жүйке жүйесіне және эндокринналық жүйеге дем береді, зат 

алмасу, тоттыққыш процесстеріне, қан айналу және тыныс алу қызметін жақсартады. 

Атлетикалық гимнастика, денісау жасөспірімдерге беріледі. Ол барлық бұлшық ет топтарын үйлесімді 

дамытуға, жүрек қан тамырларының және тыныс алу жүйесінің қызмет ету мүмкіншілігін белгілі бір шамада 

арттыруға себепші болады, күшті тәрбиелеп, тұлғаны дұрыс қалыптастырады. 
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«Созылумен» жаттығу қолдану сабақты дене жүктемесі қарқынын арттырады. Атлетикалық гимнастика 

спорттық гимнастикаға дайындық болып табылуы да мүмкін, олардың кейбір ұқсастығыда бар (бодибилдингке 

қара). 

Гигиеналық гимнастика азаматтардың демалысымен еңбегінің органикалық бөлімі, тұрмыстық ажырамас 

бөлігі. Гигиеналық гимнастиканың негізгі міндеті шұғылданушылардан денсаулығын нығайту, олардың өмір сүру 

қызметін және еңбек қабілетін арттыру. Гигиеналық гимнастика жаттығулары әртүрлі дайындықтағы және түрлі 

жасерекшеліктеріндегі адамдар үшін қолайлы, қарапайым [4, с. 51]. 

Қолданылатын жаттығулар тынысалу және қан айналымды жақсартады, зат алмасуды арттырады, жүйке 

бұлшықет аппаратын нығайтады. Гигиеналық гимнастика күн сайын өткізілуі тиіс. Онымен күннің кез -келген 

уақытында шұғылдануға болады. Ұйқыдан соң ол жылдам көмектеседі және еңбек қызметіне қарқынды кірісуге, 

жұмыс барысында еңбек қабілеттілігін сатауға үлкен септігін тигізеді, ал ұйқы алдында демалуға барынша 

жағымды жағдай туғызады. Гигиеналық гимнастика арнайы жабдықтарды талап етпейді және үйде, мектепте, 

лагерьлерде және т.б. жерлерде өткізіле береді. Гигиеналық гимнастика жаттығулары белгілі бір жоспар бойынша 

таңдап алынады, сондағана шұғылданушыға жақсы әсер етеді. 

Барынша мақсатты, тәжірибеде бектілген, келесі сызбадағы гигиеналық гимнастиканың құрастырылған 

кешені болып табылады: 

Гигиеналық гимнастиканы көбінде сауықтыру мақсатында қолданады. Көбінде таңғы уақытта жаттығу 

түрінде өткізіледі, ол лимфоайналымды реттейді, түнгі ұқыдан соңғы талшықтардағы марғау жағдайды жояды, 

ағзаны бүтіндей сергітіп, көңіл-күйді жаұсартады, жалпы еңбек қабілетін арттырады. Гигиеналық гимнастика 

емдеу-сауықтыру орындарында, атап айтқанда, санаторий-куротты мекемелерінде аурулардың күн тәртібінің бір 

бөлігі болып табылады. 

Ерте және мектепке дейінгі жастағы балалардың гимнастикасы, баланы дұрыс тәрбиелеудің маңызды 

факторларының бірі болып табылады, оларды заманауи дене және психикалық жетілдіруге үлкен септігін тигізеді. 

Балаларға арналған гимнастика балалар үйінде, бөбекжайда, балабақшада, сонымен қатар балалардың емдеу 

сауықтыру мекемелерінде кеңінен қолыналады. Балалар гимнастикасы үйде тәрбиеленетіндерге, бала үшін жалпы 

рационалды тәртіпке айналады. Гимнастика сабағы сауықтырудан бөлек балалардың негізгі қозғалысын 

жетілдіруге ықпал етеді. Емшектегі баланың еңбектеуіне, өздігінен отыруына және аяғынан тұруына, оны 

өздігінен жүруге тәрбиелейді, бір жастан асқан баланың жүруін, өрмелеуін, жүгіруін, секіруін дамытуға  

септігін тигізеді. Қозғалыстың үздік үйлесімін жетілдіруге және тұлғаның дұрыстығына, сонымен қатар 

баланың батылдығын, шешімге келгіштігін, жолдастық сезімін, ұжымдық іс-әрекетін дамытуға көмектеседі [5, с. 

57]. 

Кәсіби-педагогикалық дағдылар барлық оқу сабақтарының процесінде, сондай-ақ ұйымдастыру-

педагогикалық практика барысында қалыптасады және жетілдіріледі. 

Спорттық шеберлігін арттыру сабағында студенттер өздерінің спорттық дайындығын жетілдіреді, сонымен 

бірге оқытушы-жаттықтырушыға, төрешіге, шараларды ұйымдастырушыға қатысты білік-дағдыларды да иегере 

түседі. Жарысқа қатысу студенттердің өз шеберлігін арттыру үшін оқу жұмысының міндетті, маңызды бөлімі 

болып саналады. 

Өзіндік жұмыс кезінде студенттер бағдарламалық материалды оқулықтардан, оқу құралдарынан, ғылыми 

журналдардан оқиды, сондай-ақ оқытудың мынандай жаңа технологиясын пайдаланады. Оқу және әдістемелік 

әдебиеттердің электрондық жорамалдары бойынша дистанциялық оқыту, бүкіл әлемдік ақпарат жүйесі 

«Интернеттен» және басқада компьютерлік бағдарламалардан ақпараттар алу. 

Студенттерді спорттық гимнастиканың техникасына, тактикасына, терминология мәселесіне, 

гимнастшылардың ойын әрекетінің тәсілдерін жүйелей білуге, дене тәрбиесі мен тұрғындарды сауықтырудың 

барлық жүйесіндегі гимнастикадан сабақ беру әдісін, сонымен қатар, жалпы дамытушылық және арнайы 

жаттығуларды құрастыра білуге, жаза білуге, ойын техникасы мен тактикасы бойынша жаттығуларға, сабақтың 

кейбір бөлімдеріне, сабақтың өтуіне үлкен мән беруі керек. Гимнастика бойынша оқу тәртібінде сабақты жүргізе 

білу, ұйымдастыра білу дағдыларын игеру керек. Балалардың жас ерекшелігін ескеріп, сабақтан тыс уақытта 

секциялық жұмыстарды ұйымдастыра білуі керек және дене тәрбиесінің оқытушысы ретінде еңбекке дайын болу 

керек [6, с. 135]. 

Қолданылған әдебиеттер: 

1. Гимнастика Учебник для техникумов физической культуры. Под.ред. Украна М.Л.Шмина А.М. 35б 

2. Гимнастика Учебник для ТФК. Под. Ред. А.Т.Брыкина и В.М.Смолевского. -М:. «ФиС», 1985. 112б 

3. Гимнастика Учебник для ИФК. Под.ред. Палыга В.Д. -М: Просвещение, 1982. 68б 

4. Спортивная гимнастика. Учебник для ИФК. Ю.К.Гавердовский. -М: ФиС, 1976. 51б 

5. Теория и методика гимнастики. В.И.Филипович. М., ФиС, 1971. 57б  

6. Озолин Н.Г. Современная система спортивной тренировки. -М: ФиС, 1970. 135б. 

 

 

 

БОЛАШАҚ ПАТРИОТ ЖАСТАРСАЯТЫН ІСКЕ АСЫРУДАҒЫ ОҚУ -ТӘРБИЕ ПРОЦЕСІН 

ҰЙЫМДАСТЫРУ 

 



412 
 

Құлтанов Д.Т., Қошанов Н.Б. 

Ы.Алтынсарин атындағы Арқалық мемлекеттік педагогикалық институты 

 

Спорт (ағыл. Sport – ойын, әуестену) – адамның денсаулығын нығайту, түрлі жарыстарда жоғары 

көрсеткіштерге жетуі үшін қолданылатын жаттығулар. Арнайы ережелермен, әдіс және тәсілдері бар, спорттық 

құрал-жабдықтардың бір түрін пайдаланып, белгілі бір нысана көздеп, жеңіп шығу мақсатында, әр түрлі 

козғалыстар жасау арқылы іске асатын ойындар спорт ойындары деп аталады. Қазақстанда спорттың елуден астам 

түрі дамыған. Спорттың олимпиадалық түрлерінен басқа қазақша күрес, бәйге, көкпар, қыз қуу, тоғыз құмалақ 

сияқты түрлері, ұлттық спорт ойындары да едәуір дамыған және дамып келеді [1, с.1-20]. 

Дене тәрбиесі мен спорттағы бірегей оқытып үйрету және тәрбиелеу процесі тек қана дағдылары мен 

біліктілікті арнайы спорттық қабілеттерді дамытуға бағытталып қана қоймайды, сонымен бірге адамды жеке тұлға 

ретінде қалыптастырады. 

Жеке тұлғаның қалыптасуы тәрбиенің барлық жүйесі арқылы қамтамасыз етіледі және адамның сан түрлі 

қызметі түрлерінде әлеуметтік айқын белсенділігі процесінде жүреді. 

Оқу- тәрбие процесін ұйымдастыру студенттерді оқытып, үйрету және тәрбиелеудің тиімділігін 

қалыптастыратын белгілі бір басқару тәсілдерін пайдалану болып, табылады. ЖОО оқу -тәрбие процесі әртүрлі 

ұйымдастыру үлгілері бойынша іске асырылады. Бұған оқу сабақтарын өткізу, спорт түрлері бойынша 

секциялардағы оқу-жаттығу сабақтары, спорттық-көпшілік жұмыстары, жарыстар және т.б. Жоғары оқу 

орындарындағы дене мәдинетінің әртүрлі үлгілерін ұйымдастырудың жалпы және өзгеше басқару ерекшеліктері 

болады. 

Жалпы ерекшеліктері: жоспарлау; мамандармен, материалдық-техникалық, қаржылық және медициналық 

қамтамасыздандыру; бақылау, студенттердің дайындық деңгейін тексеру және бағалау; ғылыми -зерттеу 

жұмыстары. 

Жоспарлау студенттердің оқытып, үйрету процесінің келешектігін көруге,, олардың дене және 

психологиялық даярлығын мақсатты бағытта жүргізуге, бұл жұмыстардың құралдары мен үлгілеріп барынша 

толық пайдалануға мүмкіндік береді. Оқыту процесі оқу жоспары мен оқу сағаттардың есебі, басшылықтың 

ұйымдастыру нұсқаулары негізінде жүзеге асырылады. 

Жоспарлау негізінде ғылыми әдістер жатыр, яғни оларды іске асыру үшін келесі талаптар қойылады: дене 

мәдениетіне оқытып, үйретуді ЖОО білім беру жүйесінің жалпы міндеттерімен үзіліссіз, жүйелі байланыс та 

қарастыру; дене мәдениетіне оқытып, үйретудің жүйелілігі; дене мәдениетінің әртүрлі үлгілерінің үйлестірілуі; оқу 

аптасы барысында жалпы дене жүктемелерін бірдей етіп бөлу; жергілікті жердің жағдайын есепке алу[2, с. 260].  

Дене мәдениетіне оқытып, үйретудің ЖОО білім беру жүйелерінің жалпы міндеттерімен байланыстылығы 

студенттердің кәсіби деңгейі мен жұмыс қабілеттілігі деңгейін арттыруға, олардың оқу пәнін дұрыс меңгеруіне 

қызмет етеді. Оқу сабақтарын жоспарлау оқу процесінің жалпы және арнайы міндеттер і есепке алынып жүзеге 

асырылады. Бұған сабақтарға, жарыстарға, жаттығуларға бөлінетін оқу уақытының үйлесімді сәйкестіктен 

болуымен қол жеткізіледі, яғни соның нәтижесінде негізгі дене мүмкіндіктері, арнайы сапалары мен қолданбалы 

дағдыларын дамытуды жандандыруға болады. 

Жоспарлау міндеті спорт құрылыстарының санына және олардың сыйымдылық көлеміне сәйкес барлық 

топтарда сабақ өткізуді жүйелі, үйлесімді және бірдей етіп бөлуден тұрады; әрбіір оқу сағаты барысында сабақ 

өтілетін орынды шұғылданушылардың максималды пайдалануына қол жеткізу[3, с. 27]. 

Болашақ дене мәдениеті оқытушыларын дайындауда олардың кәсіби шеберлігін үнемі арттыру, оның 

негізінде психологиялық-педагогикалық сауаттылығын жетілдіру алдын - ала қарастырылады. Оқытушы оқу-

тәрбие қызметі барысында студенттерді олардың кәсіби маңызды сапаларын дамыту мақсатында психологиялық - 

педагогикалық міндеттерін шешудің мына әдістері мен идея жүйелерін байытады: өз ойын айта білу, 

байқағыштық, басқа адамдарды түсіне білу қабілеті, олардың жеке мүдделерін  сыйлау және олармен ықласпен, 

қайрымдылықпен қатынас жасау. 

Оқытушы студенттермен әртүрлі жағдайларда сабақ өткізеді, яғни оның кәсіби мамандығының 

шығармашылық сипаты бар, сондықтан өз қызметінде ол әртүрлі оқу құралдарына, ғылыми және арнайы 

әдебиеттерге, басқа оқытушылардың іс тәжірибелеріне сүйенеді. Оқытушының жақсы біліктілігі студенттердің 

жоғары дене дайындығы деңгейін қамтамасыз етеді. Бұл үшін оған оқытып, үйрету әдістемелерін үнемі жетілдіру, 

іс жүзіндегі қызметі барысында ұйымдастырушылық қабілеттерін дамыту қажет. Оқытушы өзінің педагогикалық 

шеберлігін өзбетінше тәжірибелік және ғылыми жұмыстары кезіндегі практикалық, теориялық, нұсқау беру, 

әдістемелік сабақтарында, біліктілігін көтеру курстарында артырады [5, с. 135]. 

Дене мәдениеті мен спорттың құқықтық негіздері курсын ЖОО студенттеріне оқыту барысындағы 

құқықтық тәрбиенің нәтижесі дене мәдениеті мен спорттан құқықтық минимумды, «ЕТS №135 допингті қолдануға 

қарсы конвенциясы» сияқты ҚР контитуциясы, «Білім туралы», «ҚР дене мәдениеті мен спорт туралы» заңдарын 

білу болып табылады. Құқықтық тәрбие жүйесін іске асырудағы басты принциптер адамгершілік, шыншылдық 

және заңдылық принциптері болып табылады. Адамгершілік, шыншылдық принципі адамды жоғары құндылық 

ретінде мойындау, оның мәртебесін және азаматтық құқығын қорғау, жеке тұлғаның қабілеттерін еркін және жан-

жақты көрсетуіне жағдай жасауды алдын ала қарастырады. 
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Заңдылық принципі барлық мемлекеттік органдардың, қызметтегі жеке тұлғалардың, қоғамдық ұйымдардың 

және азаматтардың заңдар мен негізгі құқықтық актыларды қатаң орындауын қарастырады. Құқықтық тәрбиенің 

негізгі мақсаты дене мәдениеті мен спорт саласында мемлекеттік саясатты жүзеге асыруға қызмет етуден тұрады.  

Құқықтық тәрбиені жүзеге асыру және құқықтық мәдениетті дамыту дене мәдениеті мен спорт саласындағы 

мамандарды кәсіби даярлаудың құрамдас бөлігі болып табылады. 

Сонымен, дене мәдениеті білім беру саласының бөлінбейтін бөлігі, яғни ең маңыздысы, оны 

ұйымдастырудың құралдары, әдістері мен формалары білімді табысты меңгеруге мүмкіндік туғызатыны болып 

саналады [6, с. 40]. 
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В современном моделировании все больший интерес вызывает так называемый метод наколки. 

Особенностью этого метода является то, что ткань для изготовления швейного изделия не раскраивается по 

готовым лекалам [1]. Модель формируется сразу из макетной или конкретной ткани непосредственно на манекене 

или фигуре человека при помощи булавок.Метод наколки — создание макета будущего швейного изделия с 

помощью ткани непосредственно на манекене или фигуре человека. 

Способ создания муляжа изделия на объемной фигуре, который заменяет плоское конструирование на листе 

бумаги, носит также название макетирование или муляжный метод [2]. 

Принцип метода наколки. 

Принцип реализации метода наколки заключается в накалывании с помощью булавок муляжной (макетной) 

ткани на фигуру человека или торс манекена. Наложение ткани на трехмерную статичную фигуру и развертка ее в 

плоскость дает четкое повторение объема. При использовании реального материала будущего изделия или близкой 

по свойствам к ней макетной ткани 

Рисунок 1. – Моделирование выявляются ее характеристики, из ткани пластичность и драпируемость [3]. 

Чтобы научиться конструировать по методу наколки на манекене, необходимо определиться с 

профессиональной школой или преподавателем, обладающим достаточным опытом в макетировании. Кроме того, 

прежде чем приступить к работе с живой фигурой, необходимо отточить знания на портновском стандартном 

манекене [4]. 

Этапы работы методом наколки на манекене. Для начала макетирования потребуется подготовить 

инструменты и материалы. Ткань может быть неотбеленной, из 100% хлопкового волокна. Тесьма, как и остальные 

материалы, являются необходимым минимумом для работы. 

Основные этапы макетного метода для создания базовой модели: 

· Разметить и зафиксировать конструктивные линии на манекене с помощью тесьмы: линии груди, талии, 

бедер; основание шеи и линия проймы, расположенные на естественном месте; боковые швы и центральные линии 

полочки и спинки. 

· При необходимости добавить конструктивные линии вертикальных рельефов и измененные линии в 

соответствии с техническим эскизом. 

· Разложить макетную ткань на правой стороне манекена или в соответствии с конкретной методикой 

наколки. 

· Создать объем на материале с помощью вытачек и отрисовки важных конструктивных линий. 

· Снять ткань с манекена и разложить ее на бумаге. 

· Перенести линии швов и отработанные линии на бумагу с помощью зубчатого колесика.  

· Отрисовать более четкие линии карандашом и линейкой [5]. 

Моделируя изделие таким образом, можно наглядно воспроизвести задуманную модель – ее объем, форму, 

пропорциональные соотношения основных частей, расположение конструктивных линий и т.д.  
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При моделировании методом наколки очень повышается значение знания и использования пластических 

свойств различных материалов. Зачастую пластика ткани подсказывает модельеру ту или иную форму модели, 

становясь основным творческим импульсом при образовании одежды. 

Целый лоскут ткани набрасывается на манекен, перепускается на переднюю его часть в зависимости от 

длины будущей модели, а вся оставшаяся ткань располагается сзади. Так определяются драпируемость ткани, 

характер получившихся складок (плавные, округлые или жесткие, торчащие), а также сминаемость, упругость, 

формоустойчивость ткани. 

Последовательность наколки может изменяться или дополняться рядом приемов в зависимости от формы и 

покроя модели. Полученная в результате форма зарисовывается, ткань снимается с манекена, булавки удаляются.  

Особое внимание необходимо уделить расположению ткани при создании модели методом наколки из ткани 

с рисунком в полоску или клетку. Прежде чем моделировать изделие в данном случаем, нужно проверить, в каком 

направлении следует расположить рисунок, чтобы он был наиболее выразительным и сочетался с формой модели. 

Для этого на манекен накалывается ткань то в одном, то в другом направлении. Когда проект модели создан, 

наколки служит средством воплощения его в материале. 

Наколку обычно выполняют, используя отдельные куски макетной ткани. Если же форма модели в 

значительной степени определяется пластическими свойствами материала, например, детали с драпировкой, то 

целесообразнее использовать конкретную ткань. Правда, расход ткани ни изделие при этом увеличивается. Кроме 

того, в этом случае от исполнителя наколки требуется высокое мастерство. 

При выполнении наколки нужно точно соблюдать направление нитей основы и утка. Поэтому накалывание 

производится в строгой последовательности, позволяющей верно зафиксировать положение нитей.  

Качество изделий, созданных с помощью муляжного метода сопоставимо, а в некоторых случаях, 

превосходит традиционные методы конструирования. Метод наколки на манекене незаменим при создании 

изделий сложного кроя по косой, с драпировками, нестандартным расположение деталей и шво в. 

Изделия качества haute couture, особенно в старых французских домах моды, создаются методом 

макетирования. 

Преимущества использования метода макетирования заключаются в следующем: 

· Создание уникальных изделий высшего качества. 

· Нахождение новых форм с учетом свойств материалов 

· Точное пропорциональное расположение деталей. 

· Возможность быстрой модификации 

Отработка навыков визуального восприятия[6]. 

Рисунок 2 -Модели вечерних Кроме того, работая методом наколки на живых нарядах, выполненных фигуре 

можно создать единственную в своем  Аидой Есказиной роде модель, с учетом особенностей конкретного человека, 

минуя дополнительные примерки и учитывая свойства конкретной ткани. 

Метод наколки или муляжирование - занятие весьма творческое и интересное, целью которого является 

получение нестандартных и сложных форм одежды. С помощью наколки можно создавать самые изысканные 

решения в крое, сложную геометрию. Результаты создания моделей данной методикой всегда удивляют своей 

сложностью красотой, а так же неординарностью. Ведущие дизайнеры в совершенстве применяют данный опыт в 

своих сезонных коллекциях. Можно отметить, что на сегодняшний день мы сталкиваемся с широким «полем» 

применения метода наколки. 
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Понятие «Городская среда» предполагает всю территорию мегаполиса, с его людьми, населением, зданиями, 

парками, площадями, автобусными остановками, витринами торговых центров и абсолютно всем разнообразием 

крупных и небольших строительных конфигураций. Общество, проживающее в социуме испытывает прямое 

воздействие этого в целом, от того что они наблюдают около себя. Городская сфера способна воздействовать на 
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социум таким образом, что, настроение населения будет веселым, деятельность населения эффективным, способна 

и напротив, замедлить его в формировании и развитии и желании в перемещении.[1, с. 7-8] 

Двадцатое столетие - период высшего творческого подъема специалистов в сфере дизайна. Данное столетие 

специалистов значительной высококлассной проверки, унаследовавших навык собственных предшественников и 

сумевших сформировать новейшую эстетическую действительность. [2, c 58-59]В двадцатом столетии 

проводились поиски совершенных населенных пунктов, совершенных квартирных мест, безупречной сферы 

жизнедеятельности для населения. В наше время дизайнер никак не должен ограничивть себя в поисках новых и 

эргономичных путей решения задач. Кто-то наиболее независим в собственных решениях, нежели архитектор, 

занятый проектированием строений либо распланировкой мегаполиса. По этой причине в дизайне городской среды 

имеют все шансы выражаться увлекательнейшие мысли и появляться абсолютно новейшие фигуры. [3, c. 44-45] 

Средства дизайна городской среды в настоящий период весьма разнообразны. И безусловно ведь не имеется 

точных пределов среди образцов их использования. Нередко один рождает друго е, собирая композиции, 

комплексы и этим наиболее сильнее воздействуя на систему сферы и в понимание ее населением. [4, c. 25-26] На 

мой взгляд наиболее значимые из средств или видов дизайна городской среды – это: 

1. Графический дизайн 

2. Дизайн визуальных коммуникаций 

3. Медиадизайн 

4. Светодизайн 

5. Ландшафтный дизайн 

6. Малые архитектурные формы 

Рассмотрим их детальнее: 

1. Графический дизайн 

Графическое проектирование — эстетически-предназначенная работа согласно формированию слаженной и 

результативной зрительно-коммуникативной сферы. Графическое проектирование вносит инновационный вклад в 

развитие и формирование общественно-экономической и культурной областей существования, содействуя 

развитию визуального ландшафта нашего времени.[5, c.8-9] 

Кроме визуального вида, пространства, графическое проектирование осваивает эту реальность, равно как 

движение, развитие, период, интерактивность и действует без исключения всеми наиболее различными орудиями 

экономических, рекламных и цивилизованных коммуникаций. [6, c.22-23] Дизайнеров на сегодняшний день 

связывает направленность в визуализацию нашего общества, изучение его посредством визуальное понимание. 

Равно как высокопрофессиональный эталон выделиться рассматривается «целое формирование сферы» 

посредством «высококачественную конфигурацию», даровитую стимулировать чувственное осваивание. С иной 

края, данная работа подразумевается равно как воссоздание содержаний разного семейства уведомлений, 

происшествий, определений, директив, ценностей и т.п. ввизуальной фигуре. Данная роль осуществлении 

теоретического мышления в явном варианте в особенности важно далее, в каком месте академические познания 

следует совершить легкодоступными обширной публике, а кроме того в области деловитого общества. [7, c. 47-48] 

2. Дизайн визуальных коммуникаций 

В последнее время прослеживается процедура изменения графического дизайна в проектирование 

визуальных коммуникаций. Вызвана она, в первую очередь, появлением в общественной практике необычного для 

традиционного дизайна класса задач, необходимостью проектирования сложных объектов и систем нового типа. 

[8, c.25-26] 

3. Медиадизайн 

Информационно-научно-техническая тема считается особенно острой в контексте организации городской 

(урбанистической) среды, в контексте компании муниципальной (технократической) сферы. 

Заметно, то что первоочередной проблемой дизайна тут делается никак не планирование напрямую 

муниципального оснащения, а исследование мегаполиса в его возможном формировании, переосмысливание его 

натуры с мишенью формирования новейших качеств и данных муниципального места.[9, c.7-8] 

Таким образом, дизайну следует осуществить подвижные и динамические качества городской среды, 

отыскать слаженную взаимосвязь среди информативной и физиологической элементом технократической 

текстуры, осуществить в собственной сути информативный шифр мегаполиса. [10, c.55] 

4. Светодизайн 

Светодизайн стремительными темпами формируется и функционирует вместе с дизайном визуальных 

коммуникаций и медиадизайном, а кроме того постоянно сопутствует архитектуре и аэроландшафтному дизайну. 

Смысловой и обдуманный светодизайн расширяет предметы, ставит упоры, предназначается орудием управления 

местом. 

5. Ландшафтный дизайн 

Ландшафтное проектирование – созидательная работа, нацеленная в развитие наглядно-пластической сферы 

приёмами и орудиями аэроландшафтного зодчества. 

Работа согласно аэроландшафтному оформлению муниципальной сферы считается значимой и необходимой 

элементом существования мегаполиса.[11, c.15-16] Городской дизайн способен целиком поменять атмосферу и 

интенсивность сферы, способен на пустом месте сформировать прекрасный детский сад либо очень интересную 
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игровую площадку, способен накормить сферу вхождением и добавить новейшее значение этому либо другому 

городскому месту. 

6. Малые архитектурные формы 

Малые архитектурные формы – более традиционный метод компании и дизайна городской муниципальной 

сферы. К небольшим строительным конфигурациям причисляют киоски, трейдерские автоматы, светильники 

внешнего осияние, стенды с целью афиш и реклам, лестницы, ограды, садово-парковые постройки, фонтаны, 

обелиски, памятные дощечки, муниципальную уличную меблировка, урны. [12, c.55-56] Размещение подобных 

дизайнерских заключений предоставляет вероятность распределения необходимого места в конкретные области, 

какие разнообразны согласно собственному восприятию и функциям, расставления упоров в установленных 

участках, обогащения муниципальной сферы, формирования увлекательных и оригинальных муниципальных 

“интерьеров”. [13. 78-79] 

Подводя итоги, можно отметить, то что дизайн городской среды очень значим при формировании 

высококачественной архитектурной среды города. Дизайн подобен человеку, проектирование оказывает большое 

влияние на население, обогащает и наполняет среду мегаполиса, делает социальную жизнь проще, в некоторых 

случаях привлекательнее и удобнее. Дизайн городской среды и его формирование считается современным 

течением развития городской среды, его шажком из прошлого в будущее. 
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ДЕКОРАТИВНОЕ ИСКУССТВО В ПРЕДМЕТНО - ПРОСТРАНСТВЕННОЙ СРЕДЕ 

 

Тналина Н.Х. 

Актюбинский региональный государственный университет им.К. Жубанова  

 

Декоративное искусство – обширнейшая область творческой деятельности человека. Изделия из керамики, 

дерева, текстиля являются древнейшими продуктами человеческого труда и творчества, они знаменуют 

поступательное развитие цивилизации и культуры на всех этапах истории. Однако роль и значение декоративного 

искусства в общекультурном процессе до сих пор недооцениваются. 

Во всемирной истории искусства оно обычно не вычленяется как особая область эстетической деятельности, 

а рассматривается лишь в его утилитарной функции: как оформление предметных изделий и жизненной среды, как 

продукт ремесленного или промышленного производства. В принципе это справедливо: декоративное искусство 

тесно связано с материальным производством и архитектурой. О значении декоративного искусства в 50-е годы 

писал А.Б. Салтыков : «Прикладные искусства преображают саму жизнь, заменяя существовавшие до него 

нехудожественные вещи художественными; тем самым формируя сознание, духовный облик человека!». [1,с.40]. 

Преображение материальных предметов в художественные, приобщение их к миру духовных ценностей – 

важнейшие функции декоративного искусства. 

Преемственность - от поколения к поколению 

В традиционном искусствознании, в истории искусства художественное оформление художественных 

изделий и среды обычно обозначается термином «Декоративно -прикладное искусство». 
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В современном искусствоведении используется термин «Декоративное искусство» как расширительное 

понятие, обнимающее различные виды творческой деятельности, связанные с художественным проектированием и 

оформлением окружающей человека предметно-пространственной среды. 

Исторической миссией декоративного искусства является художественное оформление материальной среды. 

Смыл и задача декоративного искусства – привнесение художественности, эстетических качеств в окружающее 

человека жизненное пространство: в предметный мир, в жилую среду, в оборудование и технические средства.  

Цель декоративного искусства – создание комфортных условий жизнедеятельности человека как в 

физическом, так ив психологическом отношении, поэтому органическое соединение красоты и пользы в едином 

художественном объекте – его важный принцип. Один из теоретиков искусства В. Аронов назвал его «Кентавром», 

соединяющим в одно неразрывное целое утилитарное и эстетическое начала, физическую, природную и 

интеллектуальную творческую сущность. 

«Барс»- р.100х120, войлочное панно в технике фельцевания. 

Панно- выполненное на занятиях по декоративно-прикладному искусству 

Декоративное искусство связано с созданием материальных предметов, и в профессиональные обязанности 

творцов входит владение материалом, техникой исполнения. 

Материал, его пластические свойства, приемы обработки – основы художественного языка. Хотя по 

исторической традиции декоративное искусство входит в систему изобразительных искусств, его многое от них 

отличает. Декоративное искусство не изображает, а преображает мир – это его принципиальное отличие. 

Произведения декоративного искусства строятся не по подобию реальных природных явлений, как это 

присуще традиционной реалистической живописи и скульптуре, а скорее по архитектурному принципу, как 

формирование «второй природы», т.е. согласно художественным закономерностям построения формы, её 

архитектонике, ритму, пропорциональным соотношениям. В этом смысле можно назвать «малой архитектурой».  

Важнейшей задачей декоративного искусства является формирование предметного мира, окружающей 

человека жилой среды. В этой сфере встает непростая дилемма. Бытовые предметы – мебель, посуда, текстильные 

изделия, украшения – обладают традиционными архетипами, связанными с устойчивыми функциональными 

привычками и эстетическими представлениями людей. Их необходимо учитывать. В тоже время растёт  

потребность в обновлении стилистики и окраски предметной среды, в её преображении. Эту проблему должно 

решать современное художественное формообразование. 

Следует отметить ещё одно важное различие двух названных видов творчества: изобразительное искусство  

в её классическом качестве создает на плоскости иллюзию мира, изображает жизненное пространство, в которое 

мысленно вовлекает зрителя, а декоративное создаёт и художественно преображает реальное пространство, в 

котором физически существует человек. Поэтому столь велико влияние декоративного искусства на человека, на 

его мироощущение, на эстетические вкусы и всю духовную сферу. 

Для нашего времени характерно энергичное вторжение техники в повседневную жизнь людей, и это 

расширяет область применения творческих сил художника. Адаптация человека к новейшим достижениям 

цивилизации также входит в задачу декоративного искусства. Кроме технического прогресса, наш век отличается 

расширением предметного ассортимента, ставящим перед потребителем нелегкую проблему выбор а. Вместо 

единого стиля или моды к концу века наблюдается чрезмерная широкая и пестрая, эклектичная картина массовых 

товаров. 

Перед художником встала новая задача – дать людям художественные ориентиры, некий компас, чтобы 

разобраться в хаосе рыночной продукции. 

Основные постулаты отечественного декоративного искусства: опора на традиции народного творчества, 

сближение искусства с жизненной средой, рукотворная работа художников с природными материалами, осознание 

значимости декоративного творчества. 

Народные ремесла являются выражением материальной и духовной культуры народа. В синкретизме 

ремесла и искусства, т.е. в неразрывности материального производства и духовной культуры лежит ключ к 

пониманию истинного характера народного творчества.[2,С.5]. 

Принципиальное значение имеет проблема возрождения этнокультурных традиций, соотношение 

национальной самобытности и общечеловеческих ценностей. Культурный опыт должен непрерывно, 

последовательно осуществляться. Его развитие есть процесс трансляции культурного смысла : от поколения к 

поколению, от культуры к культуре. 
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АРГУ им. К.Жубанова 

 

При проектировании ландшафтного дизайна участка обязательно  учитываются особенности территории. 

При необходимости обсуждается возможность изменения природных особенностей участка и проведения 

определённых работ. Перед многими ландшафтными дизайнерами Актюбинской области стоит проблема 

климатических условий. 

Казахстан расположен в глубине материка, вдали от океанов и высоких горных систем. Актюбинская 

область находится в Западном Казахстане. Зимой территория области находится под воздействием сибирского 

антициклона. Климату области характерны засушливость и континентальность. Средняя годовая температура 

воздуха на территории области колеблется от 2,8° на севере (п.Родниковка) до 7,8° на юге (Актумсык). Внутри 

годовой ход температуры воздуха характеризуется зимой устойчивыми морозами и интенсивным нарастанием 

темпа в короткий весенний период и жарким летом. Самая низкая среднемесячная температура воздуха (-12°, -18°) 

приходится на январь и февраль. Периоды без морозов длятся на севере области 130-140 дней, на юге 150-160 

дней. В таких условиях не многие виды растений и деревьев, что привычны для более мягкого климата, не смогут 

расти и жить. Но все же в Актюбинской области растительный мир в видовом отношении разнообразен. [1, с. 14]  

Здесь произрастаете около 1057 видов высших сосудистых растений, относящихся к 417 родам и 92 

семействам, 61 вид растений занесены в Красную Книгу Казахстана, 22 - отнесены в разряд эндемичных 

реликтовых видов. Среди них: тюльпан Шренка, шпажник черепитчатый, ятрышник шлемовидный, василек и 

другие. Выявлено более 50 видов лекарственных растений. Растительный покров области характеризуется в 

основном двумя видами травостоя: замковыми - в степи, полынями – в пустыне.[6] 

При разработке ландшафтного дизайна нашей области есть возможность заменить некоторые растения на 

более устойчивые и экологически допустимые. Например, тополь устойчив к загрязнению, такое дерево возрастом 

в двадцать пять лет превосходит ель в семь раз, а по степени того, как он увлажняет воздух – почти в десять раз. [1, 

с. 25] 

Тополя часто посажены аллеями во многих крупных городах и на обочинах дорог. Это дерево может 

доминировать в саду за счёт своей высоты и мощности. Он предпочитает легкую влажную почву и солнце. Тополь 

быстро растёт и часто используется в качестве украшения в ландшафтной архитектуре. Кроме того, они способны  

выжить в самых тяжелых условиях — вдоль загруженных автомагистралей или на территории промышленных 

предприятий. Среди рода тополь очень много прекрасных декоративных видов, которые способны украсить 

ландшафтный дизайн. Ну а проблема с летающим пухом на самом деле решается довольно легко, достаточно 

просто подобрать виды растений, не образующих пух (серебристый или белый тополя), или размножать в 

питомниках только мужские растения, которые лишены этой неприятной особенности. [5]  

Листья сирени, вяза, акации обладают свойствами поглощения пыли, обезвреживания и снижения степени 

вредных веществ в воздухе. Листья деревьев активно улавливают пыль, особенно снижают концентрацию вредных 

выхлопов и газов, при чем же эти свойства у разных видов обычно проявляются в р азной степени. Неплохо 

задерживают пыль листья вяза, сирени, даже лучше, чем те же листья тополей. Так, посадка примерно 400 

молодых и красивых тополей за летнее время улавливает около 340 килограммов пыли, а вяза — почти в шесть раз 

более.[4] 

Вяз не переносит затенения, но сам дает густую тень. Рост сравнительно быстрый. Для роста требует 

плодородную почву, однако переносит и засушливые условия. Вяз прекрасно переносит обрезку, при хороших 

условиях долговечен, нередко повреждается болезнями и вредителями. С давних пор используется в озеленении. 

Вяз мелколистный светолюбив, к богатству почвы нетребователен. Засухоустойчив, прекрасно переносит 

пересадку, формовку, стрижку. 

Листья акации обладают не только свойствами поглощения пыли, но и имеют пьянящий аромат и 

практичность. В саду оно приживется на любом участке, прикроет собой даже самые невзрачные места и оградит 

территорию. Но самым главным достоинством небольшого кустарника являются его целебные свойства. В 

ботанической литературе акацию желтую еще называют «караганой древовидной», а в описании характеризуют 

как невысокий многоствольный лиственный кустарник округлой формы, принадлежащий к роду бобовых. Средняя 

высота культуры около 2 – 4 м, а ширина до 2,5 м. В мае и начале июня появляются ароматные многочисленные 

желтые цветки длиной до 20 мм. 

Самый распространенный вид клена, произрастающий в нашей стране, — клен остролистный (Acеr 

platanoides). Его облик и характерные листья хорошо знакомы всем людям, даже далеким от дендрологии. Это 

дерево до 30 м высотой с яйцевидной, на свободе шатровидной густой кроной. Сортовое разнообразие клена 

остролистного настолько велико, что, используя только его, можно создать интересные древесные композиции. [2]  

Клён – очень распространённое и популярное в парковых зонах дерево, которое широко используется в 

создании ландшафтного дизайна. С давних времён его считают символом силы и позитивной энергетики. Он 

позволяет оживить города и парки своим многообразием цветовых оттенков. Клён Гиннала или приречный 

используется в декорировании местности с 1860 года. Этот вид достаточно известен в Китае, Корее и Японии, в 

восточной Азии и Монголии, а так же встречается в России. Благодаря быстрому росту, обилию почек и своей 

стойкости к температурным перепадам клён даёт возможность в кратчайший период создать элемент топиарного 

искусства. Клён Гиннала прекрасно переносит стрижку, что удобно для создания кроны разной формы. Молодые 
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саженцы хорошо переносят зимний период, и укрытие им не требуется. Если же зима суровая, корневую шейку 

прикрывают сухими листьями. [3] 

Хвойные деревья выделяют в воздух эфирные масла, обладающие бактерицидным действием, кроме того, 

хвойный запах влияет на нервную систему, снимает напряжение и нервозность. Хвойные растения в ландшафтном 

дизайне люди начали использовать давно, и причин для этого было несколько: хвойники не притязательны к 

почвам, устойчивы к погодным изменениям, эффектно смотрятся и зимой, и в летний период. Помимо этого, они 

смягчают микроклимат на участке, сдерживают порывы ветра, эффективно поглощают шумы и пыль, идущие с 

улиц. А если к этому добавить и рекордное выделение ими фитонцидов и кислорода, полезных для здоровья, то с 

уверенностью можно заявить, что украшать ландшафтный дизайн хвойники должны непременно. Хвойные деревья 

и кустарники обладают прекрасными характеристиками: они не боятся перепадов температуры, засухи, недостатка 

или переизбытка солнечного света, сквозняков и вредителей. Выносливость, декоративность и неприхотливость в 

уходе идеально подходят для использования в ландшафтном дизайне нашей местности. [7] 

В Актюбинской области большое разнообразие растительного мира несмотря на климат, тут прижилось 

множество растений. В данной статье мы выявили наиболее эффективную для нашего климата декоративную 

местную флору и рассмотрели лишь самую подходящую для ландшафтного дизайна. Конечно, тут не создать 

полные копии экзотических садов, но с областным ассортиментом разнообразного растительного мира, вполне 

возможно повторить или же возможно создать даже что-то лучше. 
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ӘЙЕЛДЕР СӨМКЕСІНІҢ ДИЗАЙНЫ ЖӘНЕ ОНЫҢ ДАМУ ЭВОЛЮЦИЯСЫ 

 

Каушева Р.Ж., Хасан-Ханова А. 

К.Жубанов ат.АӨМУ 

 

Сөмке-заманауи өмірдің қажетті атрибуты. Сөмке барлық жерде қажет: жұмыста, оқуда, серуендеуде, 

дүкенде, демалыста —біз өзімізді сөмкесіз өмірімізді елестете алмаймыз. Қазіргі уақытта сөмкелер түрлі жастағы 

және кез келген өмірлік жағдайларда қажет: оқушы — рюкзак, іскер адам — портфель, саяхатшы — чемодан, әйел 

— әйел сөмкесі. Тіпті ең кішкентай балалар сүйікті ойыншықтарды, фломастерлерді, кітапшаларды жинайтын 

плюшты жануарлар түрінде әдемі сөмкелермен бөліспейді. Жас қыздар да жиі сөмкелерді пайдаланады, бірақ 

олардың қолдарында аздаған әсем сөмкелерді немесе жарқын эмблемаларды көруге болады.  

Заманауи сәнқойлар бұрын осындай әдемі және көпфункционалды сөмкелер жоқ екенін елестете  алмайды. 

Айналаға қараңызшы-үлкен және кішкентай, жарқын және көрінбейтін, қолдан жасалған және қымбат бутиктерде 

сатып алынған сөмкелердің алуан түрлілігі! Алғашқы сөмкелер қашан пайда болды, олар қалай көрінді, қандай 

материалдан жасалды? Бұл туралы білу керек. Әртүрлі сөмкелерді жасаудың ерекшеліктері мен құпияларын 

қарастырайық. 

Тарихшылар соңғы пайда болуы міндетті сөмкелердің ізашары әдеттегі қалтаға қызмет еткенін айтады. 

Сөмкелердің пайда болу тарихы шамамен алты мыңжылдықта. Бұл таңқаларлық емес, өйткені барлық уақытта 

адамдар ақша мен түрлі ұсақ-түйектерді сақтау және тасымалдау керек болды. Ғалымдар алғашқы сөмкелер XVII 

ғасырда пайда болған қалталар болды деп санайды. Олар камзолдарды, кеудешелерді, ал біраз уақыттан кейін 

шалбарды безендірді. Киімде қалталар пайда болғанға дейін, монеталар немесе басқа да қажетті заттар қаптарда 

сақталған. Әйелдер оларды юбка астында киген (қазіргі уақытта ханымдар ақшаны бөтен көзден жасырын 

жерлерде жасыруды жалғастырады), ал ерлер оларды белдікке салды. Орта ғасырларда мұндай қаптар 

"жақсылыққа арналған қалталар" немесе "омоньерлер"деп аталды. Сонымен қатар, ұсақ монеталарға арналған 

кішкентай былғары қапшықтар жиі өзімен бірге жүрді. Олар аулалық дәретхананың әшекейі болды. XV-XVI 

ғасырларда сән қаптарға одан әрі қарай жылжыды,оларды көлемі жағынан әр түрлі жасады – ең кішкентайлардан 

өте кеңге дейін. Қалталар пайда болғанда, ерлер оларға өз қаптарының барлық ішіндегісін ауыстырды және өзін 

ыңғайлы сезінді. Әйелдер қалталары жеткіліксіз болып шықты, сондықтан олар барлық қажетті ұсақ-түйектерді 

жинаған сөмкелерді өзімен бірге алып жүре бастады. Сол уақытта мұндай сөмкелер түрлі маталардан тігілген. 

Оларды моншақпен әшекейлеп, кестемен және әйнекпен безендірді. Өрілген және тоқылған ридикюльдер пайда 

болды. Сөмкелер жасырынып, сәндеу, дәретхана элементі сияқты белсенді көрсете бастады. XVIII сәнге 

"помпадур" кружевные сөмкелер кірді, оларды ХV Людовиктің ХV королінің фавориткасының құрметіне атады. 

Олар дөңгелек түбі бар қапшықтар болды, олардың аузы тоқымамен созылды. "Помпадурмен" бірге сәнге юбкаға 

тігілген жасырын қалталар кіреді. Бұл аксессуар біз үшін үйреншікті түрде қашан пайда болды? Қазіргі заманғы 

сөмкелердің пайда болу тарихы Француз төңкерісі кезінде басталады (XVIII-XIX ғасырдың басы), жаңа сән пайда 

https://landas.ru/derevy/klen-ginala/
http://ecology-of.ru/priroda/kak-derevya-ochishchayut-vozdukh/
http://www.agro-biz.ru/sadovodstvo/kak-derevya-ochishhayut-vozduh.html
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болады, оған сәйкес әйелдер қолдағы қалталар-сөмкелерді, ал ерлер қолдарын – қалталарда ұстауға тиіс болатын. 

Бұл жаңалық әлсіз жыныстағы өкілдердің қалталарда, монеталарда, қаптарда және басқа да ұқсас заттарда 

қажеттілігі жойылғанына әкелді. Мұның бәрі оларға қолындағы кішкентай әйел сөмкесін алмастырды. Бұл уақытта 

сөмкелердің ауқымды өндірісі болған жоқ. Олар жеке шеберлер, әдетте, тапсырыс берді. Бірақ жағдай уақыт өте 

келе өзгерді. Мәселен, XIX ғасырдың ортасы мен соңына дейін, Викторияның Ұлыбритания патшайымының 

басқаруында сөмкелер өндірісі бойынша фабрикалар ашылды(мысалы: Hermès және Louis Vuitton). Осы кезеңнен 

бастап оларды көп мөлшерде шығара бастады. Сонымен қатар, қолмен жұмыс сөмкелері өнеркәсіптік үлгілерден 

жоғары баға берді, бірақ оларға тек өте бай адамдар ғана мүмкіндік берді, өйткені құны өте жоғары болды. XIX 

ғасырда сөмкелерде құлыптар жасай бастады, ал бүгін таралған найзағай тек ХХ ғасырда пайда болды.  

Сол кезде жақсы тонның ережелері сөмкенің түсі костюмдегі басқа аксессуарлармен  сәйкес келуі үшін 

міндеттеді, сондықтан оны таңдау оңай емес. Дұрыс геометриялық пішіндердің қатаң сөмкелері классика болып 

саналады, сонымен қатар олар әмбебап. ХХ ғасыр сөмкелерді, әйелдер гардеробындағы шалбарды, қысқа юбкалар 

мен шаштарды түпкілікті және сөзсіз мойындады. 4 қазан күні Ұлыбританияда арнайы мереке — ұлттық сөмкелер 

күні атап өтіледі. Әйелдердің қоғамдағы жағдайы түбегейлі өзгерді, сондықтан әйелдердің жаңа қажеттіліктерін 

ескере отырып, көлемі жағынан үлкен сөмкелер пайда бола бастады. Бұл затқа сән әрқашан тез өзгерді-жіңішке 

белбеу немесе тізбекте шағын сөмкелер, керісінше, үлкен. Сөмкенің үлкен өлшемдері мен функционалдығы XX 

ғасырдың басында алынды. XX ғасырда сөмкелердің функционалдығына байланысты жіктелуі пайда болады. 

Қазіргі уақытта сөмкелердің алуан түрлілігі шексіз, ал оларды таңдаудағы басты критерий-ыңғайлылық пен дәмдік 

таңдау. [2] 

Қазіргі уақытта өзекті қолмен жасалған сөмкесін қарастырайық. Сөмкелер үшін идеялар көп, тоқылған 

сөмкелерді қарастырайық. Олардың ерекшелігі-әрбір сөмке эксклюзивті және қайталанбас болып табылады. Оның 

әрбір бөлігі қолмен жасалады. Тоқылған сөмкелер өте әмбебап. Мұнда бәрі ең алдымен материалды таңдауға 

байланысты. Әрине, тоқылған ілгекті жеңіл сөмкеде біз ыстық жаз туралы бірден еске аламыз. Бірақ тығыз жүн 

жіптерден жасалған сөмкелер күзгі плащпен, тоқылған шарфикпен және маусымдық етіктермен үйлеседі.  

Көптеген танымал брендтердің коллекцияларында кішкентай ұқыпты клатчтар, және сіздің жаныңызға кез 

келген нәрселерді сыйдыратын көлемді үрмелі сөмкелер бар. Сондықтан, кешкі және курортқа тоқылған 

сөмкелерді алуға болады. Сәндік элементтер әртүрлі болуы мүмкін: түрлі-түсті және ірі өрнектер мен арандардан 

алтын иірімжіптерге және ұзын шашақтар. Жаздың соңында тоқылған сөмкелерге қызығушылық жоғалмайды, 

тіпті керісінше күшейеді. Көптеген танымал сән үйлері өздерінің киім -кешектері мен аксессуарларын ұсынды, 

олардың ішінде соңғы орынды тоқылған сөмкелер алды. Бұл көктемгі-жазғы және күзгі-қысқы коллекцияларға 

қатысты. Карл Лагерфельд жасаған Chanel көктемгі-жазғы коллекциясының деревендік романтикасы қызыл 

маскалармен безендірілген өрілген және тоқылған сөмкелермен керемет толықтырылған. Chanel және басқа да 

fashion-алыптар артта қалмайды. Миланда өзінің жаңа күзгі-қысқы коллекциясын елестете отырып, Prada 

дизайнерлері сәншілерді сөмкелердің жаңа сериясымен қуантты. Олардың бірегейлігі қарапайым жүннен емес, бір 

түсті немесе түрлі-түсті былғары жолақтардан байланысты. Мұндай ерекше техникада үлкен көлемді сөмкелер де, 

кешкі шығу үшін клатчалар да жасалған. Бұл сөмкелер өте ерекше көрінеді және дизайнымен айналысады. [1] 

Белгілі маркалардың сөмкелері даусыз артықшылықтарға ие: олар әдемі, өте жақсы орындалған, берік. 

Және, әрине, брендті нәрсе әрдайым көзге түсіп, айналасындағыларға таңданыс пен қызғаныш тудырады. Chan, 

Chan Chanel, Prada Dolce & Gabbana жиі баға жетпес. Осы брендтердің тоқылған сөмкелері қалта бойынша әркімге 

алыс емес. Сондықтан қолмен тоқылған сөмкелерді жасау өте актуалды деп санауға болады. Сөмкені өз бетінше 

тоқуға болады. Бұл сіздің бос уақытыңызды толтырып қана қоймай, шығындарды айтарлықтай  қысқартуға 

мүмкіндік береді. Ал сөмке арзан емес. Интернетте сәнді сөмкені өз бетінше байланыстыруға мүмкіндік беретін 

көптеген схемалар бар. Егер сіз нағыз тоқу шебері болсаңыз, Сізге ұнаған танымал шебердің жауһарларын 

қайталау қиын болмайды. Сонымен қатар, сіз бірегей ұқсас емес сөмке жасай аласыз. 
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Қазіргі таңда білім беруді жетілдіру мақсатында құзыреттілік жайында көбірек айтылып жүр. Сондықтан, 

білім берудің негізгі мақсаты – өзінің және қоғамның мүддесінде өзін-өзі белсенді етуге дайын, өзгермелі даму 

үстіндегі ортада өмір сүруге бейім, бәсекеге қабілетті және құзыреттті, шығармашыл,білімді тұлғаны дамыту және 

қалыптастыру болып табылады.[1] Осыған орай қазіргі заман талабына байланысты тігін өндірісінде өзіндік даму 

бағыты да қолға алынуда. Сол себепті тігін өндірісінің өзіндік ерекшелігі халықты сәнді әрі ұнамды киімімен 

қамтамасыз етуі. Сондықтан да оларға қойылатын талаптары болады. Соған байланысты тігін тігу барысында 

бұйымның экономикалығындағы өңдеу уақытын, модельдің конструкциясы мен технологиясында мата шығынын 

және өндіріс шығынын қадағалауды қажет етеді. Сонымен қатар, тігін бұйымын дайындауда студенттің 

құзіреттілігін қалыптастыру бұйымның тігілу технологиясының сапа деңгейі тұтыну және өндірістік талабына сай 

ең жоғарғы  категория деңгейін көрсетуі керек. Тігін өндірісі негізінде   бұйымды ең алдымен сол сезондағы сән 

бағытына сәйкес етіп жасауы керек, бірақ сән тек бұйым силуэтіне байланысты емес, ол маталар түс және 

фактурасының сән тенденциясына сәйкес келуі студенттің таңдау технологиясына байланысты қарастыра  білуі 

керек. 

Тігін өнімі үшін оңтайлы материалды таңдау және оларды тігін өндірісінде рационалды пайдалану тек 

қазіргі заманғы матаны және жайсаны, олардың сапасының бағалау әдістері негізінде студенттердің іскерлік 

құзыреттілігін  қалыптастыру керек. Тігін өндірісі саласының техникалық жабдықталуы бүгінде қарқынды 

жүргізілу үстінде. Тігілген  киім адам үстінде алдымен қонымды әрі қолайлы болу керек, сосын адамның ажарын 

ашып, дене сұлулығы мен сымбаттылығын айқындап, адамға рухани және моральдік жағынан дем беруі тиіс 

екенін студент ажырата білуі керек. Сондықтан бұйымның  өзіне матаны тиімді қолдануға мүмкіндік беріп, 

шығындарды азайтып, жоғары сапалылығымен қамтамасыз ететін кең технологияларды қолдану қажет.[2]   

Сәнділік ұғымы ең алдымен  киім түсі мен сәніне қарай дұрыс құрай білуге тікелей байланысты, студенттің 

киім тігуге деген талғампаздық адамның өзіне сын көзбен қарайалатынының белгісі болып табылады.  

Киім бөлшектерінің сызбаларын конструктивті тұрғызу ерекшеліктерін және де киім бөлшектерінің және 

жиынтық бірліктерінің конструкциялық технологиялылығына қойылатын жалпы талаптарды ескере отырып, 

келесідей тәсілмен жиынтықтарын топтастыруға болады: 

• Агрегаттық принципті ескере отырып құрастырмалы бөліктердің рационалды санына бөліктенуі керек;  

• Бірлік жиынтық конструкциясы диефицирленген қолданбалы бөлшектермен оның  компановкасын 

қамтамасыз етеді; 

• Қолданылатын бірліктердің түрлері, олардың конструкциясы және орналасуы жинау жұмыстарын 

механизациялау және автоматизациялау мүмкіндігін қамтамасыз етеді;  

• Бірлік жинақтау конструкциясы базалық құрастырмалы бөлікті қарасытру қажет; 

• Дайындау әдістері бірлік жиынтықты немесе бірнеше бөлшектерді қатар өңдеуді қажет етеді;  

• Бөлшек және түтін конструкциясы ылғалды жылумен өңдеу бір процесті пішімдеу тәсілдерінің көмегімен 

бұйымның көлемді формасын алуды қажет етеді;  

• Бөлшек және түтін конструкциясы оларды дайындау үшін типтік технологиялық үрдістерді қолдануды 

қамтамасыз етуі қажет. 

Болашақ маман  иесінің кәсіби құзырлылық деңгейі жайында айтпастан бұрын, алдымен құзіреттілік сөзінің 

мәніне тоқталайық.  

Құзіреттілік – күнделікті өмірдің  нақты жағдайларында пайда болатын мәселелер мен міндеттерді тиімді 

түрде шешеуге мүмкіндік беретін қабілеттілік. «Құзіреттілік»  терминіне алғаш анықтама беріп, лингвистикаға 

енгізген американдық ғалым Н.Хомский.  

Кәсібилік дегенде біздер әр түрлі жағдайларда күрделі қызметті адамдардың жүйелі, тиімді және сенімді 

орындауының ерекше өзгешелігі деп түсінеміз. «Кәсібилік» ұғымында қоғамда бар стандарттар мен обьективті 

талаптарға сәйкес кәсіби қызметте адамның психологиялық құрылымын игеру деңгейі бейнеледі. Кәсібилікті  

игеру үшін сәйкес келетін қабілеттер, ниет және мінездеме, үнемі оқыуға және өз шеберлігін жетілдіруге дайын 

болуы керек. Кәсібилік ұғымы жоғары біліктілікті еңбек сипаттамасымен шектелмейді, бұл және адамның ерекше 

дүниетанымы.Кәсібилікті маманның дамуының әртүрлі бағыттарымен қарастырып, кәсіби құзыреттіліктің төрт 

түрі анықталады: арнайы, әлеуметтік, жеке, дара. 

1. Арнайы, немесе қызметтік кәсіби құзыреттілік жоғары кәсіби деңгейде қызметті меңгерумен және тек 

арнайы білімді игеріп қоймай, сонымен бірге оны тәжірибеде қолдануды білумен сипатталады. 

2. Әлеуметтік кәсіби құзыреттілік кәсіби қоғамдастықта қабылданған кәсіби қарым -қатынас тәсілдерін, 

біріккен кәсіби қызмет және серіктестік әдістерін игерумен сипатталады. 

3. Жеке кәсіби құзыреттілік өзін-өзі көрсету және өзін-өзі дамыту әдістерін, кәсіби деформацияға қарсы 

тұру құралдарын меңгерумен сипатталады.  

4. Дара (индивидуальды) кәсіби құзыреттілік өз-өзін басқара білу тәсілдерін, кәсіби өсуге дайындық, кәсіби 

қартаюға берілмеу, кәсіби мотивацияның табанды болуы қаситеттерін меңгерумен сипатталады. 

Кәсіби құзыреттіліктің бір маңызды құрамдас бөлігі ретінде өз бетімен жаңа білім, білікті игеру және де оны 

тәжірибелік қызмете пайдалану қабілетін атайды. Кәсіби құзыреттіліктің келтірілген түрлерін педагогтың 

кәсібилігін бағалау міндеттеріне пайдалануға болады деп есептейміз.Болашақ маманның кәсіби құзырлылық 

деңгейін көтеруде, Т.А. Горюнова және Н.Ш. Королева  кәсіби құзырлылықтың 3 негізгі құрамдас бөлігін атап 

көрсетеді: 

1. Адамның өз жұмысына қарым-қатынасы, оның еңбекке бағыты, еңбекке деген қызығушылығы, жігері. 
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2. Кәсіпке деген қабілеті (туа біткен қабілеті, бейімділігі). 

3. Кәсіби қызметі үшін қажетті білімді меңгере білуі [3]. 

И.А. Зимняя құзыреттілік білім алу нәтижесінде тұрақталған, білім мен тәжірибеге негізделген жеке 

тұлғаның әрекет жасауға дайындығы және осыған орай жалпы қабілеттері ретінде анықталған деп атап көрсетеді 

[4].  

Тігін өндірісі жеңіл өнеркәсіптің бір бөлігі болып табылады, ол киім шығару және басқа да тұрмыстық және 

техникалық жұмыстарға арналған материалдардан тігілетін тігін бұйымдары, трикотажды жайма, жасанды және 

табиғи былғары мен үлбір, жаңа конструкциядағы материалдар және де әртүрлі сәндік материалдар мен 

фурнитуралар шығарылуда. 

Материалдарды дұрыс таңдау ол киімнің сапасын, сыртқы түрін, пішімін және тозуға, еңбек төзімділігін 

анықтайды. Киімді дайындаған кездегі модельдік ерекшеліктерін, құрастырылуын және технологиясын қарау 

қажет.  

Қорыта келе, жоғарыда келтірілген кәсіби құзыреттіліктер құрылымдық компоненттерін жоғары деңгейде 

қалыптасуы үшін білім беру ортасы және қызмет мазмұны мен бағыты оның дамуын қамтамасыз ету керек, 

сонымен қатар әр педагог өз әрекеті мен кәсіби жетілуін саралап, бағалау керек. 
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үстіндегі ортада өмір сүруге бейім, бәсекеге қабілетті және құзыреттті, шығармашыл,білімді тұлғаны дамыту және 

қалыптастыру болып табылады.[1] Осыған орай қазіргі заман талабына байланысты тігін өндірісінде өзіндік даму 

бағыты да қолға алынуда. Сол себепті тігін өндірісінің өзіндік ерекшелігі халықты сәнді әрі ұнамды киімімен 

қамтамасыз етуі. Сондықтан да оларға қойылатын талаптары болады. Соған байланысты тігін тігу барысында 

бұйымның экономикалығындағы өңдеу уақытын, модельдің конструкциясы мен технологиясында мата шығынын 

және өндіріс шығынын қадағалауды қажет етеді. Сонымен қатар, тігін бұйымын дайындауда студенттің 

құзіреттілігін қалыптастыру бұйымның тігілу технологиясының сапа деңгейі тұтыну және өндірістік талабына сай 

ең жоғарғы  категория деңгейін көрсетуі керек. Тігін өндірісі негізінде   бұйымды ең алдымен сол сезондағы сән 

бағытына сәйкес етіп жасауы керек, бірақ сән тек бұйым силуэтіне байланысты емес, ол маталар түс және 

фактурасының сән тенденциясына сәйкес келуі студенттің таңдау технологиясына байланысты қарастыра  білуі 

керек. 

Тігін өнімі үшін оңтайлы материалды таңдау және оларды тігін өндірісінде рационалды пайдалану тек 

қазіргі заманғы матаны және жайсаны, олардың сапасының бағалау әдістері негізінде студенттердің іскерлік 

құзыреттілігін  қалыптастыру керек. Тігін өндірісі саласының техникалық жабдықталуы бүгінде қарқынды 

жүргізілу үстінде. Тігілген  киім адам үстінде алдымен қонымды әрі қолайлы болу керек, сосын адамның ажарын 

ашып, дене сұлулығы мен сымбаттылығын айқындап, адамға рухани және моральдік жағынан дем беруі тиіс 

екенін студент ажырата білуі керек. Сондықтан бұйымның  өзіне матаны тиімді қолдануға мүмкіндік беріп, 

шығындарды азайтып, жоғары сапалылығымен қамтамасыз ететін кең технологияларды қолдану қажет.[2]   

Сәнділік ұғымы ең алдымен  киім түсі мен сәніне қарай дұрыс құрай білуге тікелей байланысты, студенттің 

киім тігуге деген талғампаздық адамның өзіне сын көзбен қарайалатынының белгісі болып табылады.  

Киім бөлшектерінің сызбаларын конструктивті тұрғызу ерекшеліктерін және де киім бөлшектерінің және 

жиынтық бірліктерінің конструкциялық технологиялылығына қойылатын жалпы талаптарды ескере отырып, 

келесідей тәсілмен жиынтықтарын топтастыруға болады: 
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• Агрегаттық принципті ескере отырып құрастырмалы бөліктердің рационалды санына бөліктенуі керек;  

• Бірлік жиынтық конструкциясы диефицирленген қолданбалы бөлшектермен оның компановкасын 

қамтамасыз етеді; 

• Қолданылатын бірліктердің түрлері, олардың конструкциясы және орналасуы жинау жұмыстарын 

механизациялау және автоматизациялау мүмкіндігін қамтамасыз етеді;  

• Бірлік жинақтау конструкциясы базалық құрастырмалы бөлікті қарасытру қажет;  

• Дайындау әдістері бірлік жиынтықты немесе бірнеше бөлшектерді қатар өңдеуді қажет етеді;  

• Бөлшек және түтін конструкциясы ылғалды жылумен өңдеу бір процесті пішімдеу тәсілдерінің көмегімен 

бұйымның көлемді формасын алуды қажет етеді;  

• Бөлшек және түтін конструкциясы оларды дайындау үшін типтік технологиялық үрдістерді қолдануды 

қамтамасыз етуі қажет. 

Болашақ маман  иесінің кәсіби құзырлылық деңгейі жайында айтпастан бұрын, алдымен құзіреттілік  сөзінің 

мәніне тоқталайық.  

Құзіреттілік – күнделікті өмірдің  нақты жағдайларында пайда болатын мәселелер мен міндеттерді тиімді 

түрде шешеуге мүмкіндік беретін қабілеттілік. «Құзіреттілік»  терминіне алғаш анықтама беріп, лингвистикаға 

енгізген американдық ғалым Н.Хомский.  

Кәсібилік дегенде біздер әр түрлі жағдайларда күрделі қызметті адамдардың жүйелі, тиімді және сенімді 

орындауының ерекше өзгешелігі деп түсінеміз. «Кәсібилік» ұғымында қоғамда бар стандарттар м ен обьективті 

талаптарға сәйкес кәсіби қызметте адамның психологиялық құрылымын игеру деңгейі бейнеледі. Кәсібилікті  

игеру үшін сәйкес келетін қабілеттер, ниет және мінездеме, үнемі оқыуға және өз шеберлігін жетілдіруге дайын 

болуы керек. Кәсібилік ұғымы жоғары біліктілікті еңбек сипаттамасымен шектелмейді, бұл және адамның ерекше 

дүниетанымы.Кәсібилікті маманның дамуының әртүрлі бағыттарымен қарастырып, кәсіби құзыреттіліктің төрт 

түрі анықталады: арнайы, әлеуметтік, жеке, дара. 

5. Арнайы, немесе қызметтік кәсіби құзыреттілік жоғары кәсіби деңгейде қызметті меңгерумен және тек 

арнайы білімді игеріп қоймай, сонымен бірге оны тәжірибеде қолдануды білумен сипатталады.  

6. Әлеуметтік кәсіби құзыреттілік кәсіби қоғамдастықта қабылданған кәсіби қарым -қатынас тәсілдерін, 

біріккен кәсіби қызмет және серіктестік әдістерін игерумен сипатталады. 

7. Жеке кәсіби құзыреттілік өзін-өзі көрсету және өзін-өзі дамыту әдістерін, кәсіби деформацияға қарсы 

тұру құралдарын меңгерумен сипатталады.  

8. Дара (индивидуальды) кәсіби құзыреттілік өз-өзін басқара білу тәсілдерін, кәсіби өсуге дайындық, кәсіби 

қартаюға берілмеу, кәсіби мотивацияның табанды болуы қаситеттерін меңгерумен сипатталады.  

Кәсіби құзыреттіліктің бір маңызды құрамдас бөлігі ретінде өз бетімен жаңа білім, білікті игеру және де оны 

тәжірибелік қызмете пайдалану қабілетін атайды. Кәсіби құзыреттіліктің келтірілген түрлерін педагогтың 

кәсібилігін бағалау міндеттеріне пайдалануға болады деп есептейміз.Болашақ маманның кәсіби құзырлылық 

деңгейін көтеруде, Т.А. Горюнова және Н.Ш. Королева  кәсіби құзырлылықтың 3 негізгі құрамдас бөлігін атап 

көрсетеді: 

4. Адамның өз жұмысына қарым-қатынасы, оның еңбекке бағыты, еңбекке деген қызығушылығы, жігері. 

5. Кәсіпке деген қабілеті (туа біткен қабілеті, бейімділігі). 

6. Кәсіби қызметі үшін қажетті білімді меңгере білуі [3]. 

И.А. Зимняя құзыреттілік білім алу нәтижесінде тұрақталған, білім мен тәжірибеге негізделген  жеке 

тұлғаның әрекет жасауға дайындығы және осыған орай жалпы қабілеттері ретінде анықталған деп атап көрсетеді 

[4].  

Тігін өндірісі жеңіл өнеркәсіптің бір бөлігі болып табылады, ол киім шығару және басқа да тұрмыстық және 

техникалық жұмыстарға арналған материалдардан тігілетін тігін бұйымдары, трикотажды жайма, жасанды және 

табиғи былғары мен үлбір, жаңа конструкциядағы материалдар және де әртүрлі сәндік материалдар мен 

фурнитуралар шығарылуда. 

Материалдарды дұрыс таңдау ол киімнің сапасын, сыртқы түрін, пішімін және тозуға , еңбек төзімділігін 

анықтайды. Киімді дайындаған кездегі модельдік ерекшеліктерін, құрастырылуын және технологиясын қарау 

қажет.  

Қорыта келе, жоғарыда келтірілген кәсіби құзыреттіліктер құрылымдық компоненттерін жоғары деңгейде 

қалыптасуы үшін білім беру ортасы және қызмет мазмұны мен бағыты оның дамуын қамтамасыз ету керек, 

сонымен қатар әр педагог өз әрекеті мен кәсіби жетілуін саралап, бағалау керек. 
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