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На современном этапе многие страны испытывают серьезные потрясения, 

связанные с прогнозирующим понижением роста мировой экономики на 1,5%,  со спадом 
экономического и финансового развития промышленно развитых государств, с ожидаемой 
рецессией еврозоны, как следствие  финансовых потрясений в Греции, на Кипре, с резкой 
волатильностью валютного курса доллара США, сохраняющего статус резервной валюты. 
В связи с этими событиями, которые окажут непосредственное влияние на экономику 
стран, Казахстана в том числе, на первый план возникает острая необходимость по 
обеспечению стабилизации своей финансовой системы.  

До недавнего времени финансовая система Казахстана была признана одной из 
самых прогрессивных среди стран СНГ, что подтверждают ведущие международные 
эксперты. Казахстан первым создал Национальный фонд для обеспечения стабильного 
социально-экономического развития и снижения зависимости от неблагоприятных 
внешних факторов. Финансовая система Казахстана отвечает основным международным 
стандартам, при этом наиболее развитым сектором является банковский сектор. Но, тем 
не менее, в настоящее время назрела острая необходимость в пересмотре позиций 
отдельных сегментов казахстанской финансовой системы. 

Также и банковская система Казахстана считалась устойчивой и стабильной по 
сравнению с другими странами СНГ, но если характеризовать ее современное состояние, 
то надо констатировать, что банковская система Казахстана уверенно вошла в период 
системного кризиса, выход из которого участники финансового  рынка видят в срочных 
мерах. В противном случае, экономика Казахстана может серьезно пострадать. 

Проанализируем основные показатели современной финансово-банковской 
системы Казахстана. Надо отметить, что Казахстан занимает первое место в мире 
по объему необслуживаемых кредитов, выданных экономике, – 31,7%, и как следствие 
подорванное доверие со стороны иностранных инвесторов. Банки несколько лет не могут 
списать безнадежные кредиты из-за несовершенства налоговых требований. Постоянные 
нововведения Национального банка РК из-за своей несогласованности ломают внутренние 
системы бизнес-процессов БВУ. Высшее руководство страны требует от банковского 
сектора поддерживать малый и средний бизнес, но регулятор устанавливает динамические 
провизии, которые уничтожают МСБ после почти семилетнего роста и 40-процентного 
участия в формировании ВВП. При таком раскладе ни один банк не будет выдавать 
деньги предпринимателям – через некоторое время о МСБ можно будет забыть, если 
не последует кардинальных изменений.  

Динамические провизии делают ипотечное кредитование невыгодным для банков. 
Безусловно, финансирование МСБ останется, как останется и ипотека, но в меньших 
объемах. Зачем нужны эти динамические провизии? Конечно, можно посмотреть 
на международный опыт, например, в Испании вводили подобный инструмент, правда, 
быстро свернули, так как он доказал свою несостоятельность. 

Переплата по долгосрочным жилищным кредитам из-за высоких ставок 
вознаграждения почти в три раза превосходит сумму основного долга. В итоге 
в розничном портфеле банков доля ипотеки опустилась до 29%. Если и этого мало, то 
запрет на валютные свопы для казахстанских банков поставит Казахстан на один уровень 
с Узбекистаном в плане валютного регулирования. Некоторые банкиры высказываются, 
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что следующим логичным шагом Национального банка РК (после запрета валютных 
свопов) может стать запрет валютных депозитов. 

Нехватка тенге уже ощущается сейчас. Уже известно, что некоторые банки 
объявили о сворачивании ипотеки, то есть перестают кредитовать экономику страны 
длинными деньгами в тенге и предлагают валютные инструменты. В этом нет ничего 
хорошего, если кредитование будет осуществляться в иностранной валюте, то риски будут 
перекладываться на заемщика. И в случае любого кризисного момента подобные займы 
в инвалюте ухудшат кредитные портфели банков. 

Причина отсутствия длинных денег объясняется тем, что рынок внешних 
заимствований стал очень дорогим для банков. С другой стороны, нет «длинных» денег 
и в тенге, так как в августе 2013 года, когда возник ажиотаж в связи с ускорившейся 
девальвацией казахстанской валюты к доллару, население перевернуло депозитную 
политику. Поэтому роль двигателей ипотеки должны взять на себя сейчас 
государственные финансовые институты – «Жилстройсбербанк Казахстана», 
«Казахстанская ипотечная организация» и другие. 

В настоящее время необходимо пересмотреть кредитные и ипотечные программы. 
Некоторые банкиры утверждают, что если динамические провизии не отменят, то может 
возникнуть ипотечный кризис и ипотека будет потеряна в Казахстане. 

К вышеперечисленным проблемам можно добавить еще растущую конкуренцию 
со стороны российских банков, ограничения, вводимые на розничном рынке и многое 
другое. Если отойти подальше и посмотреть на общую картину банковского сектора 
со стороны, то становится очевидным факт несогласованности в глобальных действиях 
регулятора. Почему в банковском регулировании возникла такая ситуация? Дело в том, 
что в самом регуляторе присутствует конфликт интересов,  масса инициатив, идущих 
от участников рынка, зачастую не воспринимается регулятором. Да, реформы идут, но 
они носят не рыночный характер, а лишь усиливают государственный монополизм 
на банковском рынке. В итоге, находясь в финансовом застое, Казахстан может растерять 
передовые позиции сектора: сокращается число игроков, инструментов, рынок ценных 
бумаг не работает как следует. 

В среднем на одного казахстанца сейчас приходится более 700 долларов 
потребительских кредитов. К сожалению, отслеживать целевое назначение беззалоговых 
потребительских кредитов невозможно. Банки практически этим не занимаются. 

Между тем, темпы роста потребительских займов не подкреплены ростом доходов 
населения, который сильно замедлился с прошлого 2012 года. Так, за 12 месяцев к июлю 
2013 года доходы казахстанцев выросли на 4,8 %, что на 6,9% ниже показателей 2012 
года, и на 22,5% ниже 2011 года.  

В Казахстане, к сожалению, нет информативной статистики по состоянию сектора 
потребительского кредитования. Возможным риском в конфликте сложившейся ситуации 
является угроза повторения сценария кредитного пузыря наблюдаемого на Западе.  

В связи с чем предлагается разработка современной новой системы оценки 
качества рисков. Необходимо, на наш взгляд, введение понятия «качество риска», 
позволяющее произвести градацию риска даже в одной группе показателей и в рамках 
однородных структур.  

Инвестиционный потенциал, необходимый для роста отечественной экономики, 
был аккумулирован преимущественно в банковском секторе, который является 
доминирующим сегментом финансового рынка. На практике это означает, что здесь 
концентрируются системные риски, и именно самочувствием банковской системы 
определяется финансовая стабильность и инвестиционный климат в стране.  

Возможно создание интеллектуального инвестиционного банка (ИИБ), основной 
целью деятельности которого должно стать долгосрочное кредитование инновационных 
проектов, как частного, так и государственного секторов. Финансирование долгосрочных 
инвестиционных программ предполагает осуществление анализа и контроля за текущей 
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деятельностью предприятий со стороны кредитного учреждения, то есть ИИБ становится 
непосредственным активным участником разработки стратегии и финансового 
обеспечения инновационной деятельности предприятий и научных организаций.  

Необходимо создание системы мониторинга устойчивости банковской системы в 
целом и ее отдельных элементов, в том числе в региональном разрезе,  а также разработка 
соответствующей методики.  

Устойчивость (надежность) банковской системы предполагает способность 
системы выполнять базовые и появляющиеся новые функции независимо от характера 
внешних воздействий, в том числе на основе качественного изменения своей структуры. 
Данное определение предполагает возможность появления новых институтов, 
отвечающих требованиям быстро меняющейся внешней среды, не разрушая при этом 
основ построения кредитной системы, т.е. является динамичным.  

Диагностика устойчивости банковской системы – это анализ и оценка в 
национальной банковской системе и ее региональных системах, а также выявление 
позитивных и негативных факторов, способных вызвать изменения в банковской системе 
в ближайшей перспективе, а также возможность составить прогноз на более длительную 
перспективу. Диагностика устойчивости банковской системы должна осуществляться в 
ходе мониторинга устойчивости банковской системы, т.е. сбора данных, 
характеризующих состояние коммерческих банков и иных кредитных организаций на 
региональном уровне, их анализ и принятие на этой основе управленческих решений, а 
также прогнозное развитие банковской системы по выделенным параметрам. Следует 
отметить, что решения могут иметь как оперативный, так и концептуальный, 
стратегический характер.  
Одним из ключевых направлений деятельности по регулированию финансового сектора 
является дальнейший  переход на принципы контрцикличного регулирования и надзора. 
Новый  подход будет заключаться в максимальном снижении рисков, возникающих на 
уровне финансовой системы в целом, и минимизации негативного воздействия внешних 
факторов на состояние экономики и финансовой системы страны. Данное направление  
приобретает особую актуальность в свете создания Таможенного союза.    
Самое основное событие, которое относится к положительным тенденциям, наблюдаемым 
в настоящее время в финансовом секторе РК, следует отметить постепенное 
возобновление банковского кредитования. Так, за 2015 год кредитный портфель банков 
второго уровня увеличился на 6,8 %. Данный процесс во многом определяется 
благоприятными условиями, складывающимися в экономике страны в целом, включая 
рост корпоративного сектора, увеличение внутреннего спроса, а также соответствующую 
внешнюю конъюнктуру. Тем не менее, говорить о полноценном восстановлении 
банковского кредитования в Казахстане после недавних кризисных явлений еще рано. 
Потенциал банковского сектора по предоставлению кредитных ресурсов субъектам 
экономики и населению по–прежнему ограничивается высоким уровнем неработающих 
кредитов. Так, на долю последних приходится более четверти совокупного ссудного 
портфеля банковского сектора. В свою очередь, накопленный объем сомнительных 
активов и необходимость поддержания соответствующего объема провизий являются 
факторами, сдерживающими кредитную экспансию.  

В современных условиях развития финансово-банковского сектора РК активизация 
процессов оздоровления кредитного портфеля банковского сектора приобретает особую 
актуальность. Для эффективного урегулирования данной проблемы необходим системный 
подход, предусматривающий не только реализацию банками собственных стратегий 
работы с «плохими» займами (реструктуризация обязательств заемщика, списание долга и 
др.), но и соответствующие стимулирующие механизмы со стороны  государства.  

Национальным Банком РК в последние годы были предприняты серьезные и 
конкретные  меры по обеспечению стабильности и ликвидности банковского сектора. Был 
разработан и утвержден Пошаговый план улучшения качества активов второго уровня, 
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действие которого направлено на стимулирование банков к очистке балансов от «плохих 
долгов» и на привлечение инвесторов, в том числе зарубежных. 

Первое, что было сделано – это создание двухуровневой системы по выкупу 
проблемных активов банков, в соответствии с которой неработающие активы могут быть 
переданы в АО «Фонд проблемных активов» (далее - ФПК) и/или в дочерние организации, 
приобретающие сомнительные и безнадежные активы родительского банка (далее - 
ОУСА). 

ФПК, созданный Национальным Банком РК, который является единственным 
учредителем и акционером в рамках Концепции улучшения качества активов банков 
второго уровня, считается централизованным механизмом очистки балансов и 
представляет собой первый уровень указанной системы. Деятельность ФПК направлена на 
выкуп у банков кредитов, классифицированных как сомнительные кредиты 5-й категории 
и безнадежные, за исключением кредитов, связанных с недвижимым имуществом и 
потребительских кредитов. При этом для усиления эффекта от деятельности ФПК за счет 
увеличения объема приобретаемых проблемных активов Национальным Банком РК было 
принято решение о повышении уставного капитала ФПК. 

В рамках разработанной нормативной правовой базы для функционирования ФПК 
и ОУСА уже началась работа по реализации пилотного проекта выкупа пула проблемных 
активов ФПК. Со своей стороны, банки, заинтересованные в создании ОУСА, также 
представляют проекты соответствующих бизнес-планов на согласование в Комитет по 
контролю и надзору финансового рынка и финансовых организаций Национального 
Банка. 

Вторая существенная мера заключается в том, что в качестве еще одной опции 
очистки балансов банков Национальным Банком был внедрен специальный механизм, 
облегчающий порядок прощения безнадежной задолженности. В рамках данного 
механизма установлены максимальный размер соотношения  общей суммы прощенной 
безнадежной задолженности по кредитам к агрегированному показателю и условия 
прощения безнадежной задолженности. При этом в результате прощения безнадежной 
задолженности по кредиту провизии, ранее отнесенные на вычеты, не признаются 
доходом от снижения размеров провизий за налоговый период.  

Успешная реализация перечисленных мер позволила не только ускорить процессы 
санации банковских балансов от неработающих активов, но и создаст необходимые 
предпосылки для наращивания банками «качественного» кредитного портфеля, т.е. 
оживления кредитной активности.  Надо отметить, что деятельность Национального 
Банка сконцентрирована на создании условий, необходимых для преодоления 
финансовым сектором структурных проблем и недостатков, а также на реализацию задач 
его посткризисного развития в целях возобновления качественного и последовательного 
роста, а также стабильности и прозрачности финансового рынка. 

Принятые и принимаемые меры позволили стабилизировать ситуацию на 
финансовом рынке Казахстана. Так, активы банков за 2014 год увеличились на 6,5 % (за 
2010 год – рост 4,1 %) и составили 14,8 трлн. тенге. 

Объем депозитов резидентов в депозитных организациях за 2014 год повысился на 
12,3 % до 8385,4 млрд. тенге. Дальнейшей положительной динамике данного показателя 
будет способствовать сохранение на постоянной основе суммы гарантированного 
возмещения по депозитам физических лиц в размере 5 миллионов тенге. 

Общий объем кредитования банками экономики за 2014 год вырос на 12,7 %, 
составив 8781,4 млрд. тенге, что свидетельствует о восстановлении кредитной активности 
банков, снижавшейся на протяжении трех предыдущих лет. 

Стоит отметить дальнейшие планы по улучшению финансовой устойчивости 
банковского сектора. В частности, Национальным Банком РК ведется работа по изучению 
рекомендаций Базельского комитета по банковскому надзору, предусматривающих 
повышение достаточности собственного капитала и смещение акцента в сторону 
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акционерного капитала, введение новых инструментов ликвидности и подходов 
формирования резервов банков второго уровня. 

Несмотря на то, что макроэкономическая ситуация в Казахстане в настоящее время 
более менее стабильна, казахстанским финансовым институтам предстоит большая работа 
по обеспечению стабильности и  устойчивости своего дальнейшего развития  и 
существенного вклада в качественный рост экономики Казахстана. 

Как констатирует Национальный банк РК основные параметры денежно – 
кредитной политики сохранятся в прогнозируемых пределах. Это будет способствовать 
поддержанию экономического роста, развитию потенциала депозитного рынка, а также 
развитию финансового сектора страны в целом. 

С другой стороны, в настоящее время злободневными вопросами являются - как не 
допустить очередного кризиса на национальном уровне, какие необходимо предпринять 
предупреждающие меры, как обезопасить свою экономику от пагубного влияния 
кризисных явлений. При этом финансовый сектор экономики  является непосредственным 
проводником кризисных явлений с мирового уровня на национальный уровень.  

Замедление мировой экономики может негативно отразиться на экономике 
Казахстана через сокращение внешнего спроса и снижение мировых цен на экспортные 
товары. Несмотря на то, что республиканский бюджет на 2016 год был сформирован, 
исходя из цены 30 долларов, будет продолжена работа по оперативному мониторингу 
мировой ситуации и проработке мероприятий по стабилизации экономики Казахстана в 
случае развития событий по пессимистическому сценарию.  
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Развитие внешней торговли, миграция капиталов и рабочей силы выводят 

экономические связи за пределы страны. Какие проблемы возникают при этом? Очевидно, 
за границей теряют силу законы данной страны. Важно отметить одно конкретное 
обстоятельство - за границей теряет свои функции национальная денежная единица 
данной страны. При организации системы денежного обращения каждое государство 
объявляет национальную денежную единицу законным платежным средством на своей 
территории. Используя аппарат государственного принуждения, обеспечивает 
безусловный и беспрепятственный прием своей валюты во всех без исключения платежах 
во всех звеньях оборота. Но, участвуя во внешней торговле, страны должны оплачивать 
сделки по импорту в валюте другой страны. Поскольку экспортер товара должен 
рассчитаться со своими поставщиками, с рабочими, заплатить налоги в своей 
национальной валюте. Возникает противоречие, которое разрешается через механизм 
обратимости (конвертируемости) валют. 

Конвертируемость валют как бы нейтрализует влияние национальных границ на 
движение товаров и факторов производства в масштабах мирового рынка. Экспортер 
имеет возможность превратить валютную выручку в собственные национальные деньги. 
А это необходимо для поддерживания нормального денежного обращения внутри страны. 
Аналогично решается проблема для импортера товаров, подлежащих оплате в 
иностранной валюте - национальная валюта обменивается на требуемые средства платежа. 

Таким образом, проблема конвертируемости валют возникает, когда 
осуществляются международные расчеты и платежи. Обратимость валюты - это категория 
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чисто денежного обмена. Но реальное осуществление этого на первый взгляд технически 
простого процесса требует создания целого ряда предварительных условий. 

Конвертируемость валюты - это объективно необходимая предпосылка включения 
страны в мировую экономику, развития всех форм внешнеэкономических связей. Режим 
конвертируемости валюты влияет на формирование инвестиционного климата в стране. 
Субъекты хозяйства, нуждающиеся в капиталах, могут привлекать средства из-за рубежа. 
Иностранные инвесторы могут осуществлять перевод за границу заработанных в стране 
прибылей, реинвестировать прибыль. 

Конвертируемость валюты позитивно влияет на экономику страны, стимулируя 
конкуренцию, позволяя сопоставлять внутренние издержки и цены с мировым уровнем. 
Национальная экономика получает возможность осваивать передовые технологии, 
подтягивать производство до уровня мировых стандартов. Малоэффективные 
производства, не выдержавшие иностранной конкуренции, свертываются или 
осуществляют структурную перестройку. В конечном счете, в экономике страны 
происходит определенная оптимизация внутренних пропорций воспроизводства в увязке с 
общим состоянием мирового рынка [1]. 

Но "открытость" национальной экономики, непосредственно вытекающая из 
режима обратимости, может иметь для страны определенные негативные последствия. 
Колебания валютных курсов могут нанести убытки экспортерам или импортерам. 
Открытая рыночная экономика зависит от колебаний мировых цен, процентных ставок. 
Избежать влияния факторов конъюнктуры мирового рынка невозможно (если не 
отгородится от него искусственно). Поэтому при переходе к обратимой валюте, страна 
должна учитывать вероятные потери и разрабатывать меры по защите от негативных 
колебаний конъюнктуры мирового рынка. 

Валютная обратимость в современном понимании - это валютно-финансовый 
режим, позволяющий во внешнеэкономических операциях более или менее свободно 
обменивать национальные денежные единицы на иностранные. В экономической 
литературе существуют различные определения валютной обратимости, но все они, так 
или иначе, сводятся к сочетанию свобод и ограничений участников валютных операций. 
Например, валюта считается полностью обратимой, когда любой владелец любой 
национальной валюты располагает свободой обменять ее на любую другую валюту по 
преобладающему валютному курсу - постоянному или изменяющемуся. Согласно другому 
определению, валюта является конвертируемой, если граждане данной страны, желающие 
купить заграничные товары или услуги, не подвержены особым ограничениям, могут 
свободно продать местную валюту в обмен на иностранную на унифицированном рынке. 
А иностранцы (нерезиденты), имеющие средства в местной валюте, полученной от 
текущих операций, могут продать их или свободно приобрести местные товары по 
преобладающим ценам в этой валюте. Необходимо подчеркнуть, что установление 
режима валютной обратимости - исключительная монополия государственной власти, 
реализуемая через политику финансовых органов и Центрального банка. Достижение 
статуса конвертируемой валюты предполагает, прежде всего, отмену ограничений на 
операции, связанные с внешней торговлей. Согласно статье VIII Устава Международного 
валютного фонда статус конвертируемости признается лишь за валютами тех стран-
участниц, которые берут на себя особое обязательство не устанавливать ограничения на 
платежи и переводы по текущим международным сделкам, не имеющим целью перевод 
капиталов. К текущим сделкам (операциям) относятся: все платежи по внешней торговле 
товарами и услугами, платежи по погашению займов и процентов по ним, переводы 
прибылей по инвестициям, денежные переводы некоммерческого характера. 

В настоящее время в разных странах устанавливаются различные валютные 
режимы с разной степенью свободы валютного обмена. Вследствие этого валюты 
пользуются большим или меньшим спросом на валютных рынках. Большинство стран, 
присоединившись к статье VIII Устава МВФ, установили режим частичной обратимости, 
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распространив ее лишь на текущие международные сделки. Лишь незначительное число 
наиболее богатых и стабильных государств отменили валютные ограничения и на 
движение капиталов. Но, учитывая моменты вмешательства официальных властей 
некоторых стран в валютные операции, большинство из них еще не достигли режима 
полной конвертируемости [2].  

Таким образом, в настоящее время валюта реально может иметь 3 статуса:  
1) Неконвертируемая (замкнутая) валюта (НКВ). Это национальная валюта, 

которая функционирует только в пределах данной страны и не обменивается на 
иностранные валюты. 

2) Частично конвертируемая валюта (ЧКВ). К таким валютам относятся 
национальные валюты тех стран, в которых применяются валютные ограничения для 
резидентов, а также по отдельным видам обменных операций. Например, частично 
конвертируемым является российский рубль. 

 3) Свободно-конвертируемая валюта (СКВ). Такая валюта свободно и без 
ограничений обменивается на другие иностранные валюты, т. е. СКВ обладает полной 
внешней и внутренней обратимостью [3]. 

Сфера обмена СКВ распространяется как на текущие операции (операции, 
связанные с осуществлением экспорта-импорта товаров и услуг), так и на операции, 
связанные с движением капиталов, например, получением внешних кредитов или 
иностранных инвестиций. 

Таким образом, можно сказать, что свободно-конвертируемой является валюта той 
страны, в которой законодательно не предусмотрено каких-либо ограничений при 
осуществлении любых операций с ней. 

Свободно-конвертируемыми валютами признаны - американский доллар, 
английский фунт стерлингов, швейцарский франк и др. 

Разряд валюты определяет Международный валютный фонд. В мировой экономике 
существует понятие резервных валют. Кроме этого, в международной торговле 
применяются валютные единицы, существующие только в безналичной форме - 
клиринговые валюты. 

Клиринговые валюты — это расчетные валютные единицы, которые существуют 
только в безналичной форме и используются только странами - участницами платежного 
соглашения при проведении взаимных расчетов за поставленные товары и услуги. 

Резервная валюта это национальные кредитно-денежные средства ведущих стран - 
участниц мировой торговли, которые используются для международных расчетов по 
внешнеторговым операциям и при определении мировых цен. 

Исторически первоначально роль резервной валюты выполнял английский фунт 
стерлингов. Это было закономерно, потому что в Англии активно развивалась 
промышленность и торговля. Кроме того, Англия располагала множеством колониальных 
владений, где торговый обмен основывался на фунте стерлингов. Однако впоследствии, в 
связи с бурным развитием США, их национальная валюта (доллар) стала стремительно 
вытеснять фунт стерлингов, исполняя роль основной резервной валюты. Окончательно за 
долларом США роль резервной валюты была закреплена в 1944 г. на Бреттон-Вудской 
конференции. 

В настоящее время американский доллар — основная резервная валюта мира. В 
этой валюте осуществляется большая часть международных расчетов, фиксируются 
мировые цены по многим товарным группам. Кроме того, вся мировая статистика 
построена на долларе. 

Большое влияние на международные экономические отношения оказывает 
валютный курс. Необходимо отметить, что в настоящее время на валютный курс может 
оказывать большое влияние денежно-кредитная политика государства. С целью 
поддержания национальной валюты центральный банк любой страны может проводить 
валютные интервенции. 
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Валютные интервенции — это воздействие на курс национальной денежной 
единицы путем купли или продажи значительного объема иностранной валюты 
государственными органами. Например, Центральный банк России (ЦБР) для укрепления 
рубля может продать на валютном рынке часть своих валютных резервов. 

Можно отметить также, что формальное присоединение страны к VIII статье 
Устава МВФ не всегда означает действительное установление обратимости валюты. Дело 
в том, что по условиям статьи VIII страны-участницы могут устанавливать ограничения 
даже по текущим операциям, но с согласия и одобрения МВФ. Сегодня более двух 
десятков стран используют подобную процедуру. Поэтому их валюту можно считать 
конвертируемой лишь условно. Вместе с тем можно наблюдать обратное явление. 
Некоторые страны отменяют валютные ограничения на текущие операции. Таким 
образом, их валюта в принципе становится частично конвертируемой. Но по тем или 
иным причинам эти страны не заявляют официально о присоединении к VIII статье 
Устава МВФ, и поэтому остаются в составе стран с замкнутыми валютами [4]. 

С точки зрения принадлежности той или иной стране обратимость валюты может 
быть внешней и внутренней. В условиях внешней обратимости полная свобода обмена 
заработанных в данной стране денег для расчетов с заграницей предоставляется только 
иностранным юридическим и физическим лицам (в общепринятой терминологии - 
нерезидентам). А граждане и юридические лица данной страны такой свободы не имеют. 
Внутренняя обратимость валюты означает, что резиденты данной страны без ограничений 
могут использовать свои накопления местной валюты для покупки иностранной валюты, 
ее хранения или перевода, какому угодно резиденту для любой цели. А нерезиденты такой 
свободой не обладают. Как показывает практика, переход к конвертируемости валюты 
обычно начинается с внешней обратимости. Поскольку легче контролировать валютные 
операции, учитывая относительную немногочисленность иностранцев по сравнению с 
резидентами данной страны. 

Таким образом, конкретный режим обратимости валюты характеризуется тем или 
иным сочетанием свобод и ограничений в отношении видов внешнеэкономической 
деятельности и их участников. 
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тұрақтылықты қамтамасыз ететін комплекстік механизмдерінің құрамдас бөлігі сияқты 
банктік реттеу мен қадағалауды тиімді жүзеге асыру банктің несие портфелінің 
сапасының жоғарылауында ерекше орын алады[1]. 

Шетел тәжірибесінде банктердің қызметін реттеудің негізгі мақсаттары: 
- Бәсекелестік талаптардың гармонизациясы; 
- Несиелік ұйымдардың модернизациясы; 
- Банктің қауіпсіздігін қамтамасыз ету; 
- Клиенттермен қатынасты жақсарту, оның ішінде олардың қызығушылығын 

қорғау [2]. 
Несие портфелін басқарудағы жоғарыда көрсетілген мәселелер несиелік саясаттың 

маңыздылығын көрсетеді және банктердегі несиелік процестің методикалық 
ұйымдастырылуына, ережелеріне, нормативтеріне сәйкес келеді. 

Банктік қызметтің пруденциалдық нормалары Орталық банкпен бекітіледі, оларға: 
- Несие ұйымдарымен қабылданатын тәуекелдің шекті көлемі; 
- Жоғалтуларды жабу мүмкіндігі мен несие ұйымдарының өтімділігін қамтамасыз 

ететін резервтер нормасын құру; 
- Несиелік ұйымдардың қаржылық жағдайына немесе олардың қаржылық қызметін 

нақты бағалауына кері әсер етуіне әкелетін талаптарды орындамауы жатады. 
Несиелік ұйымдардағы есептің айқындылығын Орталық банк бірінші рет 

тексергенде, оның несие портфелінің айқындылығы қарастырылады, яғни несие 
бергендегі несиелік қарыздың пайда болған кездегі несиелік тәуекелдерін анықтайды, 
сонымен қатар ссуда бойынша жоғалтуларға резервтер құрады. 

Банктік қадағалау жүйесін құратын банктік қадағалаулағы Базельдік 
стандарттарына сәйкес, банк қызметін тиімді қадағалауына келесі принциптер жатады: 

- Банк қызметінің мәні туралы қадағалау органдарының дұрыс ұсынысы және 
банкпен қабылданатын тәуекелдерді басқарудың мамандырылуын қамтамасыз ету; 

- Жекелеген банктер өзіне қосатын тәуекелдер мінезі мен көлемін қадағалау 
органдарының бағалауы; 

- Есеп және қадағалау жүйесінің тиімділігіне, мамандырылған басқарушылыққа, 
капиталдың жеткіліктілігіне сәйкес келетін тәуекелдерге банк ресурстарының бар болуын 
қадағалау органдарымен бекіту; 

Банктік қызметке қадағалаудың Базельдік стандарттары банктер өзіне қабылдайтын 
тәуекелдерді шектеуіне бағытталған пруденциалдық нормалар мен ережелерді 
қарастырады. 

Банктік қызметке қадағалаудың Базельдік стандарты банктің несиелендіруге 
жақындығы объективті және рационалды болуымен сәйкес стандартты несиелендірудің 
нормалары мен ережелері бекітіледі. 

Несие операцияларын басқарудың бірден – бір элементі – несие бергендегі 
әкімшілік келісімі және оған сәйкес құжаттары бар, жазбаша түрде рәсімделген 
несиелендіру методикасы болып табылады. Несиелендіру кепілдеменің пруденциалды 
стандарттарында негіз алады, олар банк кеңесімен қадағалануы тиіс және 
несиелендірумен айналысатын барлық қызметкерлердің мәліметтеріне жеткізілуі тиіс[3]. 

Несие берудегі банктің шешімі үшінші тұлға жағынан қысым мен қызығушылық 
қақтығысы болмауымен жүзеге асырылуы тиіс. 

Кез келген ақпараттық жүйенің басқарушылық элементінің негізі – несиелердің 
классификация жүйесін және ішкі рейтинг туралы ақпаратты қосатын, банктің несие 
портфелінің жағдайы туралы керекті ақпараттар базасы болып табылады. Нарық заманына 
аяқ басқан Қазақстан экономикасын жетілдіру және дамыту бағытында елімізде бірқатар 
шаралар атқарылып, өзгерістер жүргізілуде. Банкаралық бәсекелестіктің артуы 
жағдайында халықты несиелендіру жүйесін жетілдіру – банктің қаржылық тұрақтылығын 
қамтама-сыз етіп, оның табыстылығы мен имиджін нығайта түсетін басты факторлардың 
бірі болып табылады. Себебі, банктің дәстүрлі қызметтерінің негізгі түрлерінің бірі және 
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банктер үшін табыс алудың басты қайнар көзі – заңды және жеке тұлғаларды 
несиелендіру болып табылады. Алайда, сонымен қатар несие беру банктің қауіпсіздігі мен 
оның сенімділік деңгейіне үлкен қауіп төндіреді. Нарық жағдайында қызмет атқаратын 
кез келген кәсіпорын сияқты, коммерциялық банктер де тәуекелдерге бара отырып, 
өздерінің пайдасын барынша жоғарылатуға ұмтылады. 

Несиелік операциялардың табыстылығының артуы несиелік тәуекелді бағалаудың 
сапасымен тікелей байланысты. Клиенттердің тәуекелділік топтары бойынша жіктелуіне 
байланысты банк, несиені беру, несие шегін анықтау және проценттерді белгілеу туралы 
шешім қабылдайды. 

Қазіргі уақытта еліміздің несие нарығы жоғары қарқынмен дамып, кемелдену 
дәрежесіне жетті деуге болады. Несие нарығының дамуының бірден бір себебі – 
депозиттерді сақтандыру жүйесінің құрылуы болып табылады. Бұл жүйенің қалыптасуы 
халықтың банк жүйесіне деген сенімін арттыра түсіп, банк қарамағында қаржы 
ресурстарының шоғырлануына ықпал етті.«Ал, банктер өз кезегінде осы ресурстарды 
тиімді орналастыру мақсатымен тұтыну несиесі нарығында белсенді саясат жүргізе 
бастады. Банктердің дәл осы нарықтағы таңдауы бірқатар себептермен түсіндіріледі: 
біріншіден, бұл әлде де болса, кең көлемді нарық. Мұнда бәріне де орын бар; екіншіден, 
жеке тұлғалар банктің саясатына, оның қаржылық өнеркәсіптік топтарға кіруіне баса 
назар аудармайды. Жеке тұлғалар үшін банктің жарнамасы мен несиені рәсімдеудің 
жылдамдығы, жеделдігі маңыздырақ; үшіншіден, қарыз алушы жеке тұлғалар 
корпоративті клиенттерге қарағанда жоғары проценттік ставка төлеуге дайын. Бұл мәселе 
жеке тұлғаның қарызға алған сомасының абсолютті мөлшеріне байланысты. Себебі, жеке 
тұлғалар корпоративті клиенттерге қарағанда аз көлемде несие алады, ал бұл кезде несие 
бойынша төленетін сыйақы қарыз алушыға айтарлықтай әсер етпейді; төртіншіден, 
тұтыну несиесінің тәуекелі корпоративті несиеге қарағанда төмен. Алайда, тұтыну 
несиесіне тән негізгі кемшілік – тұтыну несиесінің шағын көлеміне байланысты. Егер 
корпоративті несиені бір дана ретіндегі жұмыспен салыстырса, тұтыну несиесі жаппай 
түрде берілуі қажет және бұл жағдайда несиелік қарызды қарастыру мен қабылдау 
принциперін түбегейлі қайта қарастыру қажет. 

Шетел банктерінің тәжірибесінде жеке тұлғаның несиелік қабілетін анықтаудың 
өзара байланысты екі әдісі қолданылады. Бірінші, болжамды эксперттік бағалауға 
сүйенеді және потенциялды қарыз алушының қаржылық жағдайы мен жеке қасиеттерін 
талдауды көздейді. Эксперттік бағалау бір көрсеткіштердің басқа көрсеткіштер алдындағы 
басымдылығын сипаттайды. Қолда бар ақпарат негізінде банк маманы тапсырыс 
берушінің «жалпы бейнесін» құруға тырысады және оны несиелік тәуекелі әртүрлі қарыз 
алушылардың «стандартты бейнелерімен» салыстырады. Логикалық әдіс потенциялды 
клиенттердің несиелік тарихын ашып көрсетедін мониторинг жүйесінің дамуымен күшейе 
түседі. Осы мақсатпен көптеген экономикалық дамыған елдердің банктері потенциалды 
қарыз алушылардың қаржылық және мүліктік жағдайы туралы ақпаратты жинақтайтын 
несиелік бюроның ақпараттық қызметтерін пайдаланады.  

Банктердің кәсіпорындармен және ұйымдармен жүргізетін операцияларындағы 
тәуекелділікті анықтаудың негізгі құралдарының бірі –  қа- рыз алушының банк 
алдындағы міндеттемелерін адал түрде орындау туралы ақпаратты анықтап көрсететін 
жүйені қалыптастыру болып табылады. Несие бюролары несиелік ұйымдар мен олардың 
клиенттерінің мүдделеріне қызмет атқаратындай етіп, тәуелсіз құрылымдар ретінде 
қалыптасуы мүмкін. 

Әлемнің көптеген елдерінде кредиторлар үнемі қарыз алушының төлем 
қабілеттілігі туралы ақпаратпен несиелік бюро арқылы тұрақты түрде алмасып отырады. 
Қаржылық емес сектордағы жағдайдың нашарлауы тәуекелдерді бағалау мен қарыз 
алушыларды таңдау мүмкіндігін күрделілендіреді, проценттік ставкалар өсіп, мықты және 
ірі қарыз алушыларды нарықтан кетуге мәжбүр етеді. Ал, қаржылық жағдайы тұрақсыз 
клиенттер жоғары мөлшерде ақы төлеуге даяр болады, себебі олар ссуданы қайтармауы да 
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мүмкін. Мұның нәтижесі ретінде тәуелді несиелік саясат пен кредиторлардың қаржылық 
тұрақтылығына қауіп төндіруі мүмкін, немесе нарықта сенімді қарыз алушылардың бар 
болуына қарамастан, ссудаларды беруді шешуі мүмкін. Бұл нақты сектордың да, қаржы 
секторының да жағдайына кері әсер етеді. 

Шетелдік тәжірибеден көріп отырғанымыздай, бұл проблемалардың шешілуі, 
кредиторлар арасында қарыз алушылар туралы ақпаратпен алмасу мақсатымен құрылған, 
несиелік бюролардың қызметімен тығыз байланысты. 

Біріншіден, несиелік бюро банктің потенциалды қарыз алушылары туралы 
ақпараттар деңгейін жоғарылатады және ссудалардың қайтарымдылығын нақты болжауға 
мүмкіндік береді. Бұл кедиторларға ссуданың бағыты мен бағасын тиімді анықтауға 
жағдай жасайды, сөйтіп тәуекелдерді азайтады. Екіншіден, несиелік бюро трансакңцялық 
шығындарды, атап айтқанда ақпаратты іздестіруге кететін шығындарды азайтады. 
Үшіншіден, несиелік бюро қарыз алушылар үшін белгілі бір тәртіпті орнату, сақтау 
механизмін қалыптастырады. Себебі, клиент өзінің міндеттемелерін орындамаған 
жағдайда, оның потенциалды кредиторлар алдындағы беделі түсіп, оны қарыз 
қаражаттарынан алыстатуы мүмкін. 

Қазақстандық банктерде жеке түлғаларға деген несие қабілеттілігінің скорингтік 
бағалау жүйесі дами бастады. Қазіргі уақытта бес банк экспресс несиелерді ұсынуда. 
Алайда, скоринг негізінен банк қызметтері міндетті түрде дүкенде бола тұра, тауарды 
несиеге сатып алғысы келетін клиенттен қажетті ақпаратпен толтырылған анкеталарды 
(дербес мәліметтер, тұлғаны куәләндыратын құжаттар, тұрғылықты жерінің тіркелу 
мекен-жайы, нақты тұрғылықты мекен-жайы, әлеуметтік статусы, жанұялық жағдайы, 
балаларының және асырауындағы адамдар саны, жеке және жанұялық табыс мөлшері, 
жылжымайтын мүлік түрі, қызмет орны және білімі жөніндегі мәліметтер және т.б.) 
жинай отырып, несиелік және сауда ұйымдарының әріптестік байланыстарының нығаюы 
үшін пайдаланылады. Тез өңдеуге бейімделген мұндай анкеталар тез арада 
материялдардың жеке архивін ескере отырып, несиенің берілуі немесе берілмеуі жөнінде 
шешім қабылдайтын банк бөлімшесіне беріледі. Бұл процедура бір сағат алуы мүмкін. Оң 
шешімді несиелеу параметрлері (пайыз мөлшері, ссуда көлемі мен уақыты, алғашқы жеке 
салым көлемі) балл түрінде бағаланған қарыз алушының сенімділігі мен онымен 
алынатын тауардың әлеуметтік мәніне байланысты белгіленеді. 

Қазақстан Республикасының тиімді қадағалауы екінші деңгейлі банктердің 
болашақтағы өз міндеттерін орындауын анықтау үшін бағытталған және келесі банктік 
басқарудың төмен деңгейінің себептерінде айқындалады: 

1) банктегі бірлескен банк саясатының жоқ болуы; 
2) негативті жағдайларды жасыру мақсатындағы есеп пен есептілікіті үйкеліске 

бағыттылуындағы банктің әсер етуі; 
Несие және басқа қарыздың жоқтығы. Банк несиесін әртараптандыру деген бір 

қарыз алушыға берілетін несиенің мөлшерін тәуекелді бөлуге жол ашатын несиелеудің 
«жоғарғы шегін орнату» арқылы кемітуді білдіреді. Активті әртараптандыру «бір себетте 
көп жұмыртқа» болған жағдайдан жай қорғануға негізделеді, яғни несиенің қомақты 
шоғырлануы банкті әлсіретуі немесе тіпті оны күйретуі мүмкін. Бір қарыз алушыға немесе 
қарыз алушылардың байланысқан тобына несие беруді құқықтық шектеудің нысандарын 
пайдалану арқылы несиенің шоғырлануын шектеуге болады. Әртараптандыруға 
қойылатын негізгі талап – бір тұлғаға немесе жалпы топқа берілетін несие банк 
капиталының межеленген пайызынан аспауы тиіс. Аталмыш тәсіл банк клиенттің несие 
өтеу қабілетінің жеткілікті екеніне толықтай сенімді болмаған жағдайда беріледі. 
Несиенің кемітілген мөлшері осы несие қайтарылмаған жағдайда ысыраптың мөлшерін 
қысқартуға септігін тигізеді. Экономиканың белгіленген саласы мен секторын 
несиелеумен байланысты тәуекел шоғырланған жағдайда немесе елдің жекелеген 
салаларын несиелегенде тәуекелді болу кажет. Мысалы, банк қызметінің мақсаты белгілі 
бір өңірде өндірісті дамыту болса, онда ол бір емес бірнеше өндірістік кәсіпорынды 
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несиелеуі тиіс. Әртараптандыру процесі, яғни банктің несие қоржынын бөлу осыны 
білдіреді. Аталмыш әдіс дәрменсіз қарыз алушымен байланысты тәуекелді қысқартуға 
мүмкіндік береді. Несие қоржынының жалпы тәуекелін бір тәуекелдің мөлшері мен 
сипаты бойынша басқа тәуекелмен өтеу есебінен төмендетуге болады.  Несие қоржынын: 

–      кәсіпкерлікқызметсаласыныңдамудеңгейі; 
–   тәуекелдің өңірлік деңгейі; 
–   қарызалушылардыдамудыңбірдейдеңгейібойынша бөлу; 
–   несие өтеу қабілеті; 
–   несиетарихыныңмерзімібойыншаәртараптандыруғаболады. 
Банктер тәуекелдің деңгейін осы белгілер бойынша бөледі. Екі немесе одан көп 

қарыз алушылардан кұралған топ үшін белгіленген лимит, егер олардың біреуі екінші 
тарапты бақылауға немесе қаржы және шаруашылық шешім қабылдағанда едәуір ықпал 
ете алатын жағдайы болса, онда лимит жалпы бір қарыз алушыға белгіленіп есептеледі. 
Несие саясатында қарастырылатын несие тәуекелінен қорғанудың келесі әдісі несие 
тәуекелін сақтандыру болып табылады. Бұл жағдайда несиені қайтармау тәуекелін 
сақтандырумен айналысатын ұйымдарға табыс ету қарастырылады. 

Қорыта келгенде, банктік несиелік портфельдің сапасын жоғарылатуда  
коммерциялық банктерді бақылаудың Базельдік стандарттарымен және 1995 жылдың 31 
тамызындағы №2444 “Қазақстан Республикасындағы банктер мен банктік қызметтер 
туралы” Қазақстан Республикасының Заңымен сәйкес тиімді банктік бақылау және 
Қазақстан Республикасының Ұлттық Банкінің және банктердің өздерінің қаржылық 
тұрақтылықты қамтамасыз ету механизмдерінің мақсатты кешенінің маңыздылығы 
ретінде қадағалауы ең маңызды болып табылады.   
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жүйесінің өзектілігі бір жағынан, халықтың өз табыстарын сенімді және табысты тәсілмен 
орналастыруға мүдделілігімен түсіндірілсе, екінші жағынан – кәсіпорындарды 
қаржыландырудың сыртқы мемлекеттік емес көздеріне қажеттілігінің өсуімен 
түсіндіріледі. Дәл осы  институционалды инвесторлар – ұсақ жеке инвесторлардың 
қаражаттарын шоғырландыру (қысқа мерзімді қарыздарды ұзақ мерзімді қарыздарға 
айландыру) мәселелерін шешетін, инвестицияларды кәсіби басқаруды жүзеге асыратын, 
тәуекелдің әртараптануын қамтамасыз ететін, инвесторлардың кең массасына бағалы 
қағаздарды тікелей емес, жанама басқаруға мүмкіндік беретін негізгі кілт. 

23 
 

mailto:anuarova-moldir@mail.ru


Экономиканы  қайта  құру  нарықтық  трансформацияда  әдістемелік сұрақтарды  
туғызады.  Маңыздысы   болып  институционалды  эволюциялық  теорияның  
экономиканы  түсінуге  ену  болып  табылады. Әлемдегі  постсоциалистік  реформа  
тәжірибесі  экономикалық  саясаттың  жеткілікті  еместігін  көрсетті,  ол  неоклассикалық  
және  неокенсиандық  экономикалық  теорияға,  экономикалық  жетістіктерге  жету  үшін  
негізделді. Көбінесе  ірі  теориялық  және  тәжірибелік  қателіктер,  экономикалық  
саясатта  ғылыми  білімнің  экономикалық  қайта  құруда  және  оның  институционалды  
негізінде  әлсіз  болуымен  тығыз  байланысты. Институттардың  жетіспеушілігі  немесе  
жоқтығы  нарықтық  қызметті  мүмкін  еместей  етеді.  Экономикалық  пікір бойынша 
институционалды  құрылымдардың  қызметтерінің  идеясы  бұрынғыдай болып қала 
береді.  Бірақ,  қазіргі  кездегі  экономикалық  әдебиеттерде  институционалды  
құрылымдардың  анықтамасы  жоқ. 

Институционалды  құрылым  экономикада  екі  рөл  атқарады.  Бір  жағынан,  
оңтайлы шешімдер  қабылдау  үшін  шаруашылық  қызметтерді  тоқтатады.  Ал,  екінші  
жағынан  экономикалық  қызметтерді  шоғырландыру  құралы ретінде қызмет атқарады. 
Институционалды  құрылым – бұл  экономикалық  келісімдердің  қатысушыларын  
біріктіруді  қамтамасыз  ететін  буын  болып  табылады.   

Нарықтық  шаруашылықтың  институционалды  құрылымын  анықтау  кезінде,  
институттардың  үш  тобын  қарастырамыз: 

1.  Инфрақұрылымды-нарықтық  ұйымдар  жүйесі  ретінде (банктер,  биржалар,  
нарықтар); 

2. Нормативті-құқықтық  нарықтық  талап  қоюларда  қызмет  етіп  жатқан  
субьектілердің  әрекеті  нормативті-құқықтық  әдістерді  қолдану  жолымен  жүзеге  
асырылады; 

3. Психологиялық.  Бұл  топ  факторлары  табиғи  ортамен  өмір  сүру  
талаптарымен  анықталады (дәстүрлер,  мәдениеттер  және  шаруашылық  жаңалықтар). 

Жаңа  нарықтық  экономика  болу  үшін  нарықтық  механизмнің  жұмыс  істеуі  
емес  оған  сәйкес  келетін:  институттар  түрінде  жасалған  толықтырулар  болу  керек,  
яғни  ол  адамдардың  әрекетін  қалыптастырады.  Өйткені  нарықтык  экономикасы  бар  
кейбір  елдердің  гүлденіп  немесе  алға  шығып  отыруы  екі  талай. 

 Институционалды инвестор –  ҚР заңына сәйкес инвестициялауды іске 
асыру мақсатында қаражаттарды тартатын заңды тұлға», ал басқа инвесторлар жеке болып 
табылады. Институционалды инвесторлар инвестицияны, Қазақстан Республикасының 
заңдарында белгіленген жағдайларды қоспағанда, инвестициялық портфельді немесе 
зейнетақы активтерін басқару жөніндегі қызметті жүзеге асыруға лицензиясы бар бағалы 
қағаздар нарығының кәсіби қатысушылары көрсететін қызметті пайдалана отырып жүзеге 
асырады [1]. 

Қазақстандағы нарықтық жүйенің қарқынды дамуы еліміздегі институционалды  
инвесторлардың қызметін жетілдіруге әкелді. Бұған әрине еліміздің экономикасының 
әсері тиіп отыр. Дегенменде,  әр саланың  өзіне тән  болып келетін  түйінін шешуді  қажет 
ететін  проблемалары бар. Сол секілді институционалды инвесторлардың алдында  
бірқатар проблемалар бар. 

Біріншіден  өтімді, әрі сапалы  қаржылық құралдардың  жетіспеушілігі болып 
табылады. Қазіргі кездегі экономиканың жақсы дамып келе  жатқанына  байланысты 
көптеген  адамдар жұмыс орнын  табуда. Бұл өз кезегінде  зейнетақы, сақтандыру  
жинақтарының  еселеп өсуіне әкеліп жатыр. Соған байланысты  зейнетақы, сақтандыру  
жинақтарын  орналастыру жағдайы, яғни, осы кезде қаржылық құралдардың 
жетіспеушілігі  туындайды. 

Соңғы кездері бірқатар мемлекеттік  мекемелердің  бағалы қағаздарын  қор 
нарығына шығарғанымен, бұл қаржылық құралдардың жетіспеушілік жағдайын жоя 
алмайды. Сонымен бірге отандық қор нарығындағы институционалды инвесторлардың 
активтері инвестицияланатын бағалы қағаздардың табыстылығының сенімді, әрі өтімді 

24 
 



бағалы қағаздар  жетіспеушілігі  жағдайында төмендеудің  үрдісі байқалады. Соған 
байланысты ұлттық валютада еркін қаражаттардың көп бөлігін  Қазақстан 
институционалды инвесторлардың әртараптанбаған  портфелін құру арқылы 
инвестициялап жатыр. Оның негізгі бөлігін  табыстылығы төмен мемлекеттік бағалы  
қағаздар алады, бірақ та мемлекеттік бағалы қағаздарды тәуекелдік сипатынан  
қарастырсақ, олар  ең тартымды  қаржылық құрал болып саналады. 

Жоғарыда атап өтілген мәселелерді шешуге байланысты ұсыныстар: 
Біріншіден нарықтың оңтайлы микроқұрылымын және  мемлекеттік бағалы 

қағаздар бойынша табыстылық  қисығының нақтылығын құру керек. 
Екіншіден мемлекеттің атынан мемлекеттік бағалы қағаздардың эмитенті болып 

табылатын мемлекеттік  органдарға зейнетақы қорларының портфелінде өтеу мерзіміне 
дейін мемлекеттік бағалы қағаздарды ұстап тұру және олар бойынша екінші нарықта 
белсенді сауда жүргізу жағдайын қалыптастыру керек. 

Мемлекет кепілділігімен шығарылған қаржылық құралдардың тартымдылығын 
арттыруға жағдайлар жасау. Ең алдымен концессионерлер үшін мемлекеттің кепілдік беру 
негізіне нормативтік-құқықтық актілер дайындау  қажеттілігі туындауда. Құқықтық 
құжаттардың  оңтайландырылуы  концессионердің және мемлекеттік қаржылық 
құралдарға байланысты  жауапкершіліктерін және қаржылық құралдардың 
тартымдылығын арттыруға алып келеді. 

Белгілі-бір рейтингке сәйкес шетел эмитенттерінің бағалы қағаздарына зейнетақы 
активтерін инвестициялауға болады. Соған байланысты жекелеген эмитенттер бойынша 
жекелеген тәуекелдерді төмендететін шетел акцияларынан индекстік портфель құруға 
болады. Өйткені зейнетақы активтері инвестицияланатын қаржылық құралдардың 
рейтингісі болуы керек және рейтинтік бағалы қағаздардың табыстылығы да үлкен 
болады. 

Осыған байланысты қазақстан экономикасын дамытудың негізгі бағыттары 
Қазақстанның ішкі экономикалық жүйелерін жаңғырту, Қазақстанның аймақтық 
экономикалық көш басшылығын және оның ТМД және Орталық Азияның бизнес-
орталығы ретінде қалыптасуын қамтамасыз ету, республиканың экспортқа, оның ішінде 
қаржылық қызметтердің экспортына да, бағдарлануын арттыру болып табылады 

Тиісінше, қаржы секторын дамыту «ҚР-ның ТМД және Орталық Азия аймақтары 
шеңберінде қаржы ағынын тиімді қайта бөлуді қамтамасыз ететін аймақтың негізгі қаржы 
орталығы ретінде қалыптасуы» болып табылады. 

Ұзақ мерзімді перспективада қаржы секторын дамытуды іске асыру қаржы 
секторының жеке сегменттерінің көш басшы аймақтық ұстанымға қол жеткізу есебінен 
қамтамасыз етілуі мүмкін: 

− Қазақстанның бағалы қағаздар нарығының ТМД және Орталық Азиядағы ең 
өтімді және қол жетімді нарық ретінде қалыптасуы; 

− Қазақстанда валютаның негізгі түрлері бойынша ең өтімді валюта нарығын 
қалыптастыру қазақстандық қаржы институттарының ТМД және Орталық Азия 
аймақтарының қаржы ресурстарына мұқтажын қамтамасыз етуге қабілетті ірі аймақтық 
қаржы ұйымы ретінде қалыптасуы; 

− Қазақстан қаржы секторының көрсеткіштер бойынша экономикалық жағынан 
дамыған стандарттарға қол жеткізуі; тұрақтылық, қалыптылық, айқындылық, сондай-ақ 
ТМД мен Орталық Азияда деңгейі, сапасы және қаржы өнімдерінің әртүрлілігі жағынан 
көш басшы болуы [2, 357 б.]. 

Бұл ретте, Қазақстанның Дүниежүзілік сауда ұйымына кіруі қарсаңында тұрақты 
ұстанымды сақтау және шетел компаниялары келген жағдайда қаржы институттарының 
бәсекеге қабілеттілігі маңызды мәселелердің бірі болып табылады. 

Негізгі күш Қазақстанның қаржы секторын нығайтуға, оның тұрақтылығын 
арттыруға, кәсіпорындар мен халықты қаржы секторының қызметтерімен қамтуды 
кеңейтуге, оның жеке сегменттерін одан әрі дамытуға бағытталады. Бұл ішкі нарықта 
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қазақстандық қаржылық ұйымдардың көзқарасын күшейтеді және ауқымды аймақ 
экспансиясында қаржы тарту орталығы ретінде оның қалыптасуына түрткі болады. 

Осыған байланысты, қазақстандық экономиканың бәсекеге қабілеттілердің бірі 
бола тұрып, бәсекеге қабілеттілікті арттыру жөнінде қаржы секторының рөлі едәуір кең 
және Қазақстанда экономикалық қатынастарды жаңғыртуға маңызды қатысушылар 
көзқарасы жағынан анықталуы тиіс. 

Қазақстандық экономиканың бәсекеге қабілеттілігін арттыру және қаржы секторын 
одан әрі дамыту жылдар кезеңінен бастап мыналарға бағытталады: 

− қаржы секторының және оның институттарының тұрақтылығы мен 
қалыптылығын арттыру; 

− қаржы секторы қызметтерінің және олардың қол жетімділігі сапасын арттыру; 
− өтімді қор нарығын және оның құрушыларды қалыптастыру; 
− қаржы секторын реттеу стандарттарын арттыру; 
− қаржылық қызметтер нарығында бәсекеге қабілеттілікті арттыру мақсатында 

қаржы секторын ырықтандыру [3]. 
Бұдан басқа, қаржы секторында адал бәсекелестікті дамытуға, сондай-ақ қаржы 

қызметтерін тұтынушылардың заңды құқығы мен мүдделерін қорғауға бағытталған 
қаржылық ұйымдарды монополияға қарсы реттеуді жетілдіру орынды болып табылады. 
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ХХ ғасырдың екінші жартысында, «институционалды инвесторлар» деп аталатын, 

қаржы орталықтары басты қаржы активтерін иеленушіге айналды. Институционалды 
инвесторлар, ұзақ мерзімді бағалы қағаздардың алғашқы және қайталама нарығына, ақша 
және валюта нарығына, сондай-ақ деривативтер нарығына басыңқы ықпал етуші болып 
табылды. Кең мағынада, институционалды инвесторлар – бұл, жеке инвесторлардан басқа, 
кез-келген түрдегі қаржы делдалы (ұйымдар). Бірақта, қазіргі уақытта бұл термин (ескі 
отандық әдебиеттерде кездескені болмаса) сондай кең мағынада қолданылмайды. Шет 
мемлекеттердің көпшілігінде институционалды инвесторларға, сақтандыру 
компаниялары, зейнетақы қорлары мен ұйымдасқан инвестициялау институттары жатады 
(ҰИИ). Өз кезегінде, ҰИИ-ға – инвестициялық қорлар (инвестициялық компаниялар), 
хедж-қорлар, банктердің сенім департаменттері жатады [1, 89 б.].   

Әлемдік тәжірибеде институционалды инвесторлардың ірі топтарына сақтандыру 
компаниялары мен жинақтаушы зейнетақы қорлары жатады. 2013 жылы оларға 
институционалды инвесторлардың барлық активтерінің 30-31%-і келген, үшінші орында 
28%-ті инвестициялық қорлар тұр. Бұл топтың жылына орта есеппен 16% өсуі байқалуда 
және бұл ең тез өсу болып саналуда. 2013-2014 жж. АҚШ-та институционалды 
инвесторлардың активтері 2,7 есе өсті, нәтижесінде 2014 жылы 18,4 трлн долларды 
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құрады. Сонымен қатар, жинақтаушы зейнетақы қорларының үлесі – 37%, сақтандыру 
компаниясының үлесі – 23%, ал инвестициялық қорлардың үлесі – 26% болды.  
Институционалды инвесторлардың активтерінің көлемі жағынан АҚШ, одан кейін екінші 
орында Жапония (3 трлн доллар) тұр. Бұл елде, инвестицияның басыңқы үлесі сақтандыру 
компаниясында және екінші деңгейдегі банктердің сенім бөлімшелерінде орналасқан. 
АҚШ-та, Англияда, Голландияда, Швейцарияда және Швецияда институционалды 
инвесторлар активтерінің ЖІӨ-ге қатынасы 110-220% арасында өзгеріп тұруда. Сонымен 
қатар, ЭҚДҰ мүшелері арасында дамушы мемлекеттердегі институционалды инвесторлар 
активтерінің көрсеткіштері төмен [2].   

Институционалды инвесторлардың активтері өсімінің ең басты себептерінің бірі 
есепті айдағы теңгенің девальвацияға ұшырау салдарынан шетел валютасында қайта 
номинирленген қаржы құралдарын қайта бағалау болып табылады. Оның негізгі себебі 
мемлекеттік бағалы қағаздардың (МБҚ) көпшілігі инфляция деңгейін жауып, аз ғана 
табыс әкелгендігінде болып отыр.  

Ұлыбританияда, институционалды инвесторлардың активтері 2014 жылы 3 трлн 
доллар болды. Франция мен Германияда – инвесторлардың активтері 1,5 трлн долларды, 
ал Голландия мен Австралияда – активтер 0,6 трлн долларды құрады. Германияда 
сақтандыру компаниясының, ал Голландия мен Ұлыбританияда – жинақтаушы зейнақы 
қорлары активтерінің үлесі басым болып келеді. Сақтандыру компаниялары арасында 
инвестициялау тұрғысынан басты топ – өмірді  сақтандыру компаниялары болуда, бұларға 
инвесторлар активтерінің 80%-і салынады.  

Инвестициялық қорлардың танымалдығын оның санынан көруге болады, бүгінгі 
күні дүниежүзінде 50000 инвестициялық қор бар. 

Алғашқы инвестициялық қор 1822 жылы Бельгияда пайда болды. Одан кейiн 1849 
жылы Швейцарияда және 1852 жылы Францияда құрылды. Ал, инвестициялық пай 
қорлары кең өрiс жайған елдер АҚШ пен Ұлыбритания болып саналады. 1822 жылы 
Голландияның королі Вильям І алғашқы инвестициялық трастты құрды. Траст Брюсселде 
және Бельгияда тіркелген және ол шетел мемлекеттерінің қарыздары арқылы 
инвестициялауды жүзеге асырды. Ең үлкен инвестициялық қор Шетелдік инвестициялық 
траст («The Foreign & Colonial Investment Trest») болып табылады, ол  1868 жылы 
Лондонда құрылған және қазіргі кезге дейін қызмет көрсетуде. 

Инвестициялық қорлар туралы нормативтік құқықтық актілер ең алғаш рет 
жиырмасыншы ғасырдың 40-шы жылдарының басында Америкада Ұлы депресия 
жылдарында инвестициялық қор банкротқа ұшырауынан кейін пайда болды. 

Осы саладағы заңдылықтардың дамуына байланысты инвестициялық қордың әр 
түрлі түрлері пайда бола бастады. Инвестициялық қордың түрлері шет мемлекеттердің 
қаржылық, құқықтық және басқару формаларына байланысты жіктелінеді. Уақыт өте келе 
шет мемлекеттерде инвестициялық қорларды негізгі екі заңдық формасы ұжымдық және 
трасттық бар. 

Ұжымдық екі түрде болады: өзінің басқару аппараты бар  инвестициялық қор, 
немесе қорға қатысты басқарушы компания. Бірінші жағдайда қордың қатысушылары 
ұжымның басқарушылары мен құрылтайшылары болып табылады. Мұндай ұжымның 
бастапқы жарғылық қоры құрылтайшылардың қаражаттары есебінен құралады, содан соң 
құрылтайшылар өзінің қорлары жайында жариялайды және басқа акционерлері 
шақырады. Бұл қордың танымалдылығы қордың директорлар кеңесінің мүшелерінің 
танымалдылығына байланысты. Екінші жағдайда қордың инвестициялық протфелін 
басқару үшін арнайы компания құрылады, оны басқарушы компания деп атайды. 

Ұжымдық инвестициялау институттары АҚШ-та, Канадада, Ұлыбританияда, 
Францияда және Голландияда жақсы дамыған. Бірақ басқа елдерде де өсу қарқыны 
бойынша басқа инвестициялау институттары алынады. Бұл арада ИҚ маңызды топ болып 
табылады. ИҚ алуан түрлі болып келгенімен, бірінің ортақ қызметі өзгеріссіз қала беруде. 
Яғни, ИҚ-дың экономикалық қызметі халықтың жинақтарын өздері шығарған бағалы 
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қағаздарға аккумуляциялау, жинақтарды білікті мамандарға басқаруға беру арқылы 
оларды әр түрлі активтерге инвестициялау болып табылады. Бұл өз кезегінде жеке 
инвесторға, инвестициялық портфельді әртараптандыруға мүмкіндік береді. 

АҚШ-та инвестициялық қордың трасттық (англосаксондық) үлгісі жиі кездеседі. 
Еуропа континенті мен Жапонияда корпоративтік (континенталды) үлгі қолданылады. Ал 
Ұлыбританияда олардың екеуіде қолданылады.  

Шетелде инвестициялық қорлардың басқа түрлері пайда болды, олар:  
– номиналды құнымен сертификаттарды шығаратын компаниялар, 

инвестициялық трасттар; 
– басқарушы қорлар. 
Инвестициялық траст сенімгерлік қор формасында ұйымдастырылған. 

(Ұлыбританияда пай сенімгерлік қорлар деп аталады). Инвестициялық траст проценттік 
қағаздар – пайларды шығарады. Берілген қорлар қаражаттарды белгілі бір мезгілге 
тартады, және бағалы қағаздар портфелі қордың құрылу кезінде құрылады, бұл 
портфельдің құрлымы салымшылардың жағдайына байланысты белгілі бір өзгерістерге 
ұшырайды. Инвестициялық трасттың негізгі мақсаты инвесторларға жағдай жасау. 
Трасттың мерзімі 20 жылды құрайды, бірақ салымшының шешімі бойынша мерзімін 
ұзартуға болады. 

Басқарушы қорлардың ұйымдастырушылық формасы басқарушы компанияның 
немесе сенімді тұлғаның қатысуымен қорлар корпорация немесе серіктестік түрінде 
құрылады. Францияда, АҚШ пен Еуропаның басқа мемлекеттерінен өзгеше, мұнда ереже 
бойынша инвестициялық қорлардың өздері басқарушы компанияның қызметін атқарады. 

Ұлыбританиядағы инвестициялық қорлар. Ұлыбританияда инвестициялық 
қорлардың негізгі түрлері – юнит-трасттар және инвестициялық трасттар. 1990 жылдары 
инвестициялық қорлардың ашық типтегі қорлар пайда болды. Соңғы құрылған қорлар 
шетелдік инвесторларды тарту мақсатында құрылған. 2014 жылғы мәліметтер бойынша 
юнит-трасттар мен инвестициялық трасттардың саны 2400, ал инвестициялық қорлардың 
жиынтық активтері 367 млрд фунт стирлингті құраған. 

Франциядағы инвестициялық қорлар. ҰИИ-ы XX-ғасырдың соңғы жылдары 
Францияда жақсы дамыған. Францияда басқа континенталды Еуропалық елдердегідей 
салымдарын облигацияларға және балансталған портфельге салатын ИҚ әйгілі болып 
келеді. Жапонияда сол кезеңдерде қорлардың акцияларындағы үлесі қысқарды, бұл 
Жапониядағы акциялар нарығының құлауымен түсіндіріледі [3, 63 б.]. 

Францияда ұжымдық инвестициялық институттардың негізгі екі түрі:  
– SICAV ( Societes d'investissement a capital variable) американдық ашық 

инвестициялық қорға ұқсас, таза активтер құны арқылы күн сайын есептелетін 
акцияларды шығаратын акционерлік қоғам болып табылады. Олар акцияларын қалаған 
уақытта шығаруына құқығы бар. Қордың акциясын сатып алған инвестор қоғамның 
акционері болады және акционерлердің жалпы жиналысында дауыс беру арқылы оны 
басқаруға қатысуына құқығы болады. 

– FCP (Fonds communs de placement) – инвестициялық қорлар ағылшындық юнит-
трастқа ұқсас болып келеді. Олар заңды тұлға болып табылмайды. Қор өз кезегінде 
жылжитын және жылжымайтын мүліктерді бірігіп басқарады және пайларды шығарады. 
Акция иесінде бар құқықтар пай иесінде жоқ. Олардың басқарушы компаниядан пайларды 
сатып алуына ғана құқығы бар.  

Германиядағы инвестициялық қорлар. Германияда ұжымдық инвестициялау 
мекемелері екінші Дүниежүзілік соғыстан кейін, 1949 жылы алғашқы қор пайда болды. 
1955-1956 жылдар аралығында Германия нарығында төрт қор қызмет етіп жатты. 1957 
жылдың сәуірінде инвестициялық компаниялар туралы заң өз күшіне енді. Германиядағы 
инвестициялық қорлар инвестициялық сертификаттар шығарады. Германияның 
статистикасы бойынша инвестициялық қорлардың бұқаралық және арнайы типін бөліп 
көрсетеді. Германияда инвестициялық қорлардың тағы дәстүрлі түрлері облигация 
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қорлары, акция қорлары, аралас қорлар және жылжымайтын мүлік қорлар бар. 
Германияда 1994 жылдың қыркүйек айында ақша нарығының қорлары, 1998 жылы 
зейнетақы инвестициялық қорлар, 1999 жылы қорлардағы қорлар және аралас қорлар 
пайда болды [4, 11 б.]. 

Германияда жарты ғасыр бойы олардың активтерінің құны 2014 жылы 85 млрд 
еуроға жеткен немесе осы елдегі инвестициялық қорлардың активтерінің 20%-ін құраған 
жылжымайтын мүліктің инвестициялық қорлары қызмет етуде. Бірақта осы жағдайдың 
өзінде аса білікті емес нақты инвесторлардың жинақ қорларына салымдарға шектеу 
болмаса да, инвестициялық қорларды басқаратын компаниялардың Неміс 
Ассоциациясының айтуы бойынша  мұндай қорлардың көбісі институционалды 
инвесторлар болып табылады.    

Италияда мұндай мекемелер 1983 жылдан бері дами бастады. 1987 жылдағы 
тоқыраудан кейін акцияларға деген салымдар өзінің әйгілілігін жоғалтты. 2005 жылы 
активтердің 50%-ке жуығы қысқа мерзімді мемлекеттік бағалы қағаздарға жұмсалған.   

Ресейдегі институционалды инвестордың қалыптасуының ерекшеліктеріне 
тоқталар болсақ, дүниежүзілік көзқарас бойынша дамыған институционалы инвесторлар 
ішінде Ресейдің қор нарығында институционалды институттардың құрылуы белгілі бір 
ұлттық ерекшеліктерге сай келеді, бұл инвестициялық қызметтің нақты ағымының 
дамуына экономикалық шектеулерді тудырады. Осыған орай институционалды 
инвесторлар өзінің құрылуын және қызметінің формасын дүниежүзілік тәжірибеден 
алады. Сондықтан дүниежүзілік үрдістер ресейдің сәйкес құрылымында институционалды 
инвесторлардың дамуында тікелей көрініс табады.   

Ресейдегі инвестициялық қорлар. 90-шы жылдардың ортасында Ресейдің 
қаржылық қызмет нарығында халыққа инвестициялаудың жаңа құралы жұмыс істей 
бастады – ол инвестициялық пай қорлары. 

Жылжымайтын мүліктің инвестициялық пай қорлары жабық типті қорлар болып 
табылады, яғни оларды белгілі бір жоба үшін құрады, бұл жобаның ұзақтылығы бір 
жылдан он бес жылға дейін жетеді. Бірінші ипотекалық инвестициялық пай қорларының 
активтері кепіл пулдары болып табылады. Барлық ресейлік қаржылық институттардың 
ішінен сараптамашылардың айтуынша, дәл осы инвестициялық пай қорларында 
инвесторлардың мүддесін қорғау жүйесі құқықтық негізде кепілдендірілген. Соның 
ішінде: 

– қаржы нарықтары бойынша Федералды қызмет басқарушы компаниялардың 
қызметін лицензиялайды және олардың қызметіне жалпы бақылау жүргізеді; 

– қорлардың активтері арнайы мамандандырылған депозитарийде сақталады 
және есепке алынады, бұл депозитарий барлық мәмілелерді бақылап отырады; 

– тәуелсіз аудитор үш айда бір рет басқарушы компанияның қызметін тексереді; 
– инвесторлар пай ұстаушылардың жалпы жиналысын өткізу жолымен 

басқарушы компаниялардың қызметіне септігін тигізе алады. 
Шетел тәжірибесі бойынша институционалды инвесторлар қызметі бірқатар 

мәселелер мен қайшылықтарды анықтауға мүмкіндік берді, атап айтсақ: 
– зерттеулер анықтағандай, нарығы енді қалыптасып келе жатқан елдерде 

институционалды инвесторлардың даму деңгейінің төмендігі бағалы қағаздар нарығының 
дамымауымен байланыстырады. Сондықтан институционалды инвесторлар жүйесіне 
көшу, дамыған бағалы қағаздар нарығынсыз болуы мүмкін емес, бірінші кезекте акциялар 
және корпоративті облигациялар нарығы; 

– тәжірибе көрсеткендей, институционалды инвесторлар топтарының ішінде 
хедж-қорлардың қызметі қауіпті, себебі олар заемдық қаражаттар тартумен байланысты 
тәуекелге барады. Ал құралдарды жаппай сатуға байланысты көптеген бағалы қағаздар 
бағамының төмендеуіне әкелді; 
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– зерттеулер анықтағандай, ЭҚДҰ дамушы елдеріне қарағанда, жаңадан құрылып 
жатқан нарықта, «ауыспалы экономика» елдерінде бағалы қағаздар нарығында 
институционалды инвесторлардың рөлі өте төмен; 

– зерттеулер көрсеткендей, ауыспалы экономикада мемлекеттік емес ЖЗҚ 
қалыпты қызмет етуіне кедергі ол корпоративті бағалы қағаздар нарығының өтімділігінің 
жоқтығы; 

– шетел тәжірибесі бойынша, институционалды инвесторлардың ЕДБ-мен 
аффиллирленуі олардың арасында үйірлесуіне мүмкіндік туғызады (инсайдерлік келісім) 
және осы жағдай инвесторларды қаржы делдалдарына қауіппен және сенімсіздікпен 
қарауға итермелейді. 
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Қазақстанның әлемдiк шаруашылық жүйесiне белсендi енуі – Қазақстанның 

әлемдiк және өңiрлiк еңбек бөлiнiсiнде тар мамандануымен, негiзгi әлемдiк тауар 
нарықтарынан алыстығымен тежелiп отыр, бұл тұтастай елдiң де және оның жекелеген 
өңiрлерiнiң де сыртқы нарықтарға шығуын қамтамасыз ететiн көлiк-коммуникациялық 
инфрақұрылымның дамымауымен тереңдей түседi [1]. 

Нарық жағдайында экономиканы дамыту елдiң жекелеген аумақтық-шаруашылық 
жүйелерiнiң бәсекелiк артықшылықтарын да, сол сияқты нарыққа бейiмделудiң әрқилы 
мүмкiндiктерiне байланысты олардың кемшiлiктерiн де анықтап бердi. Бұл жекелеген 
өңiрлерде өндiрiстiң бiршама құлдырауына және тоқтап қалуына, күйзелiске ұшыраған 
аудандар мен елдi мекендердiң пайда болуына алып келдi. Нәтижесiнде өңiрлiк 
теңсiздiктер тереңдедi және табиғи көшi-қон ағымына қарамастан, ел халқының бiр бөлiгi 
қазiргi уақытта экономикалық перспективалы емес аумақтарда тұрады .  

Қазақстан табыстарының өлшемі деп санауға дағдыланған экономикалық өсу, 
қалай десек те, макроэкономикалық есептеулерге жақсы болғанымен, нақты өмірді 
бейнелеуге келгенде біржақтылық танытады. Мәселен, оған қарап кедейлер мен 
байлардың арасындағы айырмашылық қалай қысқарғанын, тұтыну себеті қаншалықты 
өскенін тіпті түсінуге болмайды.  

Сондықтан да соңғы жылдары Елбасы қазақстандықтарды бағалаудың жаңа 
терминіне – елдің бәсекеге қабілеттілігіне үйретуге баса назар аударып келеді. Қазақстан 
әу бастан-ақ осы заманғы нарық экономикасын құруға күш салғаны белгілі. Мұның өзі 
халықаралық қоғамдастықтан лайықты бағасын алды. Біздің еліміз ТМД кеңістігінде 
алғашқылардың бірі болып өзінің сипатына қарай нарықтық мемлекет деп танылды. 
Сонымен бірге сапалық серпілісті және әлемнің бәсекеге ең қабілетті елдерінің деңгейіне 
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көтерілуді қамтамасыз ету үшін бәсекелі нарықтың базалық жағдайлары – бір медальдің 
екі жағы секілді бәсекелестік орта мен мөлдірлік әлдеқайда күшейтілуі тиіс. Президент 
Жолдауында да, іс жүзінде, экономикалық сипаттағы барлық шаралар да осынау өзекті екі 
арнаның төңірегіне топтастырылған [2].  

Бұл тұрғыда ашық экономикалық саясатты іске асыруға байланысты Президент 
Жолдауындағы идеялар өте өзекті болып отыр. Мұнда жаңартудың жаңа кезеңіндегі 
мемлекеттік саясаттың бес шешуші бағыты дараланып көрінеді.   

1) Қатаң бюджеттік және салық тәртібін қамтамасыз ету жөніндегі шаралар. Салық 
тәртібі және тұтастай алғанда салық мәдениеті мөлдірліктің және елдің бәсекеге 
қабілеттілігінің шешуші факторы болып табылады. Егер шет елдердің тәжірибесіне 
қарайтын болсақ, оларда салық заңнамасын бұзу қатаң әкімшілік, тіпті қылмыстық жазаға 
тарттырады. Бұл бұл ма, салықтан жалтару ұлттық қауіпсіздікке төнген ең елеулі қыр 
көрсетулердің бірі ретінде қарастырылады.  

Мемлекет салық ауыртпалығын азайту түрінде салық режімін ырықтандыруға 
қадам жасай отырып, өз кезегінде нарық субъектілері тарапынан ойынның салық тәртібін 
сақтауды қатаң талап етпек.  

2) Табиғат ресурстарын пайдаланудың ашық саясатын іске асыру. Энергетикалық 
ресурстарды игеру және пайдалану Қазақстанның экономикалық өсуінің аса маңызды 
ынталандырғышы ретінде көрінеді. Энергетика секторында аса ірі трансұлттық 
компаниялар мен Қазақстан инвесторларының мүдделері шоғырланған.  

Табиғат ресурстарын пайдалануға қатысты биліктің ашық саясаты қолайлы 
инвестициялық ахуалды сақтауға және нығайтуға негіз қалайды. Бұл тұрғыда үстіміздегі 
жылдың наурызында елімізде болған АҚШ энергетика министрі Орталық Азия өңірінің 
энергетика секторындағы Қазақстанның көшбасшылығын атап көрсетуі кездейсоқ емес. 
Оның пікірінше, бұған мөлдірлік, тұрақтылық және біздің инвестициялық ахуалдың 
болжамдылығы негіз болып отыр.  

3) Мемлекеттік активтерді басқару тиімділігін арттыру. Мемлекет нарықты дамыту 
қисынын негізге ала отырып, бүгінде нарықтық қатынастардың бір субъектісі ретінде 
әрекет етеді. Ол экономикалық үдерістерге басқа субъектілермен қатар тең құқылы 
ойыншы ретінде қатысады, мұның өзі тұтастай алғанда нарықтың мөлдір болуына 
жәрдемдеседі.  

4) Көлеңкелі экономиканың көлемін қысқарту. Капиталға және мүлікке 
рақымшылық жөніндегі бастама экономиканың мөлдірлігін қамтамасыз етудің аса 
маңызды сәті болып табылады. Бұл ретте, көлеңкелі экономиканың көлемін ескере 
отырып, ал ол сарапшылардың бағалары бойынша ІЖӨ-нің 22-30%-ына жетеді, бұл 
мәселенің мемлекеттегі экономикалық саясаттың тақырыбы болудан гөрі ұлттық 
қауіпсіздікті қамтамасыз етудің тақырыбына айналғанын түсіну қиын емес.  

Рақымшылық шарасы көлеңкелі экономиканың көлемін қысқартып, жинақталған 
ресурстарды экономикалық даму мақсатына толыққанды пайдалануға негіз жасауы тиіс. 
Осы арқылы мемлекет қазақстандық бизнеске нарықтың рухы мен нормаларына сай 
келетін нақты да айқын ойын тәртібін ұсынды.  

5) Жеке меншікті және келісім-шарттарды қорғау тетіктерін күшейту. Елдің 
нарықтық дамуының шешуші белгісі жеке меншікті және бизнес субъектілері қабылдаған 
келісім-шарттық міндеттемелерді қорғау болып табылады. Жолдауда жеке меншікті 
қорғауға жәрдемдесетін сот-құқықтық тетіктерді күшейтуге арналған арна нақты 
көрсетілген [3].  

Өз кезегінде мемлекет нарық субъектілері өздерінің келісім-шарттық 
міндеттемелерін сақтауы үшін экономикалық, әкімшілік, тіпті қылмыстық қудалау 
тетіктерін қоса алғанда барлық тетіктерді пайдалануды мақсат етіп отыр. Бұл тұрғыда 
мемлекеттің өзі нарықтық жағдайларда өзіңді қалай ұстау керектігінің үлгісін көрсетуде. 
Ол тәуелсіздіктің елең-алаңында шетелдік инвесторлармен жасасылған келісім-шарттар 
аясында өз мойнына алған міндеттемелерді орындауға кепілдік береді.  
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Макроэкономикалық саясат саласында салық, бюджет және ақша-кредит жүйелерін 
реформалау жолымен бірқатар міндеттерді шешу алда тұр.  

Соңғы жылдары Қазақстан экономикасының дамуына әсер ететін сыртқы 
факторлар едәуір өзгерді. Бұл, бірінші кезекте, мұнай экспортының өсуінің жоғары 
қарқынына және мұнайға, газ бен металға әлемдік бағаның ұлғаюына, евроға шаққанда 
доллардың айырбас бағамы қатынасының өзгеруіне, шетелдік капиталдың едәуір ағынына 
байланысты.  

Осы факторлардың барлығы макроэкономикалық теңгерімнің бұзылуына едәуір 
қатер төндіреді, өйткені инфляцияның өсу, теңгенің айырбас бағамының шамадан тыс 
нығаю, экономиканың шикізат емес секторларының бәсекеге қабілеттілігінің төмендеу 
және экономиканың «қызып кету» қаупі күшеюде.  

Үкімет пен Ұлттық Банк фискальдық және ақша-кредит саясатының келісілген 
түрде жүргізілуіне жұмыс істейтін болады.  

Үкіметтің экономикалық саясаты елдегі экономикалық өсуді көбінесе еңбек 
өнімділігін арттыру есебінен ынталандыруға бағытталған.  

Макроэкономикалық теңгерімді сақтау мақсатында, сондай-ақ мұнай байлықтарын 
неғұрлым тиімді пайдалану үшін мұнай мен газ өндіруді өсіру қарқынына қатысты ұзақ 
мерзімді перспективаға арналған оңтайлы саясат әзірленетін болады.  

Салық саясаты тұтастай алғанда, салықтық әкімшілендіруді оңайлату, салық санын 
оңтайландыру және салықтың жинақталуын арттыру жолымен бизнес пен халықаралық 
сауданы дамытуды ынталандыруға бағытталған.  

Салық салу мен салықтық әкімшілендіруді оңайлату мақсатында салық 
заңнамасына салық есептілігін, салықтық тексеру нәтижелеріне шағым жасауға өтініштер 
беру мерзімін ұзарту, сондай-ақ есепті салық кезеңі үшін акциздер бойынша ақы төлеу 
мерзімін белгілеу бөлігінде өзгерістер енгізілетін болады. Салықты және төлемдерді 
банкоматтар мен Web-дүңгіршектер арқылы төлеу тетігін енгізу жоспарланып отыр.  

Кеден ісі бөлігінде кедендік ресімдеу рәсімдерін оңайлату жүргізіледі және 
кедендік әкімшілендіру жақсартылатын болады.  

Бұдан басқа, салық және кеден органдары қызметінің сапасын бағалау өлшемі 
өзгертілетін болады. Бағалау өлшемінің кешені бюджет кірістері бойынша жоспарлардың 
орындалуын бағалауды алмастыратын болады.  

Негізгі салықтардың ставкаларын төмендетілді. Атап айтқанда, өндірісті дамыту 
және кеңейту мақсатында қосылған құн салығына, сондай-ақ корпорациялық табыс 
салығына ставкалар кезең-кезеңімен төмендетілетін болады. Әлеуметтік салықты 
төмендету жалақының көлеңкелі төлемдерін одан әрі барынша азайтуға ықпал ететін 
болады. Бір уақытта ҒЗТКЖ-да инвестицияларды ынталандыратын жеңілдіктер 
жасалатын болады, бұл экономиканың өңдеуші секторының технологиялық дамуын 
жеделдетуге мүмкіндік береді [4].  

Ішкі отын нарығында айқын салық салуды құру салық ауыртпалығын мұнай 
өнімдері нарығының субъектілері арасында қайта бөлуді болжайды.  

Уәкілетті органдардың өзара іс-қимылы кезінде ақпараттық технологияларды және 
салық және бюджетке төленетін басқа да міндетті төлемдердің түсуін электрондық 
бақылауды кеңінен пайдалану жолымен Салықтың жинақталуын арттырға қол 
жеткізілетін болады. Жалпыға бірдей декларациялауға көшу мүмкіндігі де қарастырылуда.  

Барлық салықтық реформалар бақылаушы органдар сыбайлас жемқорлық деңгейін 
едәуір төмендеткен жағдайда ғана табысқа жететін болады, бұл басты міндеттердің бірі 
болып табылады. Осы мақсатта салық органдары салық төлеушілерге ұсынатын 
электрондық қызметтердің тізбесін кеңейту жолымен кәсіпкерлік субъектілері мен 
бақылаушы органдардың жеке байланысын барынша азайту ұсынылып отыр.  

Бюджет саясаты мұнай кірістерін пайдалану тетіктерін жетілдіруге, бюджеттің 
әлемдік баға конъюнктурасына тәуелділігін төмендетуге, бюджет қаражатын 
пайдаланудың тиімділігін арттыруға, экономиканың басым секторларын дамытуды 
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ынталандыруға және халықтың неғұрлым аз қорғалған жіктерін әлеуметтік қолдауды 
қамтамасыз етуге бағытталатын болады.  

Бюджет саясатын жүргізу кезінде Үкімет, сондай-ақ экономиканың өсу 
қарқынымен сыйымды мемлекеттік бюджет шығыстарының өсу қарқынын қамтамасыз 
етудің және бюджеттің мұнайдан болмайтын тапшылығын біртіндеп төмендетудің 
қажеттілігін ескеретін болады.  

Бюджеттік жоспарлаудың сапасын және бюджет қаражатын пайдалану тиімділігін 
арттыру үшін бағдарламалар әкімшілеріне қойылатын бюджет тәртібін жақсартуға, 
бәсекеге қабілеттілікті арттыру призмасы арқылы жұмсауда басымдықтарды талдау мен 
есепке алуды жүргізуге, бюджеттік бағдарламалардың стратегиялық (бағдарламалық) 
құжаттармен үйлесуіне бағытталған талаптар күшейтілетін болады. Бюджеттің атқарылу 
процесін бюджеттің кассалық атқарылуына емес, бюджеттік бағдарламаларды іске 
асырудың тиімділігі мен нәтижелілігіне бағдарлау қажет.  

Үкімет өңірлердің бюджеттік қамтамасыз етілуін теңестіру қағидатын мемлекеттік 
қаражатты пайдалану тиімділігін ынталандыру қағидатымен оңтайлы үйлестіруге 
бағытталған бюджетаралық қатынастарды жетілдіру жөніндегі жұмысты жалғастыратын 
болады.  

«Жалпы сипаттағы ресми трансферттер туралы» Заңы орта мерзімді кезеңге 
арналған субвенциялар мен алулардың мөлшерін бекітудің тұрақтылығын қамтамасыз 
етуге мүмкіндік береді.  

Бұл өңірлердің салықтық әлеуетін ұлғайтуда жергілікті атқарушы органдардың 
қызығушылығын және жергілікті бюджеттерді қалыптастыру мәселелерінде жергілікті 
өкілді және атқарушы органдардың дербестігін арттырады. Салық салынатын базаны 
кеңейтуге олардың қосқан үлесінен алынатын барлық қосымша кірістер жергілікті 
бюджеттерде қалады және өңірлердің бәсекеге қабілеттілігін арттыру мақсатында 
жергілікті атқарушы және өкілді органдардың қалауы бойынша бөлінетін болады.  

Өңірлердің бюджеттік қамтамасыз етілуін теңестіруге, Конституция кепілдік 
берген мемлекеттік қызметтерге халықтың тең қол жеткізуін қамтамасыз етуге 
бағытталған бюджеттік алулар мен субвенцияларды есептеудің жаңа әдістемесі 
әзірленетін болады, яғни өңірлерді төмен бюджеттік қамтамасыз етуден республикалық 
орташа деңгейге көтеру ұйғарылып отыр.  

Мемлекеттік қаржылық бақылау жүйесін жетілдіру Қазақстан Республикасының 
2015 жылға дейінгі мемлекеттік қаржылық бақылауды дамыту тұжырымдамасына сәйкес 
жүзеге асырылады.  

Мемлекеттік сатып алу жүйесін одан әрі жетілдіру ұйғарылып отыр. Осыған 
байланысты негізгі міндеті мемлекеттік сатып алуды сапалы, тиімді және уақтылы 
жүргізу болып табылатын «Мемлекеттік сатып алу туралы» Заңға өзгерістер мен 
толықтырулар енгізу туралы Заңның жобасы әзірленді.  

Атап айтқанда, қоғамдық бірлестіктердің өкілдеріне конкурстық өтінімдері бар 
конверттерді ашу кезінде конкурстарға бақылаушы ретінде қатысу мүмкіндігі енгізіледі. 
Бұдан басқа, электронды мемлекеттік сатып алу жүйесін дамытуға ықпал ететін және 
мемлекеттік сатып алуды жүзеге асыру барысында сыбайлас жемқорлық іс-қимылдардың 
деңгейін төмендетуге әсер ететін электронды мемлекеттік сатып алу ақпараттық 
жүйесінде жұмыс істеу шарттары белгіленеді.  

Қазақстан Республикасының мемлекеттік борышты басқару жүйесі қайта 
қаралатын болады. Мониторинг мемлекеттік борыш бойынша ғана емес, өзіне мемлекет 
қатысатын ұлттық компаниялар мен акционерлік қоғамдардың борыштық 
міндеттемелерін қамтитын бүкіл мемлекеттік сектор бойынша да жүргізілетін болады.  

Мемлекеттік борышты басқару жүйесін жетілдіру жөнінде шаралар кешенін 
қабылдау үшін мемлекеттік борышты басқару жөніндегі тұжырымдама әзірленетін 
болады. Тұжырымдамада мемлекеттің басым қатысуымен ұлттық және акционерлік 
қоғамдардың борыштарын қоса алғанда, бүкіл мемлекеттік сектордың борышын ескере 

33 
 



отырып, борышты басқару стратегиясы, мемлекеттік борыш құрылымы мәселелері, 
сондай-ақ жергілікті атқарушы органдардың борыштық міндеттемелерін реттеу 
мәселелері және мемлекеттік борышты басқарудың ұйымдық негіздері көрініс табады.  

Үкімет тарифтік саясат тиімділігін арттыруға зор назар аударатын болады. Бұл 
үшін тарифтердің айқындылығын қамтамасыз ету жөнінде шаралар қабылданатын 
болады, табиғи монополия субъектілерінің қызметтеріне, экономика секторларына 
тарифтердің әсер етуін бағалау модельдері әзірленеді, монополия субъектілерінің 
қызметін бақылау және сараптау тетіктері жетілдіріледі. 

Ақша-кредит саясаты және қаржы секторын дамыту саласында инфляция 
процестерін реттеу тиімділігін арттыру, валюталық реттеуді кезең-кезеңмен 
ырықтандыру, банктердің сыртқы қарыз алуын жанама реттеу құралдарын жетілдіру, 
сондай-ақ қаржы жүйесіндегі бәсекелестікті ырықтандыру мен арттыру, оның 
орнықтылығы мен айқындылығын қамтамасыз ету негізгі міндет болып табылады [5].  

Инфляция процестерін реттеу бөлігінде Үкімет пен Ұлттық Банк инфляцияның 
монетарлық та, монетарлық емес те жақтарына әсер ету шараларын қабылдайтын болады.  

Үкімет пен жергілікті атқарушы органдар тарапынан әлеуметтік-экономикалық 
дамудың орта мерзімді жоспарының индикаторлары шеңберінде табиғи монополиялардың 
тауарлары мен қызметтеріне бағаны өсірудің сақталуына қатаң бақылау орнатылатын 
болады, мұнай өнімдерінің, астықтың, электр энергиясының, көлік және байланыс 
қызметтерінің бәсекелес ішкі нарықтарын дамыту үшін жағдай жасалады. Сондай-ақ ішкі 
нарықты қанықтыру үшін тауарлар мен қызметтер өндірісін ұлғайту ынталандырылатын 
болады.  

Осылайша, жаһандану жағдайында қаржы институттары мен нарықтары ұлттық 
экономикалық мүдделерді негізгі алға жетелеуші болып табылады. Күшті қаржы саласы 
бәсекеге қабілетті және экономикалық жағынан тәуелсіз елдің негізгі белгілерінің бірі 
саналады, ал осы саланың әлсіздігі, керісінше, қандай да бір елдің жаһанданудың жол 
жиегінде қалып, жетекші елдердің шылауы ретінде әрекет ететіндігін білдіреді. 
Сондықтан да отандық қаржы жүйесін, оның барлық компоненттерін – банкетерден 
бастап қор нарығына дейін, дамыту және нығайту бәсекеге қабілетті экономика құрудың 
негізгі басымдықтарының бірі болуы тиіс.  

Қорыта айтқанда, Қазақстанның бәсекеге барынша қабілетті 50 елдің қатарына кіру 
міндеті жоғары дамыған және тиімді қаржы жүйесін қалыптастыруды, өз трансұлттық  
корпорацияларымызды құруды және экономикалық өсудің әлеуметтік бағдарлануының 
тұрақты өсуі жағдайында жаһандық постиндустриалдық экономика талаптарына барабар 
жоғары технологиялы өндірістер кластерін қалыптастыруды көздейтін бағыттар бойынша 
жүзеге асырылуы тиіс. Аталған  міндеттерді жүзеге асыру экономикалық саясатты іске 
асырудың барабар құралдарымен, бәсекеге қабілеттілікті арттырудың ұлттық моделін 
қалыптастыру үшін неғұрлым қол 

айлы басқару және реттеу әдістерімен және тетіктерімен қамтамасыз етілуі тиіс. 
Біздің ойымызша, мұндай экономикалық саясатты жүзеге асырудың бірнеше бағыттарын 
бөліп көрсетуге болады:  

–  экономикалық саясаттың факторлық – мақсаттық көзқарас негізінде ұлттық 
экономиканың бәсекеге қабілеттілігін арттыратын басым салаларды дамытуға неғұрлым 
акцент бере бағытталуы. 

–  мемлекеттің экономикалық үрдістерге қатысу белсенділігінің артуы, атап 
айтқанда мемлекеттік кәсіпкерлік институтын реттеу тәжірибесін енгізу. 

– Қазақстандық капиталдың әлемдік нарықтарға экспантеграциясын 
ынталандыру. 

Бұл бағыттарды егжей–тегжейлірек қарастыра келіп, олардың бірінішісі ең 
алдымен барынша перспективалы мәселелерді  анықтау және Қазақстанда соған сәйкес 
өндірістерді дамыту мақсатымен жаһандық экономиканың мониторингі мен талдау 
жүйесін құруды көздейді. Біздіңше, бәсекеге қабілетті салаларды қалыптастыру үшін 
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факторлық –мақсаттық тәсілдемені пайдаланған дұрыс болады. Ол экономикалық жүйеге 
ықпал ететін негізгі факторларды ажыратуды және осы факторлармен байланысты 
экономикалық жүйенің дамуының басым  бағыттарын айқындауды, кейін оларға нақты 
шаралар мен мемлекеттік реттеу тетіктерін әзірлеу мен іске асыру арқылы қол жеткізуді 
көздейді. 
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Шағын және орта бизнес қазіргі қоғамның қалыптасуының іргетасы болып 

табылады, ол көптеген дамыған мемлекеттердің ЖІӨ-нің негізгі бөлігін қалыптастырады. 
Осы секторда ұлттық ресурстардың негізгі массасы шоғырланған. Шағын және орта 
бизнестің қызметі инновациялық және зерттеушілік қызметінің бастамасы ретінде болады: 
зерттеулер көрсеткендей негізгі идеялар мен ірі бизнеске қарағанда, көбірек шағын және 
орта бизнестен ұсынылып отырады. 

Кез-келген кәсіпорынға қаржыландыру қажет. Өз ісіңізді ашуға шешім 
қабылдағанда Сіз өзіңізге не қажет екенін анықтайсыз – ғимарат, жабдықтар, көлік және 
т.б. Осы керек заттың бәріне қаржы қажет. Сондықтан, жоғарыда аталғандарды алу үшін 
Сізге қаражат керек.  

Әр түрлі көздерден алынатын қаржылық қорлар компанияға дер кезінде қаржыны 
жаңа өндіріске салуға, қажет жағдайда жұмыс істеп тұрған өндірісті кеңейтіп, қайта 
қаруландыруды қамтамасыз етуге мүмкіндік береді.  

Қазіргі таңда Қазақстанда кәсіпкерлікті мемлекеттік қолдау аясында қаржылық 
құралдардың бірнеше түрі ұсынылады – ол гранттық қаржыландыру, жеңілдікті 
қаржыландыру, субсидиялар, несиелерге кепілдік беру және басқалар 

Шағын және орта бизнесті нығайту мақсатында шағын және орта бизнесті 
қолдаудың бағыттарына мыналарды жатқызуға болады: 

− салық салудағы жеңілдіктерді қарастыру; 
− меншік пен активтерін заңды түрде тіркеуге көмек беру мен легализациялау; 
− кәсіпкерлердің несие ресурстарына  қол жетімдігілігін қарастыру; 
− әкімшілік процедураларды және рұқсаттамаларды оңайлату; 
− кәсіпкерлердің қызметін  тексеру органдарының қызметін қадағалау; 
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− шағын және орта бизнесті қолдаудың аумақтық орталықтарын құру және 
кеңес беру қызметтерін жетілдіру; 

− маркетингтік зерттеулер жүргізуде, кәсіптілігін жоғарлатуында көмек 
көрсету. 

Барлық меншік нысандарындағы кәсіпорыдарда өз қызметін жүзеге асыру және 
пайда алу барысында қарыз қаражаттарын тарту қажеттілігі туындайды. Қаражаттарды 
тартудың ең таралған нысаны несие келісімшарты бойынша банктік ссуданы алуы болып 
табылады.Осыған байланысты шағын бизнес субьектілерін қажетті қаражаттар мен 
қамтамасыз ету мәселесі бүгінгі күнгедейін өте өзекті болып қала береді [1, 15б.]. 

Нарықтық экономикадағы шағын бизнес - экономикалық өсу қарқындарын, жалпы 
ұлттық өнімнің құрылымы мен сапасын анықтайтын жекеше секторлардың бірі. Дамыған 
елдерде шағын бизнестің үлесі ЖҰӨ-нің 60-70 % -ын құрайды.Сондықтан көптеген 
дамыған мемлекеттері шағын бизнестің қызметін бар күшімен қолда потырады. 

Шағын кәсіпкерлік нарық коньюктурасының өзгеруіне жедел түрде жауап беру 
арқылы нарық экономикаға қажетті икемділігін беріп отырады. Шағын бизнес бәсеке 
ортаның қалыптасуына өз үлесін қосады. Шағын бизнестің осы және басқа да қасиеттері 
оның дамуын ҚР-ң экономикасының қайта құруындағы құрамдас бөлігі мен маңызды 
фактор ретінде қарастыруға мүмкіндік береді. 

ҚР бойынша экономиканың шаруашылықтың нарықтық жағдайларына өтуі 
кезеңнің басынан бастап шағын бизнестің тұрақтандыруы экономиканың сәтті қайта 
құрудың көрсеткіштерінің бірі болып табылады.Сонда кәсіпкерлік экономикалық 
қатынастарының дербес субьекті ретінде нарықтың дамуының ажырамас болігі ретінде 
көрініс табады[2, 144б.]. 

ҚР-да кәсіпкерліктің дамуымен байланысты бірқатар заң актілері қабылданған 
болатын. Бұл халықтың жұмыспен қамтуын көтеру, бәсекені дамыту, экономиканың 
перспективті саласында оның үлесін ұлғайту, халықтың орта буынын құру мақсатында 
шағын және орта бизнесті мемлекеттік тарапынан қолдау мен ынталандыруына дәлел 
ретінде бола алады. 

Қазіргі таңдағы шағын және орта бизнесті реттеудегі мемлекет саясатының 
атқаратын міндеттері:  

- нарықтық шаруашылықтың қызмет етуінің құқықтық негіздерін 
қалыптастыру; 

- кәсіпкерлік инфрақұрылымның дамуын қамтамасыз ету;  
- бәсекелестік ережелерінің толықтай орындалуын қамтамасыз ету; 
- шағын және орта кәсіпкерліктің жандануына қолдау көрсету. 
Шағын кәсіпкерлікті мемлекеттік қолдау бағыттарының бірі – мемлекеттің қаржы-

несиелік және инвестициялық климат жасау және несиелеу жүйесін жетілдіру басты 
мәселелер болып саналады. Шағын кәсіпкерлікті қаржы-несиелік және инвестициялық 
тұрғыдан қолдау мынадай жолдармен жүзеге асырылады: 

− Екінші деңгейдегі банктердің шағын кәсіпкерліктің өндірістік секторына 
жергілікті және республикалық бюджеттің, сондай-ақ мемлекет кепілдік берген, 
мемлекеттік емес сыртқы қарыздардың есебінен, заңдарда белгіленген тәртіппен несие 
беруі; 

− Шағын кәсіпкерлік субъектілеріне несие беруді, сондай-ақ несие 
алғанкәсіпкерлердің міндеттемелерін орындауын қамтамасыз ету үшін, аймақтарда 
қалыптасатын кепілдік қорлар есебінен екінші деңгейдегі банктерді ынталандыру тетігін 
әзірлеу; 

− Тиісті жылдарға арналған республикалық бюджетте аталған мақсатқа 
қаражат көзделген жағдайда жобаларды екінші деңгейдегі банктермен қоса, бюджеттен 
қаржыландыру; 
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− Қоғамдардың өзара несие беру және өзара сақтандыру қызметін 
ұйымдастыру тетіктерін әзірлеу. 

Шағын және орта бизнестегі мәселелерді шешудегі мемлекеттік саясат мыналарға 
негізделуі тиіс: 

− шағын бизнесті мемлекеттік қолдаудың оңтайлы жүйесін қалыптастыру; 
− нормативті-құқықтық базаны күшейту және оның орындалуын қадағалау; 
− шағын кәсіпорындарда жаңа жұмыс орындарын құруға ықпал ету; 
− тауар мен қызметтер нарығында бәсекені дамыту, іскерлік және 

инвестициялық белсенділікті арттыру; 
− кәсіпкерлік іс-әрекетке әйелдерді, жастарды, зейнеткерлерді тарту жолдарын 

қарастыру; 
− қаржы-несиелік, инвестициялық механизмді белсендіру; кәсіпкерлік 

қызметтің қаржыландырудың жаңа формаларын іздестіру; 
− аймақтарда кәсіпкерлік қызметті дамыту; 
− шағын және орта кәсіпкерлікті білікті ақпараттық, кәсіби, консалтингтік 

қызметтермен қамтамасыз ететін нарықтық инфрақұрылым элементтерін жетілдіру. 
Мемлекет орта және шағын бизнестің қалыптасуына және дамуына үлкен назар 

аударып отыр. Шағын кәсіпкерлікті қолдау және жандандыру мақсаттарында Қазақстан 
Республикасы Президентімен 1997 жылдың наурызында жарлық шығарылған болатын, ол 
«Шағын кәсіпкерліктің даму Қоры» АҚ құрылуы үшін негіз болды. «Даму» кәсіпкерлікті 
дамыту Қоры» - ҚР Заңнамасымен тыйым салынған қызметтер түрлерін алып тастағанда, 
сауда, өндіріс, қызметтер және басқалараясында кәсіпкерлік қызметті жүзеге асыратын ҚР 
заңнамасына сәйкес орта және шағын кәсіпкерлік субъектілері шеңберінде қаржыландыру 
жүзеге асырылатын, бағдарлама ретінде танылып отыр. 

Қордың негізгі функциялары болып табылады: 
− шағын кәсіпкерлікті қаржылық қолдау мемлекеттік бағдарламаларын жүзеге 

асыруға және жасап шығаруға қатысу; 
− жекелеген аймақтардағы әлеуметтік-экономикалық жағдайлардың 

ерекшеліктері мен тауарлар мен қызметтер нарығындағы жағдайлардың тоғысуы, шағын 
кәсіпкерлікті дамытудың басым бағыттарынан өз бетіменшыға келе, заңды тұлғаны 
құрмай жеке кәсіпкерлікті қоса, шағын кәсіпкерлік субъектілерін мақсатты несиелендіру; 

− шағын кәсіпкерлік аясында және өзін-өзі жұмыспен қамту аясында жаңа 
жұмыс орындарын құруға жәрдемдесу; 

− бизнес-орталықтардың, шағын кәсіпкерліктің инкубаторларын, кеңес 
беретін, оқу-әдістемелік, лизингтік және шағын кәсіпкерлік сферасындағы басқадай 
нарықтық инфрақұрылымдардың дамуына жәрдемдесу. 

Осы көрсетілген қажеттіліктерді орындай отырып, шағын және орта бизнесті 
қаржыландыру үшін несиелеудің жаңа түрлерін қарастыру қажет. 

Мемлекеттің шағын және орта бизнесті қаржы - несиелік және инвестициялық 
қолдау саясаты келесідей негізгі бағыттарда жүзеге асуы керек: 

− басым жобаларды конкурстық негізде және жеңіл жағдайда несиелеу; 
− екінші деңгейдегі банктердің шағын бизнес субьектілеріне ұсынатын 

несиеге кепілдік беру жүйесін енгізу және дамыту; 
− венчурлық қаржыландыру жүйесін дамыту; 
− шағын кәсіпкерлікті қолдау процессі кезінде сақтандыру компанияларының 

белсенді қатысу. 
Қазақстандық шағын кәсіпорындар банк қаржыландырудың қызметтерін өте сирек 

пайдаланады, бірақ онсыз шағын бизнес ешқашан аяғына тұра алмайды. әрине шағын 
бизнесті қаржыландырудың тәжірибесі мүлдем жоқ деп айтуға болмайды. 
Қаржыландырудың аясында коммерциялық банктердің бірқатары қызмет етіп отыр 4, 
84б.]. 
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Қорыта келе, Қазақстан Республикасында халықтың әл-ауқаттылығын түбегейлi 
жақсарту мен экономиканы дамыту үшін шағын және орта бизнес кәсіпкерлер тобын 
жетiлдiруге алып баратын әрi кәсiпкерлiк қызмет саласын қаржыландыру iсiнiң мақсаты 
да жүйелі түрде қажет екендiгiн атап өтудi жөн деп санау қажет. Республика Президенті 
Н.Ә.Назарбаев шағын және орта бизнеске барынша қолдау көрсету мәселелеріне ерекше 
көңіл бөлуде. Оның “Шағын және орта кәсiпкерлiктi дамытуға мемлекеттік қолдауды 
күшейту және оны жандандыру жөнiндегi шаралар туралы” Жарлығы осы мәселеге 
арналған. 
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3. К.Б.Бердалиев Қазақстан экономикасын басқару негіздері: Оқу құралы, 

Алматы: Экономика,184 бет 
4. Мейірбеков Б.Қ. Шағын кәсіпкерлік пен бизнесті қолдау жолдары мен дамыту 

әдістері. Автореферат-Алматы,84 бет 
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В современной системе управления деятельностью инвестиционных фондов 
важное место занимает ее общая экономическая стратегия, компонентом которой является 
финансовая стратегия. Существенность эта объясняется координирующей ролью 
финансов и особым местом, которое занимают финансовые ресурсы среди других 
ресурсов фирм, компаний, предприятий, поскольку именно финансовые ресурсы могут 
быть конвертированы в любой другой вид ресурсов с минимальным временным лагом. 
Финансовая стратегия направлена на достижение в долгосрочной перспективе целей 
инвестиционных фондов в соответствии с обеспечением формирования и использования 
данных ресурсов, т.е. управления финансовыми потоками и, прежде всего на обеспечение 
конкурентоспособности инвестиционных фондов. Для чего необходим процесс 
обеспечения их устойчивости, который заключается: 

1. В росте объемов финансовых услуг и финансовых продуктов; 
2. В инвестиционной активности; 
3. В инновационной активности; 
4. В благосостоянии участников, работающих и собственников финансовых 

институтов. 
При разработке данной стратегии необходимо объективно учесть всесторонние 

факторы, оказывающие на нее влияние, и, прежде всего: 
- действующий финансово-инвестиционный механизм, существующие условия 

рыночной экономики в целом;  
- производственные, маркетинговые и финансовые возможности инвестиционных 

фондов; 
- политические факторы. 
Необходимо знать, что задачи финансовой стратегии должны быть сопоставимы с 

возможностями инвестиционных фондов. Реализация финансовой стратегии должна 
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осуществляться на основе сочетания жесткого централизованного финансового 
стратегического руководства и гибкого своевременного реагирования на изменившиеся 
условия.  

Считается, что формирование финансовой стратегии обеспечивается способностью 
моделировать финансовую стратегию, выявлять необходимость изменений, а также 
предвидеть характер будущих изменений; применять в ходе изменений надежные 
инструменты и методы; реализовать финансовую стратегию, получив желаемый 
результат. 

В этой связи следует обратить особое внимание на действенность инструментов и 
методов финансовых стратегий. Под методами финансовой стратегии необходимо 
понимать систему действий, направленных на ее формирование и разработку. К методам 
финансовой стратегии можно отнести стратегическое финансовое планирование, 
долгосрочное финансовое прогнозирование и финансовое моделирование. 
Инструментарий финансовой стратегии включает в себя совокупность мероприятий, 
связанных непосредственно с ее реализацией. К ним относятся долгосрочные финансовая 
и инвестиционная политика фирмы, компании, предприятия. Необходимо подчеркнуть, 
что оба эти инструмента применяются совместно, чтобы обеспечить достижение целей 
инвестиционных фондов в соответствии с решением определяемых задач.  

При разработке стратегии управления деятельностью инвестиционных фондов 
необходимо учитывать такой важный аспект, как управление рисками. Управляющие 
финансовых институтов, целью деятельности которых является рост стоимости активов 
своей компании, должны всегда учитывать, что вложения, обеспечивающие ей высокий 
доход, сопряжены, как правило, с высоким риском. В противном случае высока 
вероятность того, что его компания пополнит список фирм – банкротов.  

В финансовой стратегии управления деятельностью инвестиционных фондов 
особое место занимает стратегия управления активами и пассивами. Имеются пять 
фундаментальных понятий, необходимых для уяснения всех стратегий управления 
активами и пассивами. Это – ликвидность активов, временная структура, 
чувствительность к процентным ставкам, структура сроков действия и кредитный риск. 

Под ликвидностью понимается то, насколько легко можно превратить активы в 
наличные деньги. В отношении понятия «ликвидность», применяемого к активам, 
используются две его разновидности. Первая – ликвидность, связанная со сроками 
действия. Актив считается ликвидным, его срок действия заканчивается через очень 
короткий срокам период. На рисунке 2 представлена шкала ликвидности по срокам 
действия, из которой видно, что РЕПО овернайт является очень ликвидным инструментом 
по той простой причине, что он превращается в наличные автоматически за один день. С 
другой стороны, многолетний коммерческий заем – очень неликвидный актив. Иногда 
полезно бывает упорядочить активы по шкале ликвидности, чтобы лучше оценить этот 
аспект ликвидности. [1, с.102]   

 
Наиболее ликвидный Наименее ликвидный 
Репо 
овернайт 

Онкольные 
ссуды 

Краткосрочные 
ссуды 

Среднесрочные 
ссуды 
Срочные ссуды 

Ипотека Облигации  

 
Рисунок 2 – Шкала ликвидности по срокам действия 
Примечание – составлен автором 
 
Другая разновидность ликвидности связана с «рыночностью» актива. Актив 

является ликвидным, если он может быть легко реализован на вторичном рынке без 
значительной потери в цене. Например, казначейские ценные бумаги всегда хорошо 
котируются на рынках и поэтому очень ликвидны. «Мусорные» облигации, напротив, с 
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большим трудом можно продать (в зависимости от конъюнктуры рынка) без значительной 
потери в цене.  

При прочих равных условиях менее ликвидный актив дает более высокую 
доходность, тем более ликвидный. Тем самым возникает проблема компромисса между 
ликвидностью и доходностью.  

Второе фундаментальное понятие – это временная структура. В любой заданный 
момент времени существует взаимосвязь между доходностью инструмента и его сроком 
действия.  

Третье фундаментальное понятие – это чувствительность к процентным ставкам. 
На чувствительность к процентным ставкам можно смотреть двояко. Более часто 
используется этот термин для описания того эффекта, который оказывает на изменение 
цены инструмента изменение доходности этого же инструмента (являющийся отражением 
финансовых рыночных процентных ставок). Можно измерять чувствительность к 
процентным ставкам любым методом, включая дьюрацию, значения доходности или 
долларовое значение базисного пункта.  

Другой подход к проблеме чувствительности к процентным ставкам плодотворен 
при анализе активов и обязательств с переменными или плавающими процентными 
ставками. Эти инструменты чувствительны к процентным ставкам в том смысле, что 
когда рыночные ставки растут, платежи по чувствительному к ставкам активу и стоимость 
чувствительного к ставкам обязательства также растут. При таком подходе степень 
чувствительности к процентным ставкам определяется степенью, с которой процентные 
ставки инструмента допускают коррекцию, и скоростью такой коррекции. 

Четвертый важный фактор в вопросах стратегии управления активами и пассивами 
– структура сроков действия. Сроки действия активов и обязательств могут 
соответствовать друг другу или нет. Если сроки действия и чувствительность некоторого 
актива и некоторого обязательства соответствуют друг другу, то говорят, что финансовый 
институт имеет закрытую позицию на величину основной суммы, по которой такое 
соответствие имеется.  

Управление активами и пассивами прежде фокусировалось на управление 
активами, и важную роль играло понятие ликвидности. Поскольку вкладчики финансовых 
институтов могли отозвать свои деньги по простому заявлению, менеджеры должны были 
планировать финансовую политику с расчетом на высокую ликвидность, чтобы 
противостоять такой практике. Большинство финансовых институтов решают проблему с 
требованиями к ликвидности с помощью эквивалентных наличным деньгам активов. Это 
– казначейские векселя и прочие краткосрочные легко реализуемые ценные бумаги.  

Управление ликвидностью радикально изменилось после введения депозитных 
сертификатов. Эти инструменты дали инвестиционным фондам средство, с помощью 
которого можно управлять ликвидностью на стороне пассивов. Например, внезапный 
отзыв вкладов мог быть скомпенсирован оперативным выпуском обращающихся 
депозитных сертификатов. Управляя ликвидностью на стороне пассивов своего баланса, 
инвестиционный фонд мог сократить свои низко доходные, эквивалентные наличным 
деньгам активы в пользу более высокодоходных, с большими сроками действия и потому 
менее ликвидных.  

Предоставляемые депозитными сертификатами возможности управления 
ликвидностью депозитных учреждений вскоре были заимствованы корпорациями, когда 
они начали вводить в обиход коммерческие бумаги, помимо этого корпорации нашли 
весьма привлекательным рынок РЕПО и обратных РЕПО, который они использовали для 
вложения избыточных наличных денег и сохранения своей ликвидности.  

Управление маржей – это один из значимых моментов при разработке стратегии 
ликвидности и важное место отводится при этом рассмотрении роли ГЭПА. Это 
объясняется тем, что вопросы управления активами и пассивами касаются балансовых 
отчетов произвольной организации, и они, без сомнения, представляют огромный интерес 

40 
 



для депозитных учреждений, кредитных союзов, ссудо-сберегательных учреждений,  
небанковских финансовых корпораций и многонациональных корпораций.  

Управление активами и пассивами инвестиционных фондов представляет собой 
многосложную и многостороннюю проблему, так как произошли значительные изменения 
в данном процессе.  

Сущность современных методов управления активами и пассивами, 
предназначенных для достижения долгосрочных целей, заключается в эффективном 
управлении процентной маржей и спрэдом. Оба этих понятия связаны с отчетом о доходах 
инвестиционных фондов. Не менее важна и концепция гэпа.  

ГЭП можно определять как разность в долларах между объемами активов 
инвестиционных фондов с плавающей процентной ставкой и его обязательств (также с 
плавающей ставкой) или разность в долларах между объемами обязательств 
инвестиционных фондов с фиксированной процентной ставкой и его активов (также с 
фиксированной ставкой). В соответствии с этими определениями гэп лучше 
интерпретируется как понятие, связанное с балансом. Ясно, что чувствительные к 
процентным ставкам активы и обязательства должны определяться в качестве имеющих 
плавающие процентные ставки.  

Простейшей стратегией управления процентной маржей является стратегия 
фиксации спрэда. В соответствии с такой стратегией отдел управления активами и 
пассивами финансового института старается зафиксировать спрэд, приводя в соответствие 
типы и сроки действия активов и обязательств. Таким образом, все активы с 
фиксированной ставкой будут финансироваться обязательствами с фиксированной 
ставкой, и все активы с плавающей ставкой будут финансироваться с обязательствами с 
плавающей ставкой. Такая стратегия относительно надежная, не исключающая, правда, 
риска возврата ссуд и доходов по ценным бумагам. Однако она не всегда обеспечивает 
достаточно высокий спрэд, чтобы покрыть накладные расходы. Спрэд может быть 
увеличен, если использовать более высокорисковые активы, но это подвергает 
инвестиционные фонды более высокому кредитному риску. 

Более агрессивной стратегией является управление гэпом. При управлении гэпом 
инвестиционный фонд изменяет гэп в ответ на изменения ожиданий в отношении 
будущих процентных ставок и формы кривой доходности. Суть стратегии заключается в 
увеличении гэпа, если ожидается, что процентные ставки возрастут, и в уменьшении гэпа 
(включая и отрицательные значения гэпа), если ожидается, что они понизятся. Поскольку 
гэп есть разность между суммой активов с плавающей ставкой и суммой обязательств 
также с плавающей ставкой, увеличение гэпа будет увеличивать спрэд, когда ставки будут 
расти, так как доход на активы с переменной ставкой будет увеличиваться, а стоимость 
заимствования по фиксированной ставке не изменится. [2, с.146] 

Имеется несколько проблем в использовании стратегии управления гэпом. Во-
первых, управления гэпом подразумевает, что может быть предсказано направление 
изменения процентных ставок. Инвестиционные фонды тратят много сил и времени, 
чтобы сделать прогнозы, но они могут быть ошибочными и могут привести к 
неожиданному уменьшению спрэда или, наоборот, к увеличению. Поэтому всегда 
возникает проблема компромисса между величиной спрэда, который может быть получен, 
и величиной риска, с ним связанным. Чем больше гэп, тем больше потенциальный спрэд, 
но также и больше его случайный разброс. 

Вторая проблема, связанная с управлением гэпом, состоит в том, что 
инвестиционному фонду требуется много времени для изменения характера его активов и 
обязательств. Нельзя, например, просто избавиться от предоставленных корпоративным 
клиентом ссуд по фиксированной процентной ставке, чтобы использовать полученные 
доходы для инвестирования в краткосрочные ссуды, ставки по которым отслеживают 
колебания ставки прайм-рейт.  
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Рассмотрим теперь методологические подходы управления деятельностью 
взаимных инвестиционных фондов. 

Вначале определим стоимость взаимных инвестиционных фондов.  
  Ключ к определению стоимости взаимного фонда лежит в расчете чистой 

стоимости его активов. Поскольку большинство взаимных фондов владеют динамичными 
активами, они могут определить их стоимость, используя рыночные цены закрытия на 
каждый день, если входящие в состав портфеля фонда активы, не участвуют в активной 
торговле, у взаимного фонда должен существовать объективный способ определить 
справедливую стоимость его активов на ежедневной основе. Когда определена чистая 
стоимость активов, цена продажи акции фонда может быть рассчитана добавлением 
величины нагрузки к цене. Стоимость погашения акции фонда обычно равняется 
величине NAV, но может быть и меньше, если взимаются сбор за погашение или 
оговоренные отсроченные торговые комиссионные. Большая часть информации, 
необходимой для определения текущей цены покупки или продажи, содержится в 
газетных котировках. 

На данный момент разработаны инвестиционные стратегии хеджевых фондов, 
которые можно классифицировать в отдельные группы. 

 Стратегии национального хеджирования. Как и в традиционном инвестиционном 
менеджменте, среди менеджеров фондов, занимающихся хеджированием в рамках 
внутреннего рынка, обнаруживаются два основных стиля инвестирования. Это 
«стоимость» и «рост». Временные инвестиционные горизонты преимущественно носят 
краткосрочный характер, а инвестиционные портфели обычно составляются из 
относительно небольшого количества ограниченных позиций. Управляющие выбирают 
длинные позиции при помощи фундаментального, количественного и технического 
анализа. Распределение осуществляется на основе потенциальных доходов вне 
зависимости от относительного значения индексных весов. Кандидаты на короткую 
продажу выбираются при помощи тех же самых исследовательских методов, но с 
дополнительным вниманием к определению потенциальных событий, которые могут 
способствовать переоценке ценной бумаги.  

Управляющие глобальных хэдж фондов специализируются на определенных 
географических регионах. Зоны географической специализации включают в себя: мировой 
международный (неамериканский), развивающиеся рынки, такие регионы, как Европа, 
Азия или Африка или отдельные страны как Япония, Россия или Китай. Менеджеры, 
использующие географический принцип, опираются как на глобальный взгляд на мировые 
рынки, так и на умение отобрать отдельные ценные бумаги для использования 
несоответствий в ценообразовании. 

Глобальные макростратегии. Стратегия менеджеров макрофондов основывается на 
изменениях в мировых экономиках. Менеджеры, занимающиеся макроэкономическим 
хеджированием, спекулируют на изменениях в экономической политике различных стран 
и в уровне валютных курсов и процентных ставок при помощи использования 
производных финансовых инструментов и непропорциональной зависимости между 
различными факторами. Портфели показывают тенденцию к концентрации на небольшом 
количестве инвестиционных позиций. Такие инвестиции часто специально планируются, 
чтобы воспользоваться преимуществом искусственной несбалансированности на рынке, 
возникшей в результате деятельности центрального банка. 

Нейтральные рыночные стратегии. Нейтральные рыночные стратегии стремятся 
устранить рыночный риск при помощи установления баланса между длинными и 
короткими позициями. Возможность возникновения рыночного риска сокращается 
благодаря тому, что прибыли и убытки по коротким и длинным позициям, возникающие 
из-за колебаний рынка, обычно погашают друг друга. Если длинные позиции 
недооценены, а короткие переоценены, то в результате коррекций рынка, который увидел 
неправильность своей прежней оценки, будут образовываться прибыль. [3, с.44] 
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Секторная стратегия. Секторные фонды инвестируют в короткие и длинные 
позиции в определенных секторах экономики. Примеры, подобной отраслевой 
специализации – высокотехнологичные компании, финансовые институты, медицина, 
предприятия коммунальной сферы, учреждения по работе с недвижимостью и 
энергетические компании. Управляющие конструируют портфели из коротких и длинных 
позиций, основываясь на интенсивных исследованиях рынка. 

Стратегия коротких продаж. Эта стратегия основывается на продаже тех ценных 
бумаг. Которые обладают завышенной ценой с точки зрения фундаментального или 
технического анализа. Инвестор не владеет проданными акциями, а вместо этого берет их 
в долг у брокера. Продавцы коротких позиций обычно фокусируются на ситуациях, в 
отношении которых они уверены, что цены ценных бумаг основываются на 
нереалистичных  ожиданиях.  

Арбитраж на бумагах с фиксированным доходом. Эта стратегия включает в себя 
занятие коротких и длинных позиций на рынке облигаций в ожидании того, что спрэды 
доходности между ними вернуться к своим характерным уровням. Будучи 
объединенными вместе, такие позиции похожи друг на друга в отношении ставки и срока 
обращения, но отличаются по своим ценам. Риск варьируется в зависимости от уровня 
используемого левериджа и видов сделок. 

  Индексный арбитраж. Индексный арбитраж подразумевает покупку и продажу 
«корзины» акций или других ценных бумаг, а также занятие встречные позиции по 
индексным фьючерсным контрактам для отлова разницы, возникающей из-за 
неэффективности рынка. Этот процесс еще известен как программная торговля. 

Арбитраж по образцу фонда закрытого типа. В случае арбитража по образцу фонда 
закрытого типа, как и при арбитраже на индексе ценных бумаг, управляющий фонда 
покупает или продает корзину ценных бумаг. В данном случае это корзина дублирует 
вложения взаимного фонда закрытого типа. Менеджер старается определить те 
инвестиционные фонды закрытого типа, акции которых продаются по цене, существенно 
отличающейся от чистой стоимости их активов. 

Конвертационный арбитраж. В случае конвертационного арбитража  менеджер 
фонда одновременно занимает длинные позиции по конвертируемым бумагам и короткие 
позиции по лежащим в их основе акциям того же самого эмитента, тем самым используя 
спрэд между ценами двух видов ценных бумаг. Доходы образуются в результате 
сближения стоимостей двух ценных бумаг. 

Событийное инвестирование (event - driven investing). Событийное инвестирование 
представляет собой инвестиционную стратегию, которая стремится отыскать прибыль в 
результате ценовых дисбалансов или отклонений. К подобным инвестиционным 
стратегиям относятся рисковый арбитраж, использование ценных бумаг, оказавшихся в 
затруднительной ситуации, выкуплена с использованием заемных средств или поглощена 
через покупку контрольного пакета акций, и одновременно встают в короткую позицию 
по ценным бумагам поглощающей фирмы. Если поглощение окажется неудачным, эта 
стратегия может привести к крупным убыткам, потому что цены акций целевой компании, 
вероятно, вернутся к своему предыдущему уровню. 

Использование ценных бумаг компаний, находящихся в затруднительной ситуации. 
При этой стратегии управляющие фондов, иногда относимые к венчурным капиталистам, 
обычно инвестируют в ценные бумаги компаний, находящихся в ситуации банкротства 
или реорганизации. Менеджеры имеют склонность фокусироваться на компаниях, 
которые испытывают скорее финансовые, чем управленческие трудности. 

Специальные ситуации. Управляющие фондов, которые интересуются 
специальными ситуациями, пытаются воспользоваться преимуществом необычных 
событий, которые связаны с существенными количествами акционерного капитала или 
задолженности определенной фирмы. Менеджеры таких фондов имеют склонность 
фокусироваться на таких областях, как ценные бумаги, находящиеся в тяжелой ситуации, 

43 
 



предполагаемые  слияния или поглощения или появление плохих известий, которые могут 
привести к временному падению цен на акции или облигации компании.    

Таким образом, к методологическим аспектам управления деятельностью 
инвестиционных фондов можно отнести: 

1. Определение фундаментальных понятий, необходимых для уяснения всех 
стратегий управления активами и пассивами инвестиционных фондов. 

2. Изменение процесса управления ликвидностью инвестиционных фондов 
после введения депозитных сертификатов.  

3. Выбор правильной инвестиционной стратегии взаимных инвестиционных 
фондов и хеджевых фондов. 
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Соңғы уақытта түрлі елдердің банкілерінде несие тәуекелін басқару проблемасы 
жиі байқалып жүр. Бұл мәселе отандық банкілер үшін тіпті де маңызды, себебі соңғы 5-7 
жыл көлемінде мерзімі өткен несие қарыздарының тұрақты өсуі байқалуда. Салынған 
қаржының пайдалылығы көрсеткіштері бойынша, банк қоржынындағы проблемалы 
несиелер деңгейі және басқа да критерилер бойынша бағаланатын несие мәмілесінің 
тиімділігі сыртқы ортаның факторларына да, несие тәуекелін басқару әдісінің 
жиынтығына да қатысты. Сыртқы факторлардың ықпалынан құтылу практика жүзінде 
мүмкін емес болуы себепті банкілердің бірінші кезектегі міндеті ретінде ішкі 
мүмкіндіктерді ескере отырып әлеуетті несие тәуекелділігіне баламалы басқару әдісі 
жүйесін әзірлеуі қажет. 

Соңғы жылдарда баспасөз материалдарында несие тәуекелін басқарудың 
қолданбалы аспектісіне назар аударылуда. Мәселенің теориялық жағы әңгіме де 
болмайды. Бірақ тәуекелді басқару теориясы қазір жай теория ретінде емес, одан да кең 
ауқымда қарастырылуда. Оның шектеулілігін мойындай отырып, көптеген банк 
мамандары бұл тәуекелді сандық жағынан өлшеуге ықпал етеді, оның дәрежесін анықтау 
мүмкіндігіне, дұрыс шешім қабылдауға ықпал етеді. 

«Тәуекелді басқару» деген ұғымның анықтамасын бергенде, банк несие тәуекелін 
басқару дегеніміз - қатаң нысандандырылған дәйекті кезеңдері, механизмдері, басқару 
әдісі бар процесс екенін естен шығармаған жөн. Сондай-ақ тәуекелді басқару - нақты сол 
кезеңдегі басқарудағы мақсатқа сай келетін, сол деңгейді ұстап тұруға бағытталған әрекет 
жасау деген пікір де ақылға қонымды. Тәуекелді басқару - процесс ретінде тәуекел 
саласында стратегияны жоспарлау, жиынтық тактикалық әдістердің көмегімен банктің 
стратегиялық бағдарын жүзеге асыру, тәуекел факторын анықтау және талдау, ескерту 
бағытындағы шараларды әзірлеп, жүзеге асыру, өлшеу, бағалау, болжау, тәуекелділік 
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болған жағдайда оның салдарын барынша азайту, төмендету, салдарын болдырмау тәрізді 
кезеңдерден тұрады [1, 165 б.].  

Сондықтан оны бағалау, өлшеу, болжау әдістері банктің несие тәуекелін басқару 
әдістері жүйесінің ажырамас элементі болып табылады. Басқа сөзбен айтқанда, егер 
басқару процесі қатарына несие тәуекелін талдау кезеңін жатқызатын болсақ, оны іске 
асырудың әдістері банк несие тәуекелін басқарудың жиынтық әдісіне жатқызылады.  

Несие тәуекелін басқару әдісі деп әдетте банктің алға қойған мақсатына жету үшін 
басқарып отырған объектіге (несие тәуекелдігі) әсер ету жолдары мен тәсілдерінің 
жиынтығын айтады.  

Банктің несие тәуекелін басқаруда үш негізгі мақсат бар. 
1.Тәуекелді ескерту. Бұл мақсатқа болашақтағы несие тәуекелінің пайда болуының 

алғы шарттарын жою арқылы жетеді.  
2.Тәуекелді белгілі бір деңгейде ұстап тұру.  
Бұл мақсат орталық банк белгілеген банктің тәуекел деңгейіне лайықты талапты 

сақтауын көздейді, талапты банк өзінің тәуекел стратегиясына сәйкестендіріп те айқындай 
алады. 

3. Несие тәуекеліне тікелей әсер ететін кешенді шараларды қамтыған кейбір 
тапсырысты жағдайда тәуекелді азайту.  

Банктің несие тәуекелін басқару әдістерін сипаттағанда олардың бағыттарын, 
мазмұнын, ұйымдық формасын ашып көрсету қажет. 

Басқарудың бағытталған әдісі - басқару объектісіне несие тәуекелінің қандай да бір 
көрінісіне де арналған.  

Осыған орай, банк несие тәуекелін басқару теориясындағы осы олқылықтың 
орынын толтыру үшін банктер пайдаланатын несие тәуекелін басқару әдістерін ашып 
көрсету, оның мазмұны мен ұйымдық формасын ашу жөн болады.  

Несие тәуекелінің пайда болу себептерін зерттегенде әкімшілік және дербес 
себептердің салдарынан тәуекел пайда болатыны анықталған.  

Банктер дәстүр бойынша тәуекелді хеджерлеудің нақты құралдарына лимиттерді 
есептеу, оларды бақылауға, орталық банк тарапынан болатын бақылаудың жаңа 
тәсілдеріне, ішкі бақылау жүйесін әзірлеуге көп мән береді.  

Ал несие тәуекелін басқаруды ұйымдастыру мамандарды басқарумен 
байланыстырылып қарастырылмайды.  

Дәл осы несиелік қарым-қатынастар саласы банктің несие тәуекелін ескерту әдісі 
арқылы реттелетін объект болып табылады (1 кесте). 

 
1 кесте - Банктің несие тәуекелін басқару әдісінің жүйесі 

Әдістер Бағыттары Ұйымдық форма 
Тәуекелді ескерту 

 
Несие тәуекелі + операциялық 

тәуекел 
 

Жанама әсер ету 
 

Тәуекелді бағалау, өлшеу және 
болжау 

 

Несие тәуекелі 
 

Жанама әсер ету 

Тәуекелден жалтару 
 

Несие тәуекелі 
 

Тікелей әсер ету 

Тәуекелді азайту 
 

Несие тәуекелі + банктің 
өтімділік тәуекелі 

 

Тікелей әсер ету 

Тәуекелді сақтандыру Несие тәуекелділігі 
 

Жанама әсер ету 

Тәуекелді ұстау 
 

Несие тәуекелділігі + банк 
беделін жоғалту тәуекелділігі 

Жанама әсер 

Ескерту – [2, 471 б.] әдебиет негізінде автормен құрастырылған 
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Шығынды ескерту - несие тәуекелін басқару әдісі ретінде кездейсоқ болатын 

жағдайлардың алдын алатын әрекеттердің көмегімен сақтауға мүмкіндік береді. Несие 
тәуекелінің алдын алу немесе оны ескерту жөніндегі шаралар бірінші кезекте банк 
қызметкерлеріне бағытталған, сондай-ақ несие қызметкерлері мен банк клиенттері 
арасындағы қарым-қатынасты дамытуға бағытталған. Ұйымдық формасы жағынан бұл 
әрекеттер қызметкерлерге қолайлы қызмет етуге жағдай туғызуды ойлайтын жанама әсер 
әдісіне жатады. Банктің несие тәуекелін ескерту әдісінің мазмұны қатарына мына шаралар 
жатады: 

-  Жоғары білікті мамандарды іріктеу, бағалау (несие менеджерлері, несие 
бөлімдерінің басшылары); 

-  Тапсырысты қарау, қажетті құжаттарды толтыру процедурасы, несие жөнінде 
шешім қабылдауға байланысты еңбек процесін оңтайландыру; 

-  Қызметкерлерді тұрақты дамытуға көңіл бөлу; 
-  Әлеуетті клиентті зерттеу; 
-  Клиент туралы тұрақты мониторингі; 
Жоғарыда аталған ескерту әрекеттерін іске асыру банк мекемелерінде несие 

тәуекелділігі пайда болуының алғышарттарын жоюға көмектеседі. 
Коммерциялық банкте несие тәуекелін басқару әдісі жүйесінде өзінің мазмұны 

жағынан күрделі болып саналатыны – бағалау, өлшеу және болжау әдістері. Тәуекел 
жағдайда талдау нәтижесінде алынған банктің несие тәуекелінің көрсеткіштері (жеке және 
жиынтық) тәуекелді реттеу әдістерінің белгілі бір түрлерін қолдануға негіз болады. Несие 
тәуекелін бағалауды бірін бірі толықтырып тұратын екі түрге бөлуге болады: сапалық 
және сомдық. Біріншісі несие тәуекелінің барлық мүмкін болатын факторларын 
сәйкестендірушілігін, сондай-ақ несие процесінің тәуекел пайда болатын кезеңін көрсетсе, 
екіншісі ақша бірлігі, сан, балл бойынша болуға тиісті шығындарды білдіреді.  

Кейде сапалық және сандық бағалау сыртқы және ішкі факторлардың әсерін талдау 
негізінде жүзеге асырылады, мұнда әр фактордың жиынтық үлес салмағы, олардың несие 
тәуекелділігі көрсеткішіне әсер ету дәрежесі анықталады. Бұл әдіс көп еңбектенуді қажет 
еткенімен, оны қолдану оң нәтижелер әкеледі.  

Несие тәуекелділігін өлшеу нәтижелері қолайлы деңгеймен сәйкес келмеген 
жағдайда, банктің тәуекел стратегиясына қарама қайшылықта болса, оның төлем 
қабілетіне нақты шын мәнінде қауіп төндіретіндей жағдайда болса, басқару әдісінің несие 
тәуекелінен жалтару әдісіне көшу тиімді болмақ.  

Несие тәуекелінен жалтару әдістері дегеніміз клиенттер аясын кеңейтуден, 
орындалуы қауіпті болып көрінетін жобаларды қаржыландырудан бас тарту. Бұл әдістер 
банкті өзінің сенімділігін дәлелдеп шыққан клиенттермен ғана жұмыс істеуге бағыттайды. 
Дегенмен, көп жағдайда тәуекелден жалтару, әлеуетті тәуекелмен жиі-жиі қатар келетін 
табыстардан қолды қағады.  

Сондықтан көп ретте несие тәуекелін төмендету (азайту) әдістері  қолданылады. 
Оның мазмұнын мына шаралар құрайды:  

-   Несиелерді оңтайландыру; 
- Күмәнді қарыздар бойынша мүмкін болатын шығындарды жабатын қаржыны 

резервте ұстау; 
-   Несиелерді әртараптандыру; 
-   Несиелерді құрылымдау [3, 512 б.]. 
Несиелерді оңтайландыру дегеніміз лимитті белгілеуді көрсетеді. Банктің несие 

қызметіне белгілі бір шектеулерді орталық банктің бір немесе бірімен бірі байланысты 
қарыз алушылар тобының жоғары тәуекелділігі, акционерлерге, басшы қызметкерлерге 
несие беру лимиттерін және т.б. талаптарды да қоя алады. Сонда да болса банк несие 
мекемесі үшін ақылға қонымдысы - банктің өзі белгілеп, өзі өзгерте алатын несие 
қызметінің лимиттері жүйесін құру. Бұған несие беру туралы шешім қабылдау өкілеттілік 
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лимитін, бір қарыз алушыға несие беру, салаға, аймаққа несие беру лимиттерін және 
орталық банк тарапынан жасалған шектеулер аясында ірі несиелер беруге шектеу қоюды 
жатқызуға болады.  

Банк үшін несие тәуекелділігі дәрежесін төмендету әдісінің мәні үлкен. Бұл әдіс 
ішкі ресурстар арқылы банктің меншікті резерв қорын жасау деген сөз. Мұндай резервтер 
банктің өніміне қарайтын пайданың көлемін азайтқанымен, несиені қайтару проблемасы 
туындай қалған жағдайда пайда болатын қиындықтарды жедел шешуге мүмкіндік береді. 
Несие тәуекелін төмендету бағытындағы тактикалық тәуекелді басқарудағы шешуші 
құрал несиені әртараптандыру әдістері болып саналады. Бұл бөліністі көрсетеді, бір 
жағынан банк несиесі кең ауқымдағы клиенттердің арасында бөлуді (тұрғын халық, 
шаруашылық субъектілері, меншіктің әртүрлі формасындағы кәсіпорындар, әр саладағы 
кәсіпорындар, қамтамасыз етудің әртүрлі түрлерін пайдалану), екінші жағынан мәмілеге 
қатысушылар арасындағы жауапкершілікті қарастырады.  

Банктің несие тәуекелін басқаруды сақтандыру әдісі екі түрлі жүзеге асырылады:  
-    Несие тәуекелін сақтандыру ұйымының көмегімен сақтандыру; 
- Несие тәуекелін туынды қаржы құралдарын пайдалану арқылы сақтандыру. 
Сақтандыру немесе тәуекелді сақтандыру ұйымына беру деп тәуекелдің бір басқару 

субъектісінен (сақтанышудан) екіншісіне (сақтанушыға) ауысуын айтады. Несие тәуекелін 
сақтандыру сондай-ақ шұғыл нарықта туынды қаржы құралдарын (опцион, своп және т.б.) 
пайдалана отырып, мәміле жасаған кезде мүмкін болады.  

Несие тәуекелін ұстап тұру әдістері дегеніміз - несие беріп отырған жоба бойынша 
барлық жауапкершілікті банктің өз мойнына алуы. Менеджерлердің кәсіби біліктілігіне 
арқа сүйеп, тәуекелді өз күшімен төмендетеді. Несие тәуекелін белгілі бір деңгейде ұстап 
тұру мақсатында банк мынадай шараларды қолдануы мүмкін:  

-   Жоғары тәуекелді қызметтерді уақытын тоқтата тұру;  
-   Несие нарығының жаңа секторларын ұйымдастыру, жаңа несие өнімдерін жасау 

жұмысын жүргізу;  
- Проблемалы несиені қайтарумен шұғылданатын кішкене құрылымдық бөлімше 

құру.  
Тәуекелді ұстау экономикалық жағынан егер несие бойынша мүмкін болатын 

залалдар несиегердің қаржылық жағдайына зиянын тигізбейтін меншікті қаржы арқылы 
жабылатын болса тиімді болып саналады.  

Сонымен банк несие тәуекелін басқару проблемасы басқару объектісіне- несие 
тәуекеліне тікелей және жанама әсер ететін шаралар жүйесі - басқару әдістерінің 
жиынтығы ретінде қаралғанда басқаша мазмұнға ие болатындығын көрсетеді. Бұл 
мәселелерді зерттеу отандық банкілер практикасында жанама әсер ету әдісіне жататын 
басқарудың жекелеген әдістері (ескерту, сақтандыру, тәуекелді ұстап қалу) жеткіліксіз 
қолданылатынын көрсетті. Алайда жанама әдістерді қолдану, оның негізін құрайтын 
тәуекелді ескерту әдісі белгілі дәрежеде банкте несие тәуекелділігі туындаған жағдайда 
оның пайда болуының алғы шарттарын жоюға мүмкіндік тудырады.  

Несиелік тәуекел бұл қарыз алушының банктен алған несиесі бойынша қарызын 
немесе оған есептелінген сыйақысын өз уақытында қайтара алмауына байланысты банктің 
зиян шегуін сипаттайды.   

Қарыз алушының несиелік тәуекелін төмендетудің келесі тәсілі бұл мүдделердің 
қақтығыстарын болдырмау. Мүдделердің қақтығыстарын болдырмау негізінен банктің 
несиелік қызметіне байланысты қойылатын талаптарды банк қызметкерлерінің 
орындауын көздейді. Мүдделердің қақтығыстарын болдырмаудың мынадай жолдары бар:             
 - несиелік үдеріске қатысушы несиелік қызметкерлердің несиелеуге байланысты 
заңдар мен нормативтік актілерді қатаң сақтауы;  

- несиелік мәміле туралы шешім қабылдаушылардың арасында құзіреттердің 
бөлінуі;  
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- жеке басының байланысы бар немесе қаржылық мүддесі бар банк қызметкері 
аталған ұйымды немесе тұлғаны несиелеу үдерісіне қатыстырмау, не болмаса ондай 
несиелік мәмілені өзге бір банк қызметкерінің қарауына беру және аталған қызметкердің 
ол іске араласуына тиым салу;  

- несиелеу үдерісі барысында алынған клиенттер немесе олардың коммерциялық 
қызметі туралы ақпараттарды жеке мүддеге немесе өзге заңды және жеке тұлғалардың 
мүдделеріне пайдалануға жол бермеу;  

- несиелік қызметке қатысушы қызметкерлерді әдептілікке үйрету және мүдделік 
қақтығыстарды болдырмауға шақыру;  

- мүмкін болатын мүдделік қақтығыстарға қатаң тәуелсіз бақылау жасау.  
Қарыз алушы заңды тұлғаның несиелік тәуекелін бағалау мынадай тәсілдермен 

жүзеге асады [4, 87 б.]:  
1) қарыз алушының іскерлік тәуекелін бағалау;  
2) қарыз алушының несиелік қабілетін бағалау;   
3) несиені қамтамасыз ету көздерін бағалау.  
Отандық банктік тәжірибеде қарыз алушының несиелік қабілетін бағалаудағы 

басты факторға оның қаржылық жағдайы жатады. Ол қарыз алушының қызметін 
көрсететін көрсеткіш ретінде қызмет ете отырып, меншікті және заемдық қаражаттарды 
орналастыру және пайдалану құрылымдарымен, сондай-ақ пайданы алу, бөлу, және тиімді 
пайдаланумен сипатталады. 

Екінші деңгейдегі банктердің тәжірибесінде ірі бизнес-жобалар бойынша 
несиелеуде қарыз алушылардың өтініштерін талдауда Project Expert бағдарламасы 
пайдаланылады. Бұл бағдарлама жобаның тиімділігін қайта есептеуге мүмкіндік жасаумен 
қатар, қарыз алушының несиелік тәуекелін анықтауға және оған ықпал етуші 
факторларды сандық тұрғыдан талдауға мүмкіндік береді. 

Қарыз алушы жеке тұлғаның несиелік тәуекелін бағалау мынадай тәсілдермен 
жүзеге асады [5, 273 б.]: 

- қарыз алушының несиелік қабілетін бағалау, cоның ішінде: 
- сауалнама негізінде бағалау; 
- скоринг жүйесі көмегімен бағалау; 
- несиелік тарихын білу негізінде бағалау; 
- төлем қабілетін сипаттайтын көрсеткіштер негізінде бағалау. 
- скоринг  бұл - банкке «бұрынғы» клиенттердің несиелік тарихы негізінде әлеуетті 

қарыз алушының несиені уақытында қайтармау ықтималдығының қаншалықты жоғары  
екенін анықтауда көмек беретін математикалық немесе статистикалық үлгі. Несиелік 
скорингті жүргізу барысында қарыз алушының қаржылық қызметін сипаттайтын бес 
параметр пайдаланады.  

Несиелік қоржынды секьюритизациялаудың мынадай тиімділіктерін айту қажет: 
қарыз алушылардың негізгі қарыздары бойынша пайыздарды төлеуіне бақылауды 
күшейтіп, коммерциялық банктерде қаржылық менеджменттің тиімділігін арттырады, 
облигацияларды шығарушы эмитенттер мен оларды сатып алушы банктер үшін 
облигацияның тиімділігі арта түседі, банктердің активтердің өтімділігін реттеу құралы 
ретінде қызмет етеді, сондай-ақ  банктердің несиелік қоржындарының тиімді басқару 
құралдарының біріне жатады.  

Несиелік тәуекелді басқару үдерісінің соңғы кезеңі несиелік тәуекел деңгейіне 
бақылау және мониторинг жүргізу. Несиелік тәуекел деңгейіне жасалатын бақылау және 
несиелік мониторинг шаралары несиені берген күннен бастап, оны толық қайтарған 
уақытқа дейін жүзеге асады.  
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 Тақырыптың өзектілігі ақша-несие саясатының кез-келген мемлекеттің 
экономикалық көрсеткіші, оның айналыстағы ақша жиынын, несие көлемін, сыйақы 
мөлшерлемесін өзгертуге, жалпы банк жүйесінің қызметін реттеуге бағытталған 
шаралардың маңыздылығ  болып табылады. Сондықтан нарыққа өту кезінде, Қазақстан 
Республикасы  егеменді  ел ретінде  өзінің  тәуелсіз дамуы кезеңінде ақша-несие саясат 
жүргізуі керек. Қазақстан Республикасының әлемге нарықтық экономикалы және дербес 
ел ретінде танылғаны бәрімізге белгілі. Ал нарықтық экономиканың негізгі талабы бұл 
экономиканың еркіндігі және мемлекеттің экономикаға тек қана жанама реттеу 
әрекеттерімен ғана араласуы болып табылады. Экономиканы жанама реттеудің негізгі 
құралдарына: ақша-несие саясаты, бюджеттік-салық саясат, тарифтік және валюталық 
саясаттар жатады. Өз кезегінде экономиканы ынталандыруда және шаруашылық 
механизмді реттеуде ақша-несие реттеудің маңызы зор болып табылады[1]. 

Егеменді еліміздегі ұлттық экономиканың нарықтық экономикаға өтуіне 
байланысты экономиканың тиімді және тұрақты дамуын қамтамасыз ету үшін елдегі ақша 
қатынастарын, оның құнсыздану дәрежесін, ақшалардың және несиенің айналысын, 
олардың көлемін, банк және қаржы жүйелерінің қызметтерінің тиімді жүргізілуін, сондай-
ақ тұрақты дамуға бет алуын реттеу құралдары мен саясаттарын ұтымды жүргізу 
мемлекеттің және қаржы саласының негізгі міндеті мен мақсаты болып табылады. Осы 
аталған экономика салаларын реттеудегі кең қолданылатын саясаттардың бірі Қазақстан 
Республикасының Ұлттық банкік жүргізетін ақша-несие саясаты болып табылады [2]. 

ҚҰБ өзі жүргізетін операциялар бойынша ресми қайта қаржыландыру 
мөлшерлемесін, сол сияқты басқа да мүдделендіру мөлшерін белгілейді. Ресми қайта 
қаржыландыру мөлшерлемесін ақша нарығының жалпы жағдайына несие бойынша 
сұраныс пен ұсынысқа, инфляция деңгейіне байланысты белгілейді. ҚҰБ мүдделеңдіру 
мөлшерлемесі саясатын мемлекеттік ақша-несие саясаты жүзеге асырылатын аумақтағы 
нарықтың мүдделендіру мөлшерлемесіне әрекет ету үшін пайдаланады. 

ҚҰБ ақша-несие саясатының басты мақсаты — айналыстағы теңге деңгейін көтере 
отырып, несиеге деген сұранысты азайту, соның нәтижесінде ақша жиыны және 
инфляцияның өсуін төмендетуді қамтамасыз ету болып табылады. Жоғары пайыз 
мөлшерлемесі, шын мәнісінде пайыз үшін төлемдер өз кезегінде шығынның көлемін 
құрайды. Демек, ақша-несие саясаты алдағы уақытта немесе белгілі бір уақыт аралығында 
өзінің нәтижелеріне қол жеткізуге тиіс[3]. 

Еліміздің ақша-несие саясатының экономиканы жанама ретеудегі маңыздылығын, 
оның іске асу механизмі мен қазіргі таңдағы даму беталысын қарастыру болып табылады.  

Бүгінгі таңда өзекті және негізгі саясаттардың бірі болып отырған ақша-несие 
саясатының қалай іске асатындығын, қызмет ету механизмін, Ұлттық банктің ақша-несие 
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саясатын жүргізудегі басты қызметтерін және ақша-несие саясатындағы инфляциялық 
таргеттеудің жүргізілуі осы макаланың  зерттеу объектісі болып табылады. 

Жұмысты орындау барысында әр бөлімде тақырыпты ашу негізгі міндет болып 
табылады. Жалпы дипломдық жұмыстың құрылымы мазмұнды, кіріспені, үш бөлімді, 
қорытынды, қолданылған әдебиеттер тізімін және қосымшаны қамтиды[4]. 

Қазақстан экономикасының тиімді дамуы үшін экономиканың шикізаттық 
бағытынан арылып және ұлттық қаржы жүйесін, ақша-несие саясатының құралдарын 
тиімді жүргізу арқылы тұрақты және қарқынды экономикалық өсуге бет бұруымыз керек. 
Ол үшін біз қаржыгерлер қазірден бастап ақша-несиелік реттеу саясатының құралдарын, 
олардың қызмет етуін және ұлттық экономикаға қандай әсерлерінің барлығын зерттей 
білуіміз міндетті болып табылады.  

Ақша-несие саясаты – бұл айналыстағы ақша жиынын, несие көлемiн, сыйақы 
мөлшерлемесiн өзгертуге, жалпы банк жүйесiнiң қызметiн реттеуге бағытталған шаралар 
жиынтығы. Ақша – несие саясатын Қазақстан Республикасының Ұлттық Банкі жүргізеді. 
[5]. 

 Қазақстан Республикасының қаржы секторын одан әрi дамыту және Қазақстан 
Республикасының ақша-кредит саясатын халықаралық стандарттарға сәйкес келтiру 
мақсатында Қазақстан Республикасының Үкiметi қабылдаған 2007-2011 жылдарға 
арналған тұжырымдамасы да осы ақша – несие саясатына тікелей бағытталған[6]. 

Ұлттық Банк жүзеге асыратын ақша-несие саясаты ұлттық экономиканың 
дамуының тиімділігін реттейтін басты саясаттардың бірі болып табылады.  Бұл саясаттың 
экономика дамуындағы маңыздылығын Қазақстан Республикасы Қаржы саласының 
бүгінгі таңда ТМД елдері бойынша ең дұрыс қалыптасқан және әлемдік талаптарға сай 
дамып отырған бірегей жүйе болуымен және елдің ақша-несие саясатында 2002 
жылдардан бастап негізгі басты мақсат ұлттық валютаның тұрақты деңгейін және оның 
нығаюын қамтамасыз ету болып отырғандығынан көре аламыз. 

Мемлекеттiк және басқа да бағалы қағаздарды сатып алу мен сатуды Қазақстан 
Ұлттық Банкi жалпы ақша-кредит саясаты шеңберiнде жүзеге асырады [7].  

 Бүгінгі күні ақша-несие саясатын жүзеге асыруда онымен бірге орын алып отырған 
мәселелер тобын айта кету қажет, олар өздеріне ерекше оларға экономиканың перегреві, 
шетел капиталдарының жоғары ағылымы, қаржы рыногының өтімділігінің азаюы. Осыған 
байланысты инфляция тек қана Ұлттық Банк бақылауында ғана анықталып қоймай, ол кең 
мақсатта еліміздің ішкі және сыртқы жағдайларына тәуелді болып отыр. 
Макроэкономикалық көрсеткіштер мен инфляция арасындағы байланысты есеке отырып 
Ұлттық Банк оларды реттеудегі трансмиссионды механизм – комплексті шараларға әсер 
ету әдістерін қолдануда. Сондықтан жоғарыда аталған мәселелерді шешу үшін ақша-несие 
саясаты құралдарының бірі пайыз саясатын қысқа мерзімдегі негізде өсіру қолға алынып 
отыр. Осыған байланысты Ұлттық Банк 2015  жылы ақша-несие саясаты арқылы реттеуді 
кеңейтті. Оларға: ақша-несие саясаттарын оптимизациялау, салымдардың тартылу 
мерзімдерін белгілеу, қысқа мерзімді ноталардың айналысқа шығуы, қайта қаржыландыру 
операциялары. Осы қайта қаржыландыру елдегі инфляцияны төмендету мақсатында 
пайыздарды өсіруді қолға алды. Қаржы рыногын қайта қаржыландыру пайыздары арқылы 
кварталдар бойынша бақылап, оны реттеп отыруа ақша-несие саясатының белгіленген 
бағыттары бойынша қызмет етуге мүмкіндік береді [8]. 

Тақырыбты ашуда қарастырылған сұрақтардың негізде жоғарыда айтылғандарға 
қысқаша қорытындыламалар жасайтын болсақ: 

1. ҚҰБ пайыз саясатының басты мақсаты — айналыстағы теңге деңгейін 
көтере отырып, несиеге деген сұранысты азайту, соның нәтижесінде ақша жиыны және 
инфляцияның өсуін төмендетуді қамтамасыз ету болып табылады. Жоғары пайыз 
мөлшерлемесі, шын мәнісінде пайыз үшін төлемдер өз кезегінде шығынның көлемін 
құрайды. Демек, жаңа пайыз саясаты алдағы уақытта немесе белгілі бір уақыт аралығында 
өзінің нәтижелеріне қол жеткізуге тиіс. 

50 
 



2. Ақшаға сұраныс пайыз мөлшерлемесінің өзгеруіне байланысты сезімтал 
болса, онда ақша жиынының өсуіне, пайыз мөлшерлемесінің болымсыз өзгеруі әсер етеді. 
Ақшаның құнсыздануын төменді деңгейде ұстап, ұлттық валютаның тұрақтылығын 
қамтамасыз ету мақсатында Қазақстан Ұлттық банкі ақша несие саясатын жүзеге 
асырады. Қазақстан Ұлттық банкі Қазақстан Республикасының мемлекеттік ақша несие 
саясатын айқындайтын және жүзеге асыратын бірден бір орган болып табылады. 
Қазақстан Ұлттық банкі ақша несие саясатын бағалардың тұрақтылығын қамтамасыз ету 
мақсатында жүзеге асырады.  

3. «Қазақстан Республикасының Ұлттық банкі туралы» Заңның 8 – бабына 
сәйкес Қазақстанның Ұлттық банкі айналыстағы ақша массасы көлемін реттеу жолымен 
бағалы қағаздар эмиссиясын жасайды. Қазақстанның Ұлттық банкі эмиссиясын жасайтын 
бағалы қағаздар мемлекеттік бағалы қағаз болып табылады және олар бойынша 
жауаптылықты Қазақстанның Ұлттық банкі көтереді [9]. 

Бүгінгі таңда теорияда және практикада төрт маңызды монетарлық режим 
қалыптасқан. Олар: жоғарыда айтылып кеткен валюталық бағамды таргеттеу, ақша 
агрегаттарын таргеттеу, инфляциялық таргеттеу және айқындалмаған таргеттеу. Әр 
режимнің өзіне тән артықщылықтары мен кемшіліктері бар.  

Халықаралық Валюталық Қордың мәліметтері бойынша 192 мемлекетте жүргізген 
зерттеулер бойынша  инфляциялық таргеттеу 13 % қолданса, оның 47 % валюталық 
бағамды таргеттеу режимін қолданады екен.  

Бұл жерде бір сұрақ туындайды. Әлемнің тең жартысы валюталық бағамды 
таргеттеу режимін қолдана тұра, оның ұзақ мерзімді болашақта кемшіліктері 
инфляциялық таргеттеуге қарағанда өте көп екені белгілі. Мысалы мемлекетте шетел 
капиталының  еркін болуы мемлекеттің алтынвалюталық резервінің төмендеуіне әкеліп 
соқтырады.  

Алайда бұған қарамастан ҚР Ұлттық Банкі жүргізіп жатқан инфляциялық 
таргеттеутің өзіндік кемшіліктері туындауына әкеліп соқтырды.   Соңғы жылдары ҚР 
Ұлттық Банкінің жүргізіп жатқан ақша-несие саясаты жүйелік кемшіліктер және нақты 
әдістемелік тәсілдің болмауымен сипатталады. Олар негізінен, саясаттың негізгі 
мақсаттары болып саналатын пайыздық мөлшерлемелерді көмескі анықтауында, ақша 
сұранысын анықтайтын әдістемелік бағалаудың дұрыс құрастырылмағандығынан,  ақша 
ұсыныстарын қалыптастырудағы тұжырымдалған әдістерінің әлсіздігі, алтын валюталық 
қорларды тиімсіз қолдану, Қазақстан аумағында Халықаралық Қаржы Орталығын құру 
үшін жүйелік шаралардың болмауы, қаржылық нарықтағы және банктік секторда болып 
жатқан жағдайларды ескермей ақша-несие саясатын құру сияқты кемшіліктер орын алып 
отыр.  

Қазақстанда жоғарыда аталып кеткендей ҚР Ұлттық Банкінің көлемді халықаралық 
резервтің қалыптасуы және олардың болашақта өсуі Қазақстан аумағында осы резервтерді 
шетелдік делдалдарды қолданбай Отандық қаржы институттары арқылы  инвестициялау 
ретінде  Халықаралық Қаржы Орталығын  құруына әбден мүмкін. Сондықтан бұл шараны 
орындау үшін келесідей ұсыныстар бергім келеді: көлемді банктік холдингтер құру және 
оны дамыту(мемлекеттің қатысуымен), көптеген коммерциялық банктерді және кредиттік 
кооперацияларды  басқа да қаржылық қызметтерге реструктуризациялау,  бірыңғай 
депозитарий бар ірі қор биржасын құру, ұлттық алтын нарығын қалыптастыру (баға 
теңгеде белгіленуі тиіс), қаржылық нарықты (қор, банктік, сақтандыру, жинақтау нарығы) 
қадағалайтын транспарентті заңнама шығару, шетел мемлекеттерін теңге бағамында 
несиелендіруді одан әрі дамыту, экспорттық тапсырыстарды жүргізетін мемлекеттік 
компаниялар теңге бағамында есептеулер жүргізу [10].  

 Тақырыбына сәйкес, жоғарыда қарастырған мәселелерге байланысты мынадай 
ұсыныстар ұсынамын: 

– Ақша-кредиттiк реттеу операциялары мен құралдарын жетiлдiру; 
– ақша-кредиттiк реттеу және қаржы секторын талдау әдiстерiн одан әрi 

жетiлдiру қажеттiлiгi; 
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– Ұлттық Банктiң инфляциялық таргеттеу қағидаттарына негiзделген ақша-
кредит саясатына режимiне көшу дайындығын жалғастыру; 

– Ұлттық Банктiң операциялары бойынша ставкалардың реттеу рөлiн арттыру; 
– Үкiметпен бағалардың тұрақтылығын қолдау мәселелерi жөнiнде тығыз 

үйлесiм.  
Осындай ұсыныстарды ұсына отырып, мынандай тұжырымдама жасағым келеді:            
Тұрақтылықты қамтамасыз ету қаржы тұрақтылығының негiзi бола отырып, елдiң 

экономикалық дамуына, оның бәсекелес қабiлеттiлiгiн арттыруға жәрдемдесетiн болады. 
Өз кезегiнде қаржы секторын талдауды тереңдету, елде қаржы қызметiнiң неғұрлым 
баламалы ахуалын алу қажеттiлiгi ақша-кредит саясатын институционалдық қамтуды 
кеңейтудi талап етедi. Ақша-кредит саясаты құралдарын жетiлдiру жолымен қаржы 
нарығында шығынды өтiмдiлiктi қысқарту жөнiнде одан әрi шаралар қабылдау ақша-
несие саясатына өз ықпалын тигізеді деп ойлаймын. 

 Ақша-кредит саясатының макроэкономикалық көрсеткiштерге, атап айтқанда 
инфляцияға әсерiн модельдеу әдiстерiн одан әрi жетiлдiру, үкiметпен негiзгi 
макроэкономикалық көрсеткiштер бөлiгiнде өзара iс-қимыл жасасу, ақша-кредит саясатын 
ағымдағы жүзеге асыру үшiн тiкелей бағдарлар ретiнде қорытынды индикаторларды 
әзiрлеу шараларын да іске асыру қажет.         

 Сонымен қоса, ақша-кредит және фискалдық саясатын үйлестiру қажет деп 
ойлаймын. Ал, бұл саясаттарды үйлестіру бiрнеше бағыттар бойынша жүзеге асырылуы 
тиiс. 

 Бiрiншiден, осы саясаттарды iске асыру кезiнде негiзгi шарт бiрыңғай ұзақ 
мерзiмдi мақсаттарға немесе бағдарға бет алу болып табылады. Қазақстанның әлемдегi 
бәсекеге барынша қабiлеттi 50 экономиканың қатарына кiруi осы мақсат болып қызмет ете 
алады. Осы мақсатқа қол жеткiзу үшiн жеке, мiндеттер іске асырылуы тиіс, мысалы, тиiстi 
мемлекеттік саясатты жүргізу арқылы ЖIӨ-нiң жоғары және тұрақты өсiмiн сақтау, 
инфляция деңгейiн төмендету, халықтың әл-ауқатын жақсарту, бюджет тапшылығын 
азайту және т.б. 

 Екiншiден, фискалдық және ақша-кредит саясатын тығыз үйлестiру үшiн негiзгi 
макроэкономикалық көрсеткiштердiң болжамдары негiзiнде, сондай-ақ осы болжамдарды 
түзету негiзiнде жататын маңызды жорамалдар мен жол берулердi келiсу қажет. 

Міне, осындай бірқатар іс-шараларын жүзеге асырған жағдайда ғана ақша-несие 
саясаты экономиканы реттеуді ойдағыдай орындап қоймай, сонымен қатар басқа елдермен 
иық теңестіре алатындай дәрежеге жететініне кәміл сенемін.  
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Страховой рынок представляет собой сложную развивающуюся интегрированную 

систему, к звеньям которой относятся страховые организации, страхователи, страховые 
продукты, страховые посредники, профессиональные оценщики страховых рисков и 
убытков, объединения страховщиков, объединения страхователей и система его 
государственного регулирования. В условиях современного общества страхование 
превратилось во всеобщее универсальное средство страховой защиты всех форм 
собственности, доходов и других интересов предприятий, организаций, фермеров, 
арендаторов, граждан. 

По данным комитета финансового надзора НБ РК, на 1 июля 2015 г. страховыми 
организациями было собрано премий почти на 662,9 млн. долл., что на 12,5% больше 
аналогичного показателя прошлого года. Участники рынка говорят, рост сбора премий по 
обязательным видам страхования не может ни радовать, однако наметилась тенденция, 
которая рынок настораживает. До кризиса все страховые компании Казахстана в своей 
работе делали в первую очередь акцент на корпоративном секторе. Здесь, имея один 
контакт, можно заключить договоров на несколько сот тысяч долларов.  

Рынок страхования физических лиц требует куда больше затрат, при этом приносит 
горазда меньше прибыли, говорили несколько лет назад страховщики. Однако глобальный 
финансовый кризис вынудил крупные и средние предприятия Казахстана прибегнуть 
экономии. В итоге прибыль страховых компаний сократилась в насколько раз. В самый 
разгар кризиса страховые компании приняли беспрецедентные шаги. Они начали 
переориентацию собственных стратегий. Во главу угла были поставлены клиенты, 
физические лица. Причем этим занималась как каждая страховая компания в отдельности, 
так и страховое сообщество Казахстана в целом. В Казахстане с каждым годом становится 
все популярнее медицинское страхование. Естественно, что выплаты по этому классу 
тоже выросли. Но здесь основная причина кроется в постоянном удорожании 
медикаментов, и росте цен на услуги врачей. Так же росту выплат страховых компаний 
способствует АвтоКАСКО. 

Согласно статистике страхового омбудсмена, более 54% споров это оценка ущерба 
транспорта. В этой связи предполагается, что со временем при наступлении страхового 
случая по полису владельца автомобиля, потерпевшая сторона не будет получать 
денежные выплаты, как это происходит сейчас. Клиенты страховых компаний смогут 
выбрать станцию технического обслуживания для ремонта машины. Чаще всего 
виновниками дорожно-транспортных происшествий становятся козероги. В числе 
пострадавших на первом месте раки. Такая статистика содержится в единой системе базы 
данных – ЕСБД. Эта система была введена регулятором рынка 5 лет назад. Страховщики 
для собственных нужд провели анализ аварий. Согласно документу, в год в стране 
регистрируется 35 тысяч ДТП. Вопреки расхожему мнению женщины-водители не 
разоряют страховщиков. Кстати, в некоторых странах в автостраховании определяющим 
фактором является пол.  

В Италии, Франции, Австрии, Испании женщинам покупка полиса обходится 
дешевле, так как там страховщики подразумевают, что дамы более внимательны и 
осторожны [1, с.55]. 

 Об этом говорит и казахстанская статистика ДТП. Большая часть автолюбителей в 
Казахстане мужчины. Таким образом, среднестатистический водитель, попавший в 
аварию это мужчина 25-35 лет. Так же статистика показала, что чаще всего попадают в 
аварии машины южного региона: городов Шымкент и Тараз, а также Жамбылской 
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области. Также эксперты уверяют, что цвет машины и характер водителя тесно 
взаимосвязаны между собой. Цвет машины определяет манеру вождения её владельца. 
Водители, которые выбирают машины черных и красных цветов, водят более агрессивно, 
что автоматически переносит их в группу участников движения наиболее склонных к 
ДТП. 

В 2016 году гарантийный фонд одной страховой компании будет составлять уже 1 
миллиард тенге. Собственный же капитал 10 миллионов евро. Такой резерв, по мнению 
аналитиков, будет способствовать удержанию рисков внутри страны. Иными словами, 
страховщики не смогут выводить премии на зарубежные рынки. Благодаря установкам 
КФН НБ РК меняется и качество обслуживания клиентов. 

Иностранные эксперты не ожидают глобальных потрясений на рынке страхования 
Казахстана. И в ближайшие 2-3 года здесь будет происходить либо объединение 
компаний, либо усиление позиций действующих игроков. 

Мировой опыт показывает, что объемы рынков страхования растут 
пропорционально экономике. В этом плане, в Казахстане в современных условиях 
страховой рынок имеет большие возможности развития традиционных видов услуг 
личного страхования и расширения новых их видов. При повышении требований к 
капиталу компаний, в 2016г. должен перераспределиться страховой рынок – произойдет 
консолидация: мелкие компании будут вынуждены объединиться или слиться с более 
крупными игроками. В условиях жесткой конкуренции, страховые компании будут 
вынуждены работать над своей конкурентоспособностью, разрабатывая новые продукты и 
создавая условия для оперативного и качественного обслуживания клиентов [2, с.121].  

В условиях перехода к рыночным отношениям страховым организациям как 
составной части финансово-кредитной сферы принадлежит важнейшая роль в достижении 
и дальнейшем сохранении экономической стабильности. Несмотря на ускоренное 
становление, страховой рынок Казахстана все еще не получил достаточного развития по 
сравнению с другими секторами финансового рынка страны (по сумме активов, 
количеству обслуживаемых клиентов, региональному развитию и т.д.). Однако 
стремление к развитию страхового рынка в республике предопределяет ряд необходимых 
мер [3, с.89]:  

− достижение надежности и финансовой стабильности структуры страхования;  
− увеличение эффективности способов государственного регулирования страхового 

дела;  
− формирование взаимоотношений казахстанского и международного страховых 

рынков;  
− модернизацию нормативной базы страховой деятельности.  
Планируемые изменения согласно основным принципам Международной 

ассоциации страхового надзора (МАСН) 
- совершенствование регулирования перестраховочной деятельности; 
- развитие системы гарантирования страховых выплат; 
- создание правовой основы для формирования объединений участников 

страхового рынка; 
- деятельность по предотвращению случаев страхового мошенничества, 

противодействию легализации (отмыванию) денег, полученных незаконным путем, и 
финансирования терроризма. 

Основные цели и задачи развития страхового рынка в среднесрочной перспективе 
-разработка и реализация мер по удовлетворению потребностей в страховой защите 

граждан, юридических лиц, государства и аккумулирования долгосрочных 
инвестиционных ресурсов для развития экономики государства; 

-развитие страхования жизни, как инструмента социальной защиты населения; 
-совершенствование системы обязательного страхования; 
- повышение доверия населения к страховым организациям и страховой 
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культуры всех субъектов страховых отношений; 
-совершенствование страхового надзора на основе наилучшей международной 

практики. 
Рынок ожидает замедление темпов развития на 10-15%, что в итоге повлияет на 

общее развитие рынка добровольного имущественного страхования в большей степени и 
замедление темпов развития остальных классов страхования. Произойдет усиление блока 
добровольного личного страхования, ожидается развитие этого рынка на 20-30% в 2016 
году, несмотря на то, что вопрос о внедрении обязательного медицинского страхования 
был отложен Правительством Республики Казахстан.  

По прогнозам специалистов «НОМАД Иншуранс» в 2016 году рынок ОГПО 
ожидает положительная динамика развития, прирост 10-15%. В 2016 году объемы премий 
по КАСКО будут увеличиваться, премии составят порядка 7,4 млрд. тенге - это 15% 
прироста.  

Страховые компании по-прежнему будут стараться диверсифицировать страховые 
портфели, увеличение объемов по иным видам, кроме обязательных, будет наиболее 
выгодно для страховщиков. 

Страховые компании формируют и размещают активы таким образом, чтобы иметь 
высокую гибкость к внешним и внутренним рискам, т.е. балансировать риски, 
ликвидность и прибыльность в процессе активных операций. Необходимо отметить, что 
динамика активов, собственного капитала и страховых резервов по страховым 
(перестраховочным) организациям Казахстана свидетельствуют о стабильном росте. 

Значимым показателем деятельности страховых компаний является увеличение 
страховых резервов, собственного капитала, ведь основой финансовой устойчивости 
страховщиков является наличие у них оплаченного уставного капитала и страховых 
резервов. При этом необходимо отметить, что такая динамика роста связана с 
увеличением активности банковского и корпоративного секторов.  

Слабыми сторонами являются молодость рынка и отсутствие благоприятного 
экономического окружения (ближайших стран-соседей). Среди стран СНГ Казахстан 
показывает лучший уровень развитости рынка страхования жизни (не учитывая Россию с 
ее схемным страхованием и неадекватным страховым законодательством). Примерно 
через 5 лет по оценкам специалистов Казахстан достигнет уровня прибалтийских стран, 
несмотря на отсутствие сотрудничества с ЕС и разницу менталитетов населения наших 
стран. Ориентировочно через 10 лет Казахстан достигает уровня активно развивающихся 
рынков по их состоянию на 2015г. Таким образом, нам понадобится на это 15 лет, а не 50. 
Что касается перестраховочного рынка в Казахстане, то он еще находится в стадии 
становления. В республике нет ни одного специализированного перестраховщика. 
Объемы страхования растут, а значит, растет и потребность в перестраховании, как об 
одном из эффективных инструментов управления рисками. При этом из-за ограниченной 
емкости внутреннего рынка риски казахстанских страховых организаций большей частью 
размещаются за рубежом, главным образом в Европе. Входящее перестрахование на 
страховом рынке Казахстана практически отсутствует. 

Перспективы в этом плане также весьма туманны, так как власть не принимает на 
себя конкретных обязательств, ограничиваясь чаще декларативными обещаниями 
светлого будущего. Без роста реального уровня доходов населения, на наш взгляд, нельзя 
рассчитывать и на кардинальные изменения на страховом рынке. Вероятно, именно по 
этой причине взгляды уполномоченного органа на перспективы развития рынка за 
последнее время заметно изменились: теперь он считает, что для решения проблем, 
препятствующих ускоренному развитию рынка, потребуется более значительный период 
времени. 

Однако сложившиеся темпы развития страхового рынка уже сегодня не отвечают 
требованиям времени. В то время как активы страховых организаций за последнее время 
выросли до уровня 25 млрд. тенге, размер совокупных активов банков превысил 1 500 
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млрд. тенге, а пенсионных активов - 300 млрд. тенге. При сегодняшнем уровне 
капитализации страховых организаций Казахстана их функциональные возможности 
остаются ограниченными. Им не по силам, скажем, страховать депозиты банков или в 
полной мере способствовать развитию пенсионного обеспечения за счет пенсионных 
накоплений на основе договоров пенсионного аннуитета. Не менее актуальными остаются 
также вопросы экологического страхования, страхования рисков в сельском хозяйстве и 
других значимых направлений 

Вместе с тем рынок страхования жизни в Республике Казахстан показывает 
хорошую динамику, типичную для всех видов страхования жизни в мире. Потенциал 
рынка в республике просто колоссален - общее количество человек, заключивших 
договоры страхования жизни, составляет всего 0,5% от общей численности населения 
республики. 

Рост числа организаций по страхованию жизни в Казахстане свидетельствует о 
росте благосостояния населения и реальной заинтересованности рынка в продуктах по 
страхованию жизни, а с появлением конкуреции организации начали активно внедрять 
более совершенные страховые технологии в разработку продуктов. В 2009-2010 гг. 
благодаря работе Ассоциации финансистов Казахстана в налоговое законодательство 
были внесены изменения, закрепившие льготы владельцам полисов по страхованию 
жизни, что сделало накопительное страхование жизни более привлекательным. 

В ближайшем будущем прогнозируется появление качественно новых видов 
страхования, например, страхования с привязкой к инвестиционным фондам. Подобные 
программы накопительного страхования жизни могут рассматриваться как реальная 
альтернатива банковским депозитам, поскольку новые продукты будут сочетать элементы 
накопительного страхования жизни, а также давать возможность владельцу полиса 
осуществлять управление своими накоплениями самостоятельно либо посредством 
передачи права доверительного управления своими накоплениями для получения 
дополнительного инвестиционного дохода. 

Помимо совершенствования продуктовой корзины организаций - участников рынка 
страхование жизни, к тенденциям, направляющим развитие рынка, следует отнести такие 
направления, как активная работа с надзорными органами по изменению 
законодательства, внедрение иностранного опыта в практику страховых организаций, рост 
количества и качества организаций-дистрибьюторов страховых продуктов, повышение 
качества сервиса клиентам. Отсюда, успешная деятельность страховщиков зависит от 
следующих факторов: 

- наличия высококвалифицированных специалистов; 
- маркетинговой деятельности (изучения спроса на страховые услуги с целью 

выработки и предложения востребованных видов страхования); 
- организации менеджмента; 
- эффективности инвестиционной деятельности; 
- формирования сбалансированного страхового портфеля посредством 

сострахования, перестрахования (определение оптимальной суммы собственного 
удержания, подбора формы перестрахования) и др.; 

- проведения предупредительных мероприятий; 
- расчета страхового тарифа, адекватного принятому риску; 
- оптимизации величины страховых резервов. 
Развитие страхового рынка РК не может опережать реальных преобразований в 

сфере производства, услуг, всей экономики в целом. Достижение целей возможно лишь 
при условии реализации основных положений правительственных программ по 
углублению реформ, особенно в части завершения приватизации, формирования рынка 
ценных бумаг, создания конкурентной среды, совершенствования системы подготовки 
кадров и т.д.  
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Таким образом, развитие страхового рынка РК не может опережать реальных 
преобразований в сфере производства, услуг, всей экономики в целом. Достижение целей 
возможно лишь при условии реализации основных положений правительственных 
программ по углублению реформ, особенно в части завершения приватизации, 
формирования рынка ценных бумаг, создания конкурентной среды, совершенствования 
системы подготовки кадров и т.д.  
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Валюталық операцияларды жүргізуді бастаған маман бұл нарықтың қаншалықты 

тәуекелді және агрессивтік екендігіне есеп беруі тиіс. 
Валюталық тәуекел – келісімді жасау және оны орындау аралығындағы кезеңде 

шетел валютасы бағамының өзгеруіне байланысты ішкі сауда-саттық валюталық және 
басқа операцияларды жүргізу кезіндегі шығындар қаупі. Көбінесе валюталық тәуекелдік 
валютаның бағамы өзгерген кездегі шетел валютасымен бағалы қағаздарға салыммен 
байланысты пайда болады. 

Валюталық тәуекелдік кез келген келісім-шартқа қол қоюдан басталады, онда 
бағасы ұлттық бағамен көрсетілмеген болса. 

Экспортер үшін тәуекелділік – бұл төлемді алғанға дейінгі тапсырысты алу кезінде 
шетел валютасы бағамының төмендеуі. 

Импортер үшін тәуекелдік – бұл тапсырысты растау датасы мен төлем күні 
арасындағы шетел валютасы бағамының көтерілуі. Бұл тәуекелдіктерді болдырмау үшін 
келесі операциялар көмектеседі. 

1. Ұлттық валютамен бағаны тіркеу немесе ұлттық валютаға қатынасы бойынша 
шетел валютасының бағамын алдын ала белгілеу. Мұндай мүмкіндік тек валюталық 
биржасы бар елдердегі экспорттар үшін жасалған.  

2. Барлық талаптар мен міндеттемелердің сомасы бір валютаға сәйкес келуі қажет. 
Бұл әдісті халықаралық нарықта ішкі затты доллармен сатып алатын фирмалар кеңінен 
қолданады, онда олардың өнімдерінің бағасы да доллармен көрсетіледі. Бұл оларға 
валюталық тәуекелдікті болдырмауға көмектеседі. 

3. Өз ұлттық банктерінен тиімді ұсыныстар алу. 
4. Банктермен арнайы жедел валюталық мәмілелер жасау. 
5. Биржалық жедел мәмілелерге екі жақтың біреуіне белгілі құқықты пайдалану 

немесе одан бас тарту мүмкіндігі берілетін валюталық опцион. Опцион сатып алушыға 
алдын ала белгіленген уақытта күні бұрын тіркелген курс бойынша шетел валютасын 
белгілі сомаға сатып алу құқығы беріледі [1]. 
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Банктер өз жағынан қарызды теңгеруге көмектесетін немесе осы валютаны алдын 
ала сатып алатын және сататын қарсы операцияларды жүзеге асыру жолымен белгілі 
мерзімге мәміледен валюталық тәуекелдіктен сақтанады. Сонымен қатар банктер 
валютаны белгілі мерзімге сатып алатын шетелдік валюталардың халықаралық банк 
аралық нарығы бар. 

«Айырбас ставкаларының» көлемі соңғы күндердегі осы валютаның бағамының 
динамикасына байланысты. Бұл жерде психологиялық факторлар да көп рөль атқарады. 
Бірінші кезекте бұл USD-ның бағамына байланысты, жеке тұлғалардың, сонымен қоса 
кейбір мемлекеттердің, соның ішінде араб аймағында бұл валютаның көп саны бар.  

Батыс елдерінде жедел валюталық мәмілелер телефонмен жасалады, немесе 
телефакспен, тек кейін жазбаша түрде расталады. Банктер беделі жақсы фирмалармен 
мәмілеге тұрады. 

Валюталық тәуекелдікті сақтау тәсілдерінің бірі төлем валютасымен форвардтық 
мәмілелер болып табылады. Мысалы, экспортер белгілі валютаға тауарды сата отырып, 
болашақ валюталық түсімді өткізіп белгілі мерзімге валюталық мәміле жасайды. 

Импортер керісінше төлемақы валютасын күні бұрын алу үшін, егер келісім шарт 
бойынша төлем кезінде оның бағамының көтерілуі күтілсе, форвардтық мәмілеге келеді. 

70 жылдары валюталық тәуекелдікті сақтандыру үшін валюталық фьючерстер 
бірыңғай келісім шарттармен сауда жасау қолданылды. Тіркелген табыстар әкелетін 
бағалы қағаздардың банктік порторелін сақтау үшін пайыздық фьючерстар қолданылады. 
Валюталық тәуекелдікті сақтандыру үшін жедел валюталық мәмілелер мен «айырбас» 
операциясын пайдалану банк баланстарының жағдайына мемлекеттік бақылау жасаумен 
байланысты, себебі бұл операциялар баланстан тыс шоттарға есептелген. Валюталық 
тәуекелдікті үш өзара байланысты категорияларға бөлуге болады: 

1. Айырбастау тәуекелдігі: курстың болашақтағы өзгеруінен банктің активтері 
немесе пассивтері құнының өзгеру тәуекелдігі; 

2. Аудару тәуекелдігі: бухгалтерлік табиғаты бар, шетел валютасымен активтер мен 
пассивтерді есепке алудағы айырмашылықтармен байланысты.  

3. Мәмілелер тәуекелдігі: шетел валютасымен көрсетілген болашақтағы 
мәмілелердің ұлттық валютамен құнының белгісіздігі. 

Операциялық валюталық тәуекелдік – болашақ төлемдер немесе қаражатты алу 
шетел валютасымен жасалуы қажет, болашақ құны анықталмаған іскер орталар мен жеке 
тұлғалар тартылатын тәуекелдік. Бұл тәуекелдік болашақтағы төлемдер немесе алу шетел 
валютасымен жүруі тиіс қатынасты тіркейтін келісім шарттарды пайдалану арқылы 
жойылады. 

Әртүрлі елдерде түрлі бухгалтерлік және есептік стандарттар бар. Олар бір 
валютадан екінші валютаға қаржы құжаттарын қайта есептеу үшін қолданылады. 

Компанияның қаржы есептерінде көрсетілген бағалардың көпшілігі құнның 
алғашқы мәнімен сипатталады. Бұдан қаржы құжаттарын қайта есептеу кезінде ағымдағы 
емес, алғашқы құнына қатысты айырбастау курстарын қолдану қажет деген қорытынды 
жасау керек. Өкінішке орай, қызмет қорытындылары туралы әртүрлі есептерге және 
баланстық есепке осы қағиданы қалай қолдануға болады деген түсінік жоқ. Нәтижесінде 
әртүрлі елдер әртүрлі бухгалтерлік стандарттар қабылдаған және уақыт өткен сайын 
оларды түрлендіріп отырады. Қайта есептеу валюталық тәуекелдігін сақтандыру 
әдістемесі екі категорияға бөлінеді. Олардың біріншісі активтер мен міндеттемелерді 
салыстыру. Егер шетел валютасы дочерлік фирма үшін функционалдық болып табылса, 
онда барлық активтер мен міндеттемелер ағымдағы айырбастау бағамы бойынша қайта 
есептеледі. 

Өз капиталының тұрақсыздығы қандай да бір валютамен көрсетілген айналым 
капиталы есебінен азаюы мүмкін, ол ағымдағы, міндеттемелермен қаржыланады. 
Тұрақсыздық сол валютамен орындалған ұзақ мерзімді міндеттемелермен негізгі 
капиталды қаржыландырумен төмендеуі мүмкін. Егер функционалдық валюта доллар 
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болып табылса, онда негізгі капитал алғашқы айырбас бағамы бойынша қайта есептеледі, 
ал ұзақ мерзімділер – ағымдағы бойынша. Бұл жерде валюталарды келістіру қайта есептеу 
валюталық тәуекелдікті көбейтеді [2, 16 б.]. 

Тәуекелдіктің осы түрін басқарудың екіншісі көзқарасы операциялық валюталық 
тәуекелдіктерді басқару үшін қолданылатынға ұқсас хеджирлеудің осында схемаларын 
дайындаумен сипатталады, яғни келісім шарттарды форвардтық айырбас курстарына, 
валюталық фьючерстерге және опциондық келісім шарттарға қолдану. 

Қайта есептеу валюталық тәуекелділікті  хиджирлеу проблемасы қолма-қол 
ақшамен кіріс немесе шығыстар болып табылады. Осы себептен көптеген қаржы 
аналитиктері компанияларға қайта есептеу валюталық тәуекелдікті болдырады және өз 
көзқарастарын эканомикалық валюталық тәуекелдікті басқаруға бөлуді ұсынады.  

Айырбас курстарымен байланысты тәуекелдіктің ең көп тараған түрі экономикалық 
валюталық тәуекелдіктерінің сипаттары тән. 

Экономикалық валюталық тәуекелдік айырбастау курстарының өзгеруіне, 
компания құнының өзгеруіне байланысты. 

Компанияның бағасы болып акцияның нарықтық бағасы есептеледі. 
Акцияның нарықтық бағасы сұраныс пен ұсыныс бір-біріне тең баға. 
Осы жағдайда ешкім акция көп қымбат тұрады деп есептемейді, және ешкім ол 

үшін аса жоғары баға төлеуге дайын емес. Соған сәйкес ешкім акция арзан тұрады деп 
есептемейді, және ешкім оны өте арзан бағаға саптайды.  

Инвесторлар акцияның құнын бағалауға тырысып компанияның болашақ түсімін 
шамамен анықтағысы келеді. Осы орайды компанияның болашақ табыстарын көбейтуді 
де ескеу қажет. Егер инвестор қойған акция құнының қорытынды бағасы оның нарықтық 
бағасынан жоғары болса, онда ол оны сатып алады, ал егер нарықтық бағасынан төмен 
болса оны ол сатады. 

Экономикалық валюталық тәуекелдіктің табиғаты операциялық және валюталық 
тәуекелдіктің мәнінен көп күрделірек. Компанияның айырбас бағамын өзгертуге 
сезімталдығы әртүрлі факторларға байланысты. Себебі экономикалық валюталық 
тәуекелдіктің сенімді сандық көрсеткіштерін алу өте қиын, аналитиктерге бағалау 
деректкрімен шектелуге тура келеді. Егер сіз тәуекелдіктің бұл түрінің себептерін және 
оның тереңін білмесеңіз, хеджирлеу стратегиясын валюталық тәуекелдіктің басқа 
түрлерін басқару жағдайындағыға қарағанда аса проблемалық ете алмайсыз. Ал сәйкес 
емес жағдайлар компания тәуекелдігінің дәрежесін тек көтереді, сондықтан экономикалық 
валюталық тәуекелдікті хеджирлеуді таңдар дәл және бір мәнді нәтижелі болып 
табылмайды. 

Экономикалық валюталық тәуекелдікті хеджирлеуге келесі көзқарас компания 
қызмет жасайтын және бүкіл әлемде орналасқан өндірістік қуатты дамыту нарығын 
кеңейтумен – сипатталады. Егер қандай да бір жеке мемлекетте нақты айырбас бағамы 
түссе, компания өнімді шығаруды көбейте алады. Нақты айырбас бағамы үнемі өзгеріп 
отырады, сондықтан глобалдық Диверсикикацияны пайдалана отырып кәсіпорын нарықты 
жібермейді және олардың пайда болу мөлшеріне қарай өндірістік мүмкіндіктерді өткізеді.  

Сонымен қоса компания пайдаланушы валюталарға экономикалық валюталық 
тәуекелдікті өз активтерін және пассивтерін бизнестегі өз міндеттемелері мен серіктерін 
теңестіру арқылы уақыт өткен соң төмендете алады. Оларға баланстық сипаттар бойынша 
емес, активтер мен пассивтердің нарықтық құны бойынша бұл көрсеткіштерді теңестіру 
жөнінде ойластыру қажет. Валюталық тәуекелдіктер топтастырылған, бұл тек Қазақстан 
Республикасындағы ғана емес, сонымен қоса Республика аймақтарындағы резиденттердің 
валюталық операцияларын ескерген күрделі нұсқауы. 

Валюталық тәуекелдіктерді басқарудың негізгі әдістері туралы ұсынылған. 
Операциялық және нарықтық тәуекелдіктерге байланысты банк секторының тұрақтылық 
бағасы жалпы Қазақстан банктері ішкі және сыртқы коньюнктураның өзгеруіне нәтижесі 
әсер етуге икемді екендігін көрсетеді. Ішкі байланыстың белсенді көбеюіне қарамастан, 
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соның ішінде активтер мен міндеттемелердің қысқа мерзімді арақатынасы жатады, оған 
шартты міндеттемелер де қатысты.  

Экономиканың нақты секторымен байланысты тәуекелдік. Активтерді 
концентрациялау оның ішінде шетел валютасымен міндеттемелерді  концентрациялау 
оның ішінде шетел валютасымен.  

Сыйақы ставкаларының өзгеруімен байланысты банктердің активтер мен 
міндеттемелер көлемін салыстыру, банктердің өз пайыздық тәуекелдігіне азаюын 
көрсетеді. Сыйақы алуға байланысты активтер мен міндеттемелердің арақатынасын 
ескере отырып банк жүйесі табыстылығы спрэдінің көп азаюы теңгенің нығаюына, несие 
үлесінің көбеюіне әсерін тигізеді. Бұл жеке тұлғалардың тартылған депозиттері бойынша 
ставкалармен салыстырғанда несиелер бойынша ставкаларды көп түсіру шартымен 
депозиттерге қатысты. Соған қарамастан негізгі банк операцияларынан табыстылық 
Шығыс Европа елдеріндегіден жоғары деңгейде сақталады, ыйақы әкелетін активтердің 
жалғасып өсуі болашақтағы банктердің табыстылығын тұрақтандыруы тиіс. 

Қазақстан Республикасы резиденттерімен валюталық операцияларды жүзеге 
асырудың ішкі факторына Қазақстанның ішкі валюталық нарығы әлі қалыптасқан жоқ , ол 
қалыптасу сатысында тұрғандағы жатады. 

Қазақстан Республикасының валюталық нарығын ретроспективтік талдау және 
валюталық реттеу және бақылау саласында оның жағдайын растау Қазақстан 
Республикасының валюталық реттеу жүйесі көптеген жақсы нәтижелерге жеткендігін 
көрсетеді, бірқ бұрмалаушылық сәттері де бар. 

Төлем балансының қалыптастыру, талдау және болжау үшін деректер көзі болып 
валюталық бақылауды лицензиялау, тіркеу және экспорт-импорт шеңгерінде түскен 
хабарлама болып табылады.  

Төлем балансының есеп статистикасының жалпы көлемінде тіркелген 
операциялардың үлесі. 2014 ж. 30 маусымында 74% жуықты құрады. Лицензиялау 
бойынша хабарлама жинауды тездету және өзектендіру қажет. Бұл көп уақытты және 
материялдық шығынды қажет етеді.  

Қазіргі уақытта валюталық реттеу мен бақылаудың негізгі мақсаты республикадан 
валюталық құндылықтарды негізсіз жылыстатуды шектеу болып табылады, басқаша 
айтқанда «капитал көзімен» күрес. Статистикалық базаның төмен сапасы соның ішінде 
экспорт-импорттық валюталық бақылаудың жоқтығы Қазақстаннан капиталды жасыру 
әкетудің жекелеген каналдарын сандық бағалауға мүмкіндік бермейді. 

Қазақстаннан капиталды шығарудың өзіне тән ерекшеліктері бар: 
1) экспорттық валюталық түсімнің түспеуі және төленген аванс төлемақылары 

есебіне тауарлардың импорты бойынша жеткізілмейді;      
2) трансферттік баға белгілеу проблемасы ; 
3) қаржы міндеттемелерімен операциялар. Капитал ағындарын бақылау олардың 

тікелей реттелуімен емес капитал қозғалысына байланысты экономиканың тәуекелдікке 
икемдігік дәрежесінің түсуімен сипатталады.  

Шикізаттық емес сектордың бәсекеге қабілеттілігінің төмендеуі экономиканың 
салылық концентрациясын күшейтуге әкелді, бұл ақырында Қазақстанның экономикасы 
саясатының ұзақ мерзімді мақсаттарына қол жеткізу кезіндегі қосымшақиындықтарды 
туғызады [3, 12 б.]. 

Теңгенің тұрақты нақты бағамын сақтау кезінде Ұлттық Банкте ішкі валюталық 
нарығында шетел валютасының артылып қалуыақша массасының өсуіне әкеп соқтырды. 
Нәтижесінде құнсызданудың төмен қарқынын сақтау қиындығы туындайды. 

Валюталық реттеудің талаптарын жұмсарту сыртқы экономикалық қызметке 
қатысушылар көбірек тобына шетел активтерімен операцияларды жүзеге асыру үшін 
қосымша мүмкіндіктер жасайтыны күмәнсіз. Дегенмен, жақын арада капиталдың 
жылыстауының айтарлықтай көбеюі мүмкін емес. 
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Валюта тәртіптемесін ырықтандыру жөніндегі негізгі қауіптену мынаған саяды: 
экспорттаушылардың валюта түсімдерінің Қазақстаннан тыс жердегі шетел банктерінде 
орнығуы; ішкі жинақ ақшаны ішкі экономикаға емес, шетел активтеріне жұмсау; 
халықтың жинақ ақшасының шетелдегі шоттарға ағылуы; алыпсатарлық сипаттағы қысқа 
мерзімді портфельдік капиталдың экономикаға және ішкі валюта нарығына 
тұрақсыздандырғыш әсері. 

Біріншіден, егер Ұлттық банктің тиісті лицензиясында өзге ештеңе қаралмаса, 
бірінші кезеңде валюта тәртіптемесін ырықтандыру валюта түсімін қайтару талабының 
күшін жоюды, яғни экспорт үшін төлем ретінде қазақстандық кәсіпорындар алған 
валюталарды уәкілетті банктердегі  шоттарға есепке алуды қарастырмайды. 

Сондай-ақ резиденттер арасындағы операциялар бойынша төлемдер мен 
аударымдарды ұлттық валютамен жүргізуді талап ету сақталып, сондықтан ішкі 
шығындарды бұрынғыша валюта түсімін айырбастау есебінен жабу қажет болады. Одан 
басқа валюталық қаржылардың негізгі жылыстауы ағымдағы импорт операцияларын 
қаржыландыруға кетеді. Сондықтан шетел активтеріне жұмсалым үшін еркін валюталық 
қаржылардың деңгейі кәсіпорындардың инвестициялық тауарлар, шикізат, материалдар, 
қызмет көрсету импортын ағымдағы қажетсінуімен анықталды. Оған сұраныс жалғаса 
түсіп, айтарлықтай жоғары күйінде қалады. 

Екіншіден, шетелдің бағалы қағаздарын инвестициялау әжептәуір жоғары 
трансакциялық шығындармен байланысты болып, ол бір жағынан мұндай 
инвестициялардың табыстылығын төмендетеді. Сондықтан осындай инвестициялау өзінің 
инвестициялық портфелін ең жоғары деңгейде әртараптандыруға ұмтылатын кәсіпқой 
инвесторларға (банктер, зейнетақы және инвестициялық қорлар) көбірек тән. 

Бұдан басқа, банктерге қатысты қолданыстағы талап бойынша республиканың ішкі 
активтеріне банктердің орналастыратын  қаржыларының көлемі ішкі нарықтан тартылған 
сомалардан кем болуға тиіс. Ол халықтың депозитіндегі қаражаттарды қазақстандық 
банктердің Қазақстан экономикасының нақты секторына емес, өзге елдердің 
резиденттерін қаржыландыруды болдырмаудың тиімді құралы болып саналады. 

Үшіншіден, егер экономикалық ынтымақтастық және даму ұйымына мүше 
елдерде, жоғары деңгейлі несие рейтингісіне ие банктерде ашылатын болса ғана бірінші 
кезеңде шетелдегі шетел банктерінде есеп шоттар ашуды ырықтандыру үшін 
лицензиялауды талап етудің күшін жоюды қарастырады [4]. 

Осы операциялар Ұлттық банкте тіркелуге жатқызылып, ол резиденттің 
қаржыларының шетелдік банктеріне орналасу көлемі жөнінде ақпараттың болуын 
ұйғарады. Осы шараның мәні мынада: бір жағынан, банктің жоғары несие рейтингі 
жұмсалған қаржылардың ысырап болу қаупін төмендетсе, екінші жағынан, артық 
әкімшілік тиым салулар мен шектеулерді жою жолымен, шындығында мәнді 
операцияларға валюталық  бақылаудың тиімділігін жоғарылатады. Бұдан басқа ақшаның 
жылыстауына қарап күрестегі экономикалық ынтымақтастық және даму ұйымына мүше 
елдердің алдын ала қолданған шаралары, осы елдерге құпия капиталдың айтарлықтай 
жылыстау қауіпін төмендетеді. 

Егер шетелде шоттың болу қажеттілігі жұмыс, оқу, емделу мақсатынан 
туындамаған болса, оны ашу шығынын есепке алғанда шетел банктеріндегі депозиттер 
бойынша пайыз ставкасы және қаржылар аударымы қазақстандық банктер ұсынатын 
пайыз ставкасымен салыстырғанда жинақ ақша үшін тартымдылығы азырақ болады. 
Мұндай жағдайда инфляция қарқынын төмендету, ішкі валюта нарығының орнықтылығы 
және банк жүйесінің тұрақтылығы есебінен ішкі активтердің тартымдылығын одан әрі 
көтеру басым міндет болып саналады. 

Жалпы алғанда шектеудің бірте-бірте күшін жоюмен және валюталық бақылау 
жүйесін ықшамдаумен валюта заңының талаптарын орағытып өтуге валюта 
операцияларын жүргізудің қажеттілігі төмендеп, ол валюта операциясының көбірек 
айқындығы мен жариялылығына апарады. Валюта операцияларын әкімшілік бақылау 
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шараларын қысқартуды және қызметтің экономикалық еркіндігін кеңейтуді шетел 
инвесторлары елдің инвестициялық ахуалын жақсартатын факторлары ретінде 
қарастырып, ұзақ мерзімді келешекте елге шетел капиталының ағынын көбейтуге 
қабілетті болады. 
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Жaһaндық қaржы-экономикaлық дaғдaрыс жaппaй жaлпы әлемдік aуқымдaғы және 

сол сияқты ұлттық деңгейдегі қaржылық қaтынaстaрдың қолдaныстағы модельдерінің 
кемшіліктерін көрсетті. Әлсіз жақтары мемлекеттік реттеу құрылымында және қаржы 
институттарының өздерінің қызметінде анықталды. 

Дaғдaрыстaн кейінгі кезеңнің айрықша белгілерінің бірі қаржы секторының 
анықталған проблемаларын жою қажеттілігі, жіберілген қателерді түзету және тұрақты 
әртараптандырылған өсуді қамтамасыз ету болып табылады. Егемен Қазақстанның қазіргі 
заманғы, тұрақты және бәсекеге қабілетті қаржы жүйесін құру жөніндегі жұмысты 
жалғастыру қажет. 

Салымдарды сақтандыру жүйелері қаржы нарығының орнықтылығына оңды әсерін 
тигізеді. Алайда, бұл жүйенің қызмет етуі барысында бірқатар проблемалар туындауы 
ықтимал. Бұл жүйелер енгізілгеннен соң депозиттік ұйымдардағы операциялардың 
тәуекелі өсуі мүмкін. Ал бұл, өз кезегінде, мемлекеттік шығындардың қомақты 
қаржыларын қажет етеді. Осылайша, 2008 жылдың қазан айынан бастап АҚШ-тағы 
салымдарды сақтандырудың Федералды корпорациясы (Federal Deposit Insurance 
Corporation, FDIC) американдық банктердің проблемалық активтерден арылу 
Бағдарламасын (Troubled Assets Relief Program, TARP) іске асыра бастады. Бұл 
Бағдарламаны іске асыру үшін 700 млрд.АҚШ долларына тең қор құрылған болатын [1]. 

Салымдарды сақтандыру жүйелерін талдау салымдарды сақтандырудың әдістері 
мен қағидаттарын анықтауға мүмкіндік берді. Осы белгілер бойынша салымдарды 
сақтандыру жүйелерін жіктеуге болады. Әрбір мемлекет алға қойған міндеттеріне қарай 
салымдарды сақтандырудың белгілі-бір жүйесін таңдап отырады. Бұл оның 
экономикасының даму деңгейіне және басқа да факторларға тәуелді. 

Сол себепті, түрлі елдердегі салымдарды сақтандырудың жүйелерінде 
сақтандырылатын салымдарды (салым түрлері, кепілдік берілетін салымның мөлшері, бір 
тұлғаға тиесілі болатын бірнеше салымдарға кепілдік беру мәселелері, т.с.с.) анықтауда 
бірыңғай тәсіл қолданылмайды. Мысалы, егер мемлекеттің мақсаты ел экономикасына 
шетел капиталын тарту болатын болса, шетел салымшылары мен шетел банктерінің 
өкілдіктері айрықша жағдайға ие болады (соның ішінде қосымша банк кепілдіктері 
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түрінде де). Осылайша, Алманияда ұлттық валютада да, шетел валютасында да жасалған 
салымдар, сонымен қатар, жергілікті банктердің шетел өкілдіктеріндегі салымдар да 
сақтандырылады. 

Ал егер, жергілікті тұрғындардың қолындағы қаржыларды экономикаға тарту 
қажет болса, ұлттық салымшылар мен банктердің жағдайы айрықша болуы керек. 
Мысалы, Ұлыбритания мен Францияда ұлттық валютадағы салымдар ғана 
сақтандырылады. Аталып өткен екі тәсілді үйлестіре отырып қолдану ең оңтайлы тәсіл 
деп танылады. Өйткені, кез- келген ел экономикасы үшін сырттан келетін 
инвестициялармен қатар, ел ішіндегі қаражатты да тарту аса маңызды болып келеді. 

Төлемдерге кепілдік беру қағидаты да түрлі елдердің салымдарды сақтандыру 
жүйелерінде түрліше болып келеді. Еуропалық Одақ, АҚШ, Канада, Қазақстан, Ресей 
және басқа да елдерде жарым-жартылай төлеу қағидаты қолданылса, Түркия, Аргентина 
секілді елдерде салымшыларға толық өтемақының төленуіне кепілдік беріледі. Жапония, 
Оңтүстік Корея, Колумбия мен Эквадорда банк жүйесінің дағдарысқа ұшырауы 
жағдайында ғана толық өтемақы қарастырылған. 

Шетел ақпарат көздерін талдау барысында өтемақының мөлшері туралы 
мәліметтер тек жеке тұлғалардың депозиттерін сақтандыру бойынша ғана келтірілетінін 
атап өтуге болады. Мысалы, АҚШ-та 2008 жылдың қазан айынан бастап бір салым 
бойынша 250 мың АҚШ доллар өтемақыға кепілдік берілетін болды (бұрын бұл сома 100 
мың АҚШ доллары шамасында болған). Жапонияда – 10 млн.иена (шамамен 97 мың АҚШ 
доллар көлемінде) [2]. 

Еуропалық Одақ шеңберінде 2009 жылдан бастап бір салымшыға 100 мың еуро 
мөлшеріндегі өтемақы белгілеу ұсынылады [3]. Алайда, Еуропалық Одақ мүшелері бұл 
шаманы өз бетінше өзгертуге құқы бар. Дамушы елдер мен өтпелі экономикасы бар 
елдерде өтемақының кепілді мөлшері 376 АҚШ долларынан бастап (Танзания) 11 756 
АҚШ долларына дейінгі (Чехия) аралықта өзгереді. Украинада салымдарға кепілдік беру 
жүйесіне кіретін банктің салымшыларына банк банкрот болған жағдайда 150 мың грн. 
(15,1 мың еуро) төленеді. Ресейде өтемақы сомасы 700 мың рубль (25 мың АҚШ 
доллары). Қазақстанда бұл мөлшер 10 млн. теңгеге тең (шамамен 28,9 мың АҚШ 
доллары). 

Сақтандыру жарналарының мөлшері мен оны төлеу тәртібі де, сақтандыру жағдайы 
орын алғанда өтемақы мөлшері секілді көрсеткіштер де түрлі елде түрліше. Мысалы, 
Жапонияда жыл сайынғы сақтандыру төлемдерінің мөлшері жалпы сақтандырылған 
депозиттер сомасының 0,008% құраса, Алманияда алдыңғы жылы банкте 
орналастырылған депозиттердің жинақталған пайыздарды қосқандағы орташа сомасының 
0,3% құрайды, Чехияда - 0,1%. АҚШ-та жыл сайынғы жарналардың мөлшері банктің 
өтімділік, төлемқабілеттілік және қаржылық орнықтылық деңгейлеріне тәуелді болады. 
Атап айтқанда, қаржы жағдайы орнықты банктер үшін ол 0,23% мөлшерінде белгіленсе, 
проблемалары бар банктер үшін – 0,31%, тәуекелі жоғары банктер үшін – 0,5% 
мөлшерінде тағайындалады. Ресейде банктердің тоқсан сайынғы жарналары тартылған 
салымдардың 0,1% мөлшерін құрайды. 

Басқару тәсілдерін талдау нәтижесінде мынадай қорытынды жасауға болады: 
салымдарды сақтандыру жүйесі мемлекет тарапынан да (әлемдік сақтандыру қорларының 
жартысына жуығы, мысалы, Ұлыбритания, Индия, Исландия, Канада, Колумбия, АҚШ), 
жеке институттармен де (шамамен 15%, мысалы, Австрия, Бразилия, Финляндия, 
Франция, Швейцария), аралас түрінде де (35% шамасында, мысалы, Бельгия, Болгария, 
Дания, Жапония) басқарылуы мүмкін [4]. 

Салымдарды қорғау арнайы мамандандырылған құрылымдардан құралған жүйе 
жүзеге асырғаны жөн: 

- салымдарды сақтандыруды қамтамасыз ететін сақтандыру компаниялары 
(сақтандыру компаниялардың пулы); 

- сақтандыру резервтерінің қаржыларын инвестициялау саясатын әзірлеп 
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шығаратын инвестициялық компаниялар; 
- банктер банкрот болған жағдайда конкурстық басқаруды қамтамасыз ететін 

дағдарыстық менеджерлер. 
Күрделі тәуекелдерді сақтандырып қорғауды қамтамасыз етуде және зардап 

шеккен адамдар саны көп болғанда оларға өтемақы төлеуде айтарлықтай үлкен әлемдік 
тәжірибе жинақталған. Атап айтқанда, Вена конвенциясына сәйкес, ядролық залалды өтеу 
бойынша қаржылық кепілдіктерді қамтамасыз етудің негізгі тәсілі сақтандыру болып 
келеді [5]. Оны жүзеге асыру үшін сақтандыру компаниялары ерікті түрде сақтандыру 
пулдарына бірігеді. 

Бұндай тәжірибе салымдарды сақтандыру жүйесін қайта құру кезінде де табысты 
қолдануға болады. Сақтандыру пулының мақсаты – сақтандыру ұйымдарының қаржылық 
орнықтылығын пулға қатысушы мүшелердің қаржыларын біріктіру жолымен қамтамасыз 
етіп, сақтандырушылардың ірі тәуекелден сақтандыруды ұйымдастыруға деген 
қажеттілігін қанағаттандыру. Сол себепті, сақтандыру пулы туралы Келісімде, әдетте, 
сақтандырушы-пул мүшелерінің сенімділігіне қатаң талаптар қойылады. Осылайша, пулға 
мүше болу үшін активтер мөлшері, төлемқабілеттілік көрсеткіштері, өтімділік және т.с.с. 
көрсеткіштерге баса назар аударылады. Мұнда салымшыларды қорғау жүйесі екі деңгейде 
жүзеге асырылады: 

1-деңгей – тәуекелдер деңгейіндегі сақтандыру пулы; 
2-деңгей – Қазақстандық кепілдеме қоры. 
Бұндай жүйе кезінде сақтандыруға алынған салым мөлшері сақтандыру пулынан 

артық болған жағдайда, арасындағы айырмашылық қайта сақтандыруға кепілдеме қорына 
тапсырылады. Оған қоса келіп түскен сақтандыру жарналарының да сәйкес бөлігі (қайта 
сақтандыру сыйақысы) беріледі. 

Аталып өткенді қорытындылай келе, салымдарды сақтандыру жүйесін бір 
мақсаттарды көздейтін мүшелерден құралған құрылымдық элементтердің жиынтығы деп 
көрсетуге болады. Олардың үйлесімді қызмет етуі нәтижесінде салымдарды сақтандыру 
жүйесінің қаржылық орнықтылығы қамтамасыз етіледі. Жеке сақтандыру ұйымдары мен 
мемлекеттік мекемелердің осындай синтезі арқылы салымдарға кепілдік беру жүйесінің 
мүмкіндіктерін толықтай пайдалануға, сақтандыру технологияларын пайдалану арқылы 
қазіргі салымдарды сақтандыру жүйелерінің тәуекелдерін барынша төмендетуге 
мүмкіндік аламыз. Сақтандыру тәуекеліне қарай сақтандыру сыйақыларын белгілеу 
қолданылатын болғаннан соң, салымдарды сақтандыру жүйесіне қатысушы банктерде 
превентивті іс-шараларды жүзеге асыруға деген стимул пайда болады. Өйткені, көптеген 
елдердің тәжірибесі көрсетіп отырғандай, банк тарапынан қадағалау қызметінің арнайы іс-
шаралары (атап айтқанда, банк капиталы мөлшерінің нақты стандарттары мен құрылымы, 
басқа да нарық тәртібін нығайту тетіктері) жүргізілмесе, салымдарға кепілдік берудің 
жүйесі тиімсіз болады. 

Сонымен, сақтандыру қорларына салымдардың классикалық нысаны мемлекеттiк 
бағалы қағаздар, әсiресе қысқа мерзiмдi және оңай өткiзiлетiн мемлекеттiк бағалы 
қағаздар болып табылады. Тағы бiр жолы – қор қаражаттарын Орталық банкте ашылатын 
шотта орналастыру. Дамушы елдердiң басым бөлiгi резерв қаражаттарын шетел 
валютасында немесе экономикалық дамыған елдерде эмиссияланған мемлекеттiк бағалы 
қағаздарға, сондай-ақ iрi халықаралық банктерде шот ашу арқылы орналастырады. 
Қордың қаражаттарын орналастыруда барлық жағдайларда да несиелiк, валюталық және 
пайыздық тәуекелдердi минимизациялау басты принцип болып табылады. 
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Ислам экономистері  дәстүрлі банк жүйесінің кезеңдік экономикалық дағдарысты 

ушықтырудағы ерекше рөлін атай отырып, несиелік пайызға тыйым салудың әртүріл 
ұтымды негіздемесін ұсынады. Ислам елдерінің қаржы-несие нарқының құрылымында 
банк секторы басты орында тұр. Ислам банкингі банктік және қаржылық операцияларда 
шариғат нормаларын қолдануды көздейді. Мұндай діни нормалардың қозғаушы күші - 
байлыққа заңсыз кенелудің барлық түрлеріне және іскерлік  келісімшарттарда алаяқтыққа 
жол бермеу. Осыған сәйкес  ислам ғалымдары ислам банкі ісінің сызбасын анықтайтын 
қағидаттар жиынтығын әзірледі. 

Қазақстандық нарықта жұмыс істейтін ислам қаржы-несие институттары арасында 
банк мекемелері үстем болатын тәрізді. Бұл мынадай екі маңызды факторлармен 
түсіндіріледі. Біріншіден,  ислам қаржы әлемінде ислам банктері кең таралған. Басқа 
қаржы-несие мекемелерінің, айталық: сақтандырушы такафул-компаниялар, 
инвестициялық қорлар, банктік емес шағын несие ұйымдарының және т.б. үлесі болмашы. 
Ал қаржылық мекемелер мен институционалды  инвесторлардың әлемдік  тәжірибесінде  
барынша маңызды әрі кең таралған зейнетақы қорлары ислам әлемінде әлі дами қоймаған. 
Екіншіден,  Қазақстанда тарихи тұрғыда қуатты банк инфрақұрылымы қалыптасқан, оның 
базасында ислам банктерін құру әлдеқайда жеңіл. Қазақстандық банк активтерінің көлемі 
сақтандыру компаниялары, жинақтаушы зейнатақы қорлары мен инвестициялық 
қорлардың активтерінің бәрін қосаалғандағы көлеміңнен бірнеше он есеге  артық. 

Осылайша, Қазақстанда ислам банктерінің даму келешегі жақсы деп айтуға негіз 
бар. Оның үстіне, шетелдік ислам банктері өз капиталын қолайлы экономикалық факторы 
бар тез дамушы елдерге инвестициялауды дұрыс көреді. Ал Қазақстан ірі әлемдік ислам 
банктері, әсіресе Таяу Шығыс пен Оңтүстік-Шығыс Азия елдерінің банктері үшін 
инвестициялық  қызығушылық туғызып отыр.  

Қазақстанда ислам банктерінің жұмыс тәжірибесі жоқтың қасы. Алғашқы 
қазақстандық ислам банкі 2010 жылдың басында құрылды. Сондықтан нарықтағы ислам 
банкингінің алатын үлесі туралы айтуға әлі ертерек. Бірақ әлемде  исламдық капитал 
нарқының көлемі жыл сайын 15-20 пайызға өсіп отырғанын ескерсек,  ұлттық 
экономиканың дағдарыстан кейінгі және үдемелі индустриалды-инновациялық даму 
кезеңінде Қазақстанда ислам банкингінің  ширақ дамуы  әбден мүмкін. 

Ашық дереккөздеріндегіресми мәліметтерге сүйенсек, соңғы 2-3 жылда тек ресми 
өтінім білдіргендер саны бойынша Қазақстанда 5-6 ислам банкінің құрылуын күтуге 
болады. Жоғарыдаатап өткеніміздей елімізде БТА (Біріккен Араб Әмірлігінің «Еmіrаtеs 
Іslаmіc Bаnk» банкімен бірлесе), Катар басшылығы (ҚР Үкіметімен бірлесе), Сингапурдың 
Іslаmіc Bаnk Аsіа ислам банкі, сонымен бірге  бірнеше қазақстандық қаржы нарқының 
кәсіби қатысушылары («Fаttаh Fіnаncе» АҚ, «ИФИ» ЖСС,  ІFBTC) тарапынан  шариғат 
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қағидаттарымен жұмыс істейтін ислам банкін құру талпыныстары  жасалған болатын [1, 
122 б.]. 

Барлық көрсетілген өтінімдер мен білдірілген ниеттерге қарамастан 2010 жылдың 
басында Қазақстанда тек жалғыз ислам банкі-Аль-Хиляль жұмыс істеді. Банк өзінің 
қызметін дамыту бағдарламасына сәйкес корпоративті секторға шоғырланатын болады, 
онда банктік қызметтердің толық  спектрі көрсетіледі: қаржыландыру, операциялық 
қызмет көрсету, консалтингтік қызметтер. Қызметтердің жеке  бөлшектік секторы тек VІР 
– клиентер үшін депозиттік өнімдер және оларға операциялық қызмет көрсетумен 
шектелетін  болады.  Бөлшектік банктік өнімдер мен қызмет көрсетудің толық спектрі 
Қазақстанда исламдық қаржыландырудың тәжірибесі мен қағидаттарының таралуына 
байланысты кейінірек енгізіледі. 

Біздің көзқарасымызша, Қазақстанда ислам банктерін құру және олардың жұмыс 
істеуі барысындағы негізгі проблемалар - активтерді бөлу және жіктеумен, мемлекеттік 
реттеумен, тәуекелдерді басқарумен және т.б. байланысты. 

Қаржы қадағалау комитеті (ҚҚК) ұсынған ислам банктері үшін пруденциялық 
нормативтер сол банктер және  басқа коммерциялық банктер үшін бірдей жағдайлар 
жасауды есепке ала отырып жасалған. Жоғарыдаатап өткеніміздей, табыс алу үшін ислам 
банкі жобаның үлестік қатысушысы болуы тиіс, бұл кезде  банк кәсіпорынның қауіп-
қатері мен  сыйақысын бөлісуге немесе саудаға қатысуға және тауардың өзіндік құны мен 
оны сатудағы бағасы арасындағы үстеме бағадан  кіріс кіргізуі тиіс. Шариғат заңы 
бойынша, ислам банктеріарақ, темекі және қару-жарақ сияқты  және тағы басқа тыйым 
салынған тауарлар тізімі бойынша сауда операцияларын қаржыландырмайды. 

2009 жылы 12 ақпанда исламдық қаржыландыру туралы Заң қабылданғаннан кейін 
Қазақстанда ислам банк секторының жұмыс істеуі заңнамалық тұрғыдан қамтамасыз 
етілгеніне қарамастан, осы банктердің ары қарай дамуына кедергі келтіретін бірқатар 
шешілмеген мәселелер бар. Маңызды міндеттердің бірі - шариғат қағидаттарына 
толығымен сәйкес келетін ислам банктерінің  қызметін реттеу, қадағалау және 
басқарудың тиімді жүйесін жасау.  Ислам әлемінде осындай жүйе жасауда екі түрлі 
көзқарас бар: радикалды және компромистік. 

Көптеген исламдық ғалымдар мен кейбір елдердегі (мысалы, Иран, Малайзия, 
Йемен және т.б.) мемлекеттік басқару органдары құптайтын осындай көзқарастың бірі -  
орталық банктердің ислам қаржы-несие институттарына қатысты қолданатын қадағалау 
және реттеу  тәртібі дәстүрлі банктерге қатысты тәртіптен түбегейлі ерекше болуы тиіс. 
Екінші кең тараған көзқарасты жақтаушылар ислам банктері қызметінің бірегей сипатын 
мойындайды, бірақ дәстүрлі банктерге қолданылатын қадағалау мен реттеу тәртібіне аз 
ғана өзгерістер енгізуді және арнайы ережелерді қолдануды көздейді. Мұндай реттеу 
Бахрейн, Катар және т.б. елдерде қолданылып келеді [2, 19 б.]. 

Қазақстан реттеудің компромистік нышанын қабылдағанын атап өткеніміз жөн, 
бірақ бұл тәртіптің арнайы ерекшелігі бар. Қазақстанда  ислам банктеріне қатысты 
реттеудің айрықша тәртібі енгізілген жоқ,  дәстүрлі коммерциялық банктердегі «ислам 
терезелері» тәжірибесінен бас тартты және банктерді исламдық және исламдық емес деп 
нақты бөлуді енгізді. Исламдық қаржыландыру жүйесін енгізудің бастапқы кезеңінде 
осылай істеу қажет те шығар, дегенмен де келешекте Қазақстандаалғашқы ислам 
банктерінің қызметінің жинақталған тәжірибесін ескере отырып, заңдарға өзгерістер 
енгізу қажеттілігі туады. 

Біздің ойымызша, Қазақстандағы ислам банк жүйесінің даму саласындағы келесі 
мәселе - коммерциялық банктік қызметтердің инвестициялық  қызметі мен құралдарын 
басқарудың нақты бөлінісін аталған банктердің  сақтамауының ықтимал мүмкіндігі. 
Қадағалау көзқарасы бойынша,  ислам банктерін  көбіне әмбебап коммерциялық 
банктермен және өзара қорлармен салыстырады, бұл реттеу органдары үшін техникалық 
қиныдықтар туғызады. Мысалы, мудариб ретінде қызмет ететін ислам банкін көп 
жағдайда коммерциялық банк емес, қорларды басқаратын компания ретінде қарастыру 
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қажет. Салям құралын қолданатын, салымдарды іріктіру және қызмет қорытындысы 
бойынша қауіп-қатерді бөлу қағидаларын ұстанатын ислам банкіне ҚҚК тарапынан 
базалық операциялардың сипатын мұқият талдау жүргізу қажет. Осындай мекемелердің 
қызметімен және олардың қаржыларды тартуды реттейтін келісімшарттарымен 
байланысты қауіп-қатерлерге сәйкес банк секторы шеңберінен де тыс қадағалаудың аясын 
кеңейту керек. 

Бұдан басқа қарыздық қаржыландыруға тән қауіп-қатерді бөлуде капиталды және 
өз капиталының жеткілікті болу нормасын айқындау қиындық туғызуы мүмікн. Біздің 
пікірімізше, Қазақстандағы исламдық банктік қызметтерді реттеудің тиісті жүйесі 
дәстүрлі банк жүйелерінде міндетті саналатын ақпараттарды ашу және операциялық 
қауіп-қатерлерді басқаруға зор мән беру керек. Бұл дәйектеме исламдық қаржы 
делдалдығына тән қауіп-қатерлер құрылымының айрықша сипатынан туындайды, бұл ең 
әуеліРLS жағдайында қаржыландыру әдістеріне қатысты. Инвестициялық қауіп-қатер 
исламдық банктік операцияларға әсер ететін,  үлестік қатысу негізінде жүргізілетін аса 
маңызды операциялық қауіп-қатер болып саналады. Үлестік қаржыландыру жағдайлары 
дәстүрлі банктік іс.  

Осы айтылғандарға сәйкес  Қазақстанда исламдық құралдық база және қаржылық 
институттарының инфрақұрылымын, исламдық қаржы қызметтері нарқын дамыту 
болжамдарын келтірейік: 

1) жақын арада исламдық қаржы қызметтерінің бөлшектік нарығы  
салыстырмалы түрде баяу қарқымен дамитын болады,  шағын жеке-дара клиенттер 
қорларына қатысты кепілдеме және ұсыныстар төңірегінде шоғырланатын болады. Жаңа 
жинақтау және инвестициялық өнімдер енгізіледі. Шағын және орта кәсіпорындардың 
қаржысы және жеке тұлғалар қаржысына бағытталған өнімдерге сұраныс анықталады. 

2) Қазақстанда  сукук инвестициясының шағын көлеміне қарамастан егемен 
сукуктың көптеп шығарылуына және исламдық қаржы құралдарының көтерме нарқының 
пайда болуына үлкен үміт артылып отыр. 

3) исламдық қаржылық институттардың шетелдік нарығының даму 
заңдылықтарын талдау келешекте Қазақстанда исламдық қаржы құралдарын қайталама 
нарқы көлемінің шектеулігінің проблемасы туындайтын болатынын көрсетіп отыр, себебі 
инвесторлардың көпшілігі исламдық құралдарға салынған инвестицияны ұстап қалуға 
бейім. 

4) исламдық қаржылық құралдар нарқын дамыту мақсатында қор нарқына 
қатысушылардың,  мұсылман ұйымдарының және олардың органдарының, сонымен бірге 
мемлекеттік реттеушілер мен бақылаушы органдардың ой-пікірін білдіретін исламдық 
қаржы саласындағы сарапшылардың ведомоствоаралық тобын құру қажет. 

Қорыта айтқанда, Қазақстанда ислам банкингі алғашқы  бұқарасын жинай алады. 
Қазақстанда ислам қаржысын енгізуге деген ерекше қызығушылық ислам нарқының 
артық өтемпаздығынан анық көрініп тұр, ал Қазақстанның қаржылық институттары 
инвесторлар базасының көбеюіне және қорландырудың  көздерін әртараптандыруға 
мүдделі. Сонымен бірге  көптеген компаниялар осындай қағидаттармен жұмыс істеуге 
дайын, себебі стандарттың банктік құралдарға қарағанда қаржыландырудың исламдық 
құралдары әртүрлі және  икемділігімен ерекшеленеді.  

Ислам банкингінің дағдарысқа қарсы  тиімді әсерін да естен шығармаған жөн.  
Себебі риба (шариғат бойынша пайыздық үстемеге тыйым салу) жақыншығыстық 
қаржының әрекет ету өрісін азайтады: олар құнды қағаздардың қайталама нарқындағы кез 
келген операциялардан  әдейі бас тартады және өз кезегінде нақты, сезілетін 
ақшағаалмастырылатын нақты тауарларды өндіруге негізделген жобаларды несиелеуді 
жақтайды. 

Қазіргі таңда арабтық Шығыс және Қазақстан  табиғи одақтастар болып табылады: 
исламдық қаржы институттары үстеме пайданы барынша тауарлық және мейлінше сутегі 
трендінің  ауытқуына тәуелсіз нәрсеге  салуға  ұмтылады. Өз кезегінде отандық  
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экономика  өз өндірістік қуатын қайта қаруландыру үшін арзан несиелерді өте қажет етіп 
отырғандықтан  тауяшығыстық серіктестерге үш жүзге дейін жобалар 
(ауылшаруашылығынан химиялық өндіріс, көліктік инфрақұрылымға дейін) ұсынуға 
дайын.  

Исламдық қаржыландыру саясаты тек қана табысы мол инвестициялық жобаларды 
дамытып қана қоймай, сонымен бірге Қазақстан экономикасының барлық саласын 
дамытуға мол мүмкіндік береді, оның ішінде республикада стратегиялық маңызды 
саналатын  теңгеге бағамдалған исламдық құнды қағаздарды шығару және айналымға 
жіберу жолымен қор нарқын дамыту. 

Осылайша, бүгінгі  күні тұтастай алғанда «ислам экономикасын»,  ондағы қор 
нарқын және қаржы құралдарын зерттеу кәсіпорындарды қаржыландырудың баламалы 
түрлерін анықтауға мүмкіндік береді.  

Ислам елдерінің қаржылық жүйе құрудағы және оның қызмет етуіндегі  жағымды 
тәжірибелерін пайдалану, біздің ойымызша, Қазақстан үшін барынша тиімді болмақ. 
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Ислам банкингінің тарихы біздің заманымыздың VIII – XIII ғ.ғ. аралығы Ислам 

әлемінің Алтын Ғасыр кезеңі болып саналады. Ол кездері Ислам әлемі Халифаттық 
басқару жүйесінде болды. Нарықтық экономика, саудагерлік пен айырбас жасау кеңінен 
таралды. Нарықта қарызға алу қатынасы дами түсті. Міне, осындай экономикалық 
белсенді өмір ислами банктің негізі болатын. Адамдар арасында экономикалық 
серіктестіктер орнады. Мысалға: Муфауада – қатысушалар санына шектеу қойылмайтын, 
бір мақсатқа жұмылған әріптестердің серіктесуі. Бұдан бөлек Мудараба деген 
серіктестіктің түрі болды. Мудараба бойынша әріптестердің санына шектеу қойылады. 
Әл-Мал деген ислами негіздегі капитал пайда болды. Орта ғасырлық Ислам қоғамында 
жетілген қаржылық институттар мен экономикалық негіздер ортағасырлық Еуропаға 
ауысып (XIII ғ. бастап), ол жерде одан әрі дами түсті [1, 4 б.]. 

Қазіргі заманның ислами банктерінің тарихы XX ғ. 60-жылдарынан бастау алады. 
1963 жылы Египетте жергілікті экономист Ахмад әл-Наджардың бастамасымен құрылады. 
Оның пайда табуының 3 көзі болды:  

1) зекетті басқару; 
2) мемлекеттік сақтандыруды басқару; 
3) мемлекеттік қарызды басқару.  
Әлемдік тәжірибеде шариғат нормаларына сәйкес қызметін жүзеге асыратын бөлек 

қаржылық институттармен қоса, қаржылық жүйесі шариғат заңдарына толық негізделген 
бірқатар елдер бар екенін айта кету керек. Осылайша, ислам банк жүйесі халықаралық 
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немесе мұсылман қаржысы арасында қалыптастыра алатын үлесі кішкене болғанына 
қарамастан дүние жүзінде үлкен жетістіктерге жетті. Ең маңыздысы, нарықтағы үлесі 
емес, пайыздық өсімге шектеулігі бұл жүйенің өміршеңдігін қамтамасыз етті. 1950-1960 
жылдары ислам банк ісі тіпті көзі ашық мұсылмандар арасында аздаған адамдар ғана 
білетін академиялық арман болса, бүгінгі таңда ол тәжірибедегі шындыққа айналды. 
Бұған Федеральді резервтік басқарма және Ұлыбританияның валюталық банкілері секілді 
батыс орталық банктерінің, Халықаралық Валюталық Қор және Әлемдік банк секілді 
халықаралық қаржылық мекемелер сонымен қатар АҚШ-тағы Гарвард пен Риса 
Универсиеттері және Ұлыбританиядағы Лафборо мен Лондон экономикалық мектебі 
секілді ғылыми орталықтардың назары ауды. Батыс басылымдарында ислам банк ісіне 
үлкен мән беріледі. Болашақтың перспективасы қазіргі халықаралық қаржы жүйесінде 
қалыптасқан тұрақсыздық жүйедегі косметикалық өзгерістер нәтижесінде жойып емес, 
керісінше қаржы жүйесіне ислам қаржы жүйесі секілді тәртіпті енгізу арқасында жойса 
ғана жақсы болады. Standard&Poor’s Ratings Services деректеріне сәйкес 2010 жылы 
шариғат нормасына сәйкес келетін әлемдегі барлық активтер $400 миллиардты құраса, 
потенциалды нарығы $4 триллионға жеткен. Ең үлкен активтер Иран, Сауд Арабиясы 
және Малайзияда шоғырланған. 2010 жылы ирандық банктер әлемдегі ең жақсы 100 
ислам банктерінің 40% активтерін есепке алған. Bank Melli Iran банкі $45,5 млдрд. Бірінші 
орында болған, кейін Сауд Арабиясынан Al Rajhi Bank және Bank Mellat $39,7 миллиард 
пен Bank Saderat Iranс $39,3 миллиард актив сомасымен. Иранда ең ірі $235,3 миллиардқа 
бағаланған ислам қаржы активі шоғырланған. Ол рейтинг бойынша одан кейінгі 
орналасқан елдің $92 миллиардынан екі есе асып түседі. Ең жақсы он ислам банктерінің 
алтауы ирандық болып табылады [2]. 

Исламдық қаржыландыруды енгізу бойынша Малайзия тәжірибесі. Исламдық 
қаржыландыруды дамыту жағынан айрықша мысал ретінде Малайзияны айтуға болады. 
Қазіргі кезде онда исламдық және дәстүрлі қаржылық жүйе қолданылады. Сонымен қатар 
қазір Малайзияда исламдық  қаржылық жүйе танымал болып тұр. Саны жағынан және 
діндік тұрғыдан алып қарайтын болсақ Малайзия және Қазақстан өте ұқсас келеді. Ол 
жақта тұрғындарының 60% ислам дінін ұстанады. Малайзияда исламдық банктік 
сектордың қарқынды өсуі  1983 жылдан бері көптеген мұсылмандардың өмір сүру 
деңгейін көтеру мақсатында үкімет саясатының шеңберінде дамыды. 

Малайзия таяушығыстық әріптестеріне қарағанда, исламдық қаржыландыруды 
енгізу, дамыту, мәселелерін шешу, бейімдеу жағынан ілгері жылжыды. Қазіргі кезде 
Малайзияда исламдық банктік жүйе бүкіл қаржылық жүйенің 25% құрайды.  Бұл 
мемлекетке әлемдік қаржылық дағдарыс жағдайында тұрақтылықты сақтауына 
көмектеседі. 

Исламдық  банктердің активтерінің қарқынды өсуіне қарамастан, дәстүрлі банктер  
қолданатын қаржылық құралдар аналогын әлі де толық ұсына алмайды.  Бұл исламдық 
банк секторының дамуын тежейтін басты себептердің бірі. 

Тұтынушылар таңдауын дәстүрлі банкке емес исламдық банкке жасау үшін, бұл 
сектордың өнімдерінің көлемін кеңейту мәселелерімен қазіргі  таңда исламдық 
экономикамен айналысатын ғалымдар мен тәжірибешілер  жаңа құжаттар мен қызмет 
көрсетулер түрлерін ойлап шығаруда.  Бұл үшін екі жол бар: исламдық емес 
мемлекеттердің өнімдерін «исламизациялау» немесе дәстүрлі экономикада 
қолданылмайтын жаңа өнімдер енгізу болып табылады. Барлық исламдық банктерде 
мұсылмандық ғалымдардан құралған кеңес қызмет етеді. Олар исламдық банктер  
қызметінің шариғат нормаларына сай келуін қадағалайды. 

Иран. 1979 жылы исламдық революция жеңісінен кейін  Иранның банктік  жүйесі 
түгелімен  исламдық банкинг үлгісіне өтті. 

Қазіргі  таңда  Иранда  тек исламдық  қаржылық  институттар  жұмыс  істейді. 
Жеке  компаниялардың  үлесі  үлкен  емес, банктік  жүйенің  негізгі  бөлігі мемлекетке   
тиесілі. Ірі  банктердің  бірі – Bаnk Mеllі, Bаnk Sаdеrаt, Bаnk Mеllаt. 
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Иранда шариғаттық  келісім  органы жоқ, бірақ қаржылық  операциялардың  
шариғаттық  нормаларға  сәйкес келуін  үкіметтің арнайы  парламенттік  емес органы 
қадағалайды. Ол 12 адамнан құралған, жарты бөлігін – президент сайлайды, ал келесі 
жартысын – парламент  сайлайды. 

АҚШ. Елде  исламдық  қызметтердің  өсуі сол жақта  тұратынн мұсылмандардың  
санына  байланысты.  Исламдық  институттардың  ең  көп  орналасқан жері – Чикаго, 
Солтүстік Вирджиния, Мичиган,  Миннеаполис, Оңтүстік  Калифорния  және  Нью-Йорк 
қалалары. 

АҚШ – да қаржылық   институттардың  ішінде  исламдық қызметтерді  HSBC, 
Lаrіnа Fіnаncе Hоusе, Unіvеrsіty Bаnk іn Аnn Аrbоr, Mіchіgаn және Dеvоn Bаnk оf Chіcаgо. 
Сонымен  қатар исламдық  қаржылық  өнімдерді  ұсынатын  банктік  емес  ипотекалық   
және  қаржылық  компаниялар  қызмет  етеді.  

Ұлыбритания. Лонданда  2004 жылы  тамыз  айында Іslаmіc Bаnk оf Brіtіаn – 
Еуропадағы бірінші толық  исламдық  қызметтер көрсететін банк жұмысын  бастады.  
Бірақ Ұлыбританияда осындай қаржылық  мекеменің  ашылатыны бұраннан айтылған.  
Әсіресе 1980 жылы елде Аl-Bаrаkа исламдық  банкі  қызмет  етті, оның  ұсынған  
қызметтеріне  тек  мұсылман халқы  ғана емес, сонымен  қатар  басқа  дін  өкілдері де 
жүгінді. Банктің  бөлімшелері  Ұлыбританияның  ірі  қалаларында  ашылды.  Аl-Bаrаkа 
исламдық  банкі  қызметін Англия берген  лицензия  бойынша  және  банктік  
заңнамасына  сәйкес  жүргізді.  90 –жылдардың  басында Англиядағы  банктік  талаптар 
мен  стандарттардың қаталдануына байланысты  банк басқармасы лицензияны қайтарып  
алуға  мәжбүр болды. 1993 жылы Аl-Bаrаkа  банкі  исламдық қызметтер  көрсетуін  
тоқтатты, бірақ өзінің  қызметін әрі қарай исламдық  инвестициялық  компания ретінде 
жалғастырды [3]. 

1993 жылдан кейін исламдық қызмет көрсету мақсатында Cіtіbаnk, HSBC сияқты  
банктер «исламдық терезелер» аша  бастады, бірақ тек исламдық өнімдерді ұсынатын  
исламдық қаржы институттары болмады.  

Соңғы жылдары Ұлыбритания үкіметі исламдық банктерге қарым-қатынасын 
жақсартқан. Қаржылық секторды реттейтін  және  қадағалайтын Исламдық  қызметтер 
басқармасы құрылғаннан кейін, Ұлыбритания елде банктік заңнамаға  сәйкес дәстүрлі 
коммерциялық банктермен бірлесіп  жұмыс жасайтын жеке исламдық банктердің 
құрылуын қолдады. 

Ұлыбритания Ислам Банкі шариғаттық норма сай банктік  өнімдердің барлық түрін  
ұсынады. 

Ресей. Қазіргі  таңда  Ресейде  толық  исламдық  бантердің қызметі іске  асып  
жатқан  жоқ. Ресейде исламдық қаржыландыруды  жүзеге  асыратын  сәйкес заңнамалық 
құжат жоқ. Исламдық қаржыландыру қағидаттары бойынша жұмыс жасайтын жалғыз 
ресейлік Бадр-Форте Банк болды. Ол жеке  тұлғалардың қаражаттарын жұмылдыру 
бойынша лицензиясы болмады, тек қана  ағымдағы  шоттағы  қаражаттармен  жұмыс  
және  ақша  аударымдарын жүргізумен  ғана  айналысты. Бірақ 2006 жылы Ресей 
Федерациясының Орталық Банкі «банктің нормативтік актілерді бұзғаны үшін, банктік  
қызметтерді  реттейтін федералдық  заңдарды  орындамағаны  үшін» банктік 
операцияларды жүргізетін  лицензиясын қайтарып алды. 

Банктің активі  2006 жылы қыркүйек  айында 703,4 млн рубльді құрады және  
активтерінің көлемі  бойынша 596 орында тұрды. Банктің жеке капиталы 517,1 млн рубль 
болды. Активтердің  негізгі  бөлігін банктік  емес несиелер (77%), ал есептеме  шоттар  
мен  заңды  тұлғалардың  салымдары  түріндегі  банктік  емес сетордың міндеттемелері  
(71%). 

Ресейде  исламдық  банкингті дамыту  үшін заңнама қаржылық мекемелердің  
құқықтарын, сонымен  қатар бір уақытта банктердің пайыз алуына,  инвестициялық 
депозиттар  бойынша  кепілдік  беруге және шариғат  заңдарына  сай  емес  қызметтерді  
қаржыландыруға   тыйым салынады. 
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2012 жылдың қазанындағы жағдайға сәйкес, Ислам Даму Банкі тобының 
Қазақстандағы қаржыландыру көлемі 987 млн АҚШ долларына жетті. 

Оның 697 млн доллары жеке Ислам Даму Банкінің қаржысы. Ал 80 млн АҚШ 
доллары Жеке секторды дамыту жөніндегі ислам корпорациясынан, 210 млн доллары 
Сауданы қаржыландыру жөніндегі халықаралық ислам корпорациясынан тартылған. 

Бүгінгі таңдағы әлемдік қаржы дағдарысы тұсында басқа да қаржыландыру 
көздерін табу жолымен Қазақстан экономикасын әртараптандыру мәселесі өткір күйде 
тұр. Бұндай қаржыландыру көзі ретінде ислам қаржы-несие институттары бола алады. 
Олардың нарықтағы ұсынып отырған құралдары мен қызметтері ел экономикасын 
несиелеудің альтернативті формасы ретінде және инвестиция тартудың қосалқы тетігі 
болып табылады. Қазақстан Президенті Нұрсұлтан Назарбаев 2020 жылға дейін ТМД 
және Орталық Азияда ислам банк жүйесін құру орталығы және Азиядағы жетекші қаржы 
орталықтардың ондығына кіру қажеттілігін ерекше атап өтті. Сонымен қатар, бүгінгі 
таңда Қазақстан отандық нарыққа ислам қаржысын ендіру болашағы мен мәселелеріне 
деген қызығушылық танытып отыр [4, 67 б.]. 

Ислам  қаржыландыруының тартымдылығы, біріншіден, ол дәстүрлі қаржы 
жүйесінің баламасы болып табылады.  Әлемдік нарықтардағы  күрделі  жағдайларға 
байланысты ислам  қаржысына сұраныс күрт өсті, мысалы, АҚШ, Жапония сияқты  
мемлекеттер ислам  қаржысын  қалыптасқан  жағдайдың  шығу  жолы деп  қарастырады. 
Аталған елдер  Парсы шығанағы  аймағының жоғары  өтімділігін тартуды  көздейді, 
алайда қажетті ислам  қаржы институттары мен  құралдарының  мұны  жүзеге асыруы 
қиын. Сондықтан, егер Қазақстан, АҚШ, Жапония сияқты Парсы шығанағының  мұнай-
долларларын  тартқысы келсе, онда бізге ислам қаржы құралдары мен оның тұтас  жүйесін  
меңгеру қажет. 

Екіншіден,  алыпсатарлық қызметке  тыйым салу нарық  тұрақсыздығының  әсерін  
азайтушы   анықтаушы  фактор  болып  табылады.  Сыртқы  дағдарыстан  үлкен  зардап  
шегіп  отырған  батыстық  банктермен  салыстырғанда, ислам банктері  тұрақтылық  
танытып  отыр. Пайдасын  2008 жылы 45,7%-ға өсіріп  отырған  Катар ислам  банкін  
мысалға  келтіруге  болады. 

Үшіншіден, елдегі мұсылмандар  санының ұдайы өсуіне  орай  ислам құралдарына  
сұраныс  өсіп отыр.  Ислам қаржы құралдары Қазақстан банктері институционалдық 
инвесторлармен  қатар республика тұрғындары ішінде өте маңызды.  

Қорытындылай келе, бірнеше түйіндер жасауға болады. Жақын арадағы жылдарда  
келесідей  әлеуметтік-экономикалық  нәтижелер  күтіледі: 

1. Қазақстан территориясында ислам банктерінің қызметін, ислам  
инвестициялық қорларын  ұйымдастыру,  сонымен  қатар ислам  қаржы құралдарын 
енгізу, оның  ішінде  ислам  бағалы қағаздарын шығару; 

2. Қазақстан экономикасын  қаржыландырудың қаржылық  тұрақтылық  
баламалы  нысандарын қалыптастыра отырып, қаржы нарығында  бәсекелестік  ортаны  
дамыту,  ол өз кезегінде  дәстүрлі  банктердің қызмет  көрсетулерінің пайыздық  
мөлшерлемесін  төмендетуге  көмектеседі. 

3. Жоғары өтімділікпен  сипатталатын  Таяу Шығыс, Оңтүстік  Шығыс Азия  
елдерінің шетелдік  инвестицияларын  тарту   үшін  заң нормаларын жасау, инвесторлық  
базаны  акцентті аталған  елдерге  аудара отырып  әртараптандыру; 

4. Бірқатар экономикалық  мәселелерді  шешуге  ықпал  ету, инфляция 
деңгейін  төмендету,  ауыл шаруашылығын  дамыту,  шағын  және орта  бизнесті дамыту. 
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Лизинг – шетелден елімізге жоғарғы технологияларға ие құрал-жабдықтардың 

келуіне жол ашатын және кәсіпорынға қаржылық өтімділігін сақтай отырып,  негізгі 
капиталға инвестиция жұмсаудың балама көзі. Банктердің лизингтік операциялары 
несиелік операциялармен ұқсас болып келеді. Алайда, лизингтің несиеден бір 
айырмашылығы келісім-шартта көрсетілген төлемдер төленіп, мерзімі аяқталғаннан кейін 
де лизинг объектісінің лизинг берушінің меншігінде қала беруінен көруге болады. Ал, 
несиеде банктік меншік объектісі ретінде қарыз алушының берген кепілдігі қалады. 

Лизинг бүгінгі әлемдік экономикалық дағдарыс жағдайында маңызы бар 
инвестициялық саясаттың құралы болып табылады. Лизингті дамытудың өзектілігі қазіргі 
кезде отандық кәсіпорындарды қаржыландырудың балама көзіне айналуымен 
сипатталады. Сондықтан да бұл қызмет түрі өзінің экономикалық табиғаты жағынан 
ұлттық экономикамыздың сауығуына және әрі қарай өркендеуіне үлкен үлес қосатын, ал 
екінші жағынан халықаралық деңгейде отандық өндірушілердің шетелдік серіктестермен 
жаңа байланыстар орнатуға, оны нығайтуға ықпал ететін қаржылық қызмет түріне 
жатады.  

Лизингтік мәмілелердің бірнеше түрлері бар. Барлық лизингтік операциялар екі 
түрге бөлінеді: шұғыл және қаржылық лизингтер. 

 Шұғыл лизинг бұл – мүліктің қызмет ету мерзіміне қарағанда, оның 
пайдалану мерзімінің қысқалығын және мүліктің құнын толық өтемеуін сипаттайды. Ал, 
қаржы лизингі бұл – уақытша пайдалануға берген лизинг затының мерзімі ішінде өзінің 
толық амортизациялық құнын төлеп шығуымен немесе өзін-өзі өтеуімен байланысты 
сипатталады [1, 348 б]. 

Қоғамдағы және кәсіпорындардағы еңбек бөлінісінің деңгейіне және елдегі 
лизингтік қатынастардың даму сатысына байланысты жалпы экономика салаларындағы 
әртүрлі шаруашылық субъектілерінің арасындағы лизингтік қатынастардың ұйымдастыру 
формаларын анықтау мүмкіндігі туады. Осы формалардың бірі лизингтік қатынастарды 
банктік құрылымдар арқылы ұйымдастыру болып табылады. Бұндай жағдайда лизингтік 
қатынастар тікелей банктер немесе банктердің еншілес лизингтік компаниялары арқылы 
ұйымдастырылады. 

Жалпы банктік тәжірибеде коммерциялық банктер мен лизингтік компаниялар 
арасындағы несиелік қатынастар әртүрлі формаларда құрылуы мүмкін: 

1. Банктер лизингтік компанияларға олардың жүргізетін әрбір операциялары 
бойынша клиенттің төлем және несиелік қабілетілігіне толық талдау жасалғаннан кейін 
кепілдендірілген насиелер береді және бұндай несиенің мерзімі әдетте лизингтік 
келісімшарттың мерзімімен толық сәйкес келеді. 

2. Банктер лизингтік компанияларға кез-келген қарыз алушыларға берілетін сияқты 
кепілдендірілмеген қарапайым банктік несиелер береді. 

Осыған байланысты тәжірибеде банктік капиталдың лизингтік бизнеске 
қатысуының екі әдісі кездеседі: 

1) тікелей әдіс; 
2) жанама әдіс. 
Көптеген лизингтік компаниялар өз қызметтерін іске асырудың алғашқы кездерінде 

ақша қаражаттарын жинақтаудың сыртқы көздеріне, соның ішінде әсіресе банктік несиеге 
көп мөлшерде тәуелді болады. Бұндай жағдай бүгінгі таңда шетелдік тәжірибеде толық 
түрде дәленденген. Мысалы, шетелдердегі лизингтік компаниялардың жалпы 
ресурстарының ішіндегі банктік несиенің үлесі 75 %- ке дейін жетеді.  

72 
 

mailto:aza_9310@mail.ru


Лизингтік компаниялардың өз қызметтерін жүзеге асыру барысында сырттан 
тартылған қаражаттарды, яғни, банктік несиені көп мөлшерде пайдалануы ақша 
формасында лизингтік компанияға берілетін банктік несие мен тауар формасында лизинг 
алушыға берілетін несиенің ерекше бір формасы болып табылатын лизингтің арасындағы 
өзара тығыз байланысты куәландырады. Яғни, несиенің бір формадан басқа бір формаға 
ауысуы көрінеді. 

Сонымен бірге лизингтік фирманың банктік несиені көп мөлшерде пайдалануы сол 
фирманы қаржыландырудың осы түріне неғұрлым көп тәуелді етеді. Сондықтан банктер 
мен лизингтік фирмалардың қызметтері бір-біріне байланысты болады. Міне, осындай 
жағдайларда лизингтік фирманың қызметінің тиімділігі банктен несие алу мүмкіндігіне, 
қарыздық өсімақының өзгеру деңгейіне және банктік саясаттың анықтаған тағы басқа 
жалпы белгілеріне тәуелді болады. 

Бүгінгі таңда еліміздегі отандық лизингтік компаниялардың сырттан қаражаттар 
тарту мүмкіндігі жылдан-жылға ұлғайып келеді деуге болады. Оны коммерциялық 
банктерден экономика сапаларына бөлініп отырылған несиелер көлемінен көруге болады. 

Қазіргі уақытта экономика салаларына банктік сектордан бөлініп отырған орта 
және ұзақ мерзімді несиелердің қысқа мерзімді несиелермен салыстырғанда үлес 
салмағының жоғырлауы еліміздің экономикалық өсуіне әсер етеді деген қорытынды 
шығаруға болады. Сонымен бірге, лизингтік операциялардың ұзақ мерзімді сипатта 
болатындығын ескерсек, онда бүгінгі танда лизингтік компаниялардың коммерциялық 
қызметінде және отандық лизингтік нарықтың стратегиясы мен тактикасын 
қалыптастыруда банктік несиелердің маңыздылығы артуда. Бұндай жағдай лизингтік 
компанияның банк алдындағы төлемдік міндеттемелерін өз уақытында орындауын және 
өтімділік деңгейін қамтамасыз етуін талап етеді [2, 158 б.]. 

Лизингтік компаниялардың несиелік қажеттіліктерін қанағаттандыра отырып 
коммерциялық банктер лизингтік операциялардың көлеміне, бағытталуына және оның 
нақты түрлерінің дамуына әсер етуге мүмкіндіктер алады. 

Бүгінгі таңда біздің елімізде лизингтік бизнестің дамуы лизинг шартымен 
пайдалануға беру мақсатында құрылғыларды сатылану үшін қажетті ақша қаражаттарын 
жинақтау мәселесіне келіп тірелуде. Ал, коммерциялық банктер айналыстағы бос ақша 
қаражаттарын жинақтаумен айналысатын мекемелердің бірі болып табылатындықтан, 
лизингтік операцияларды банктік операциялардың бірі ретінде қарастыру лизингтік 
бизнестің дамуы үшін тиімді әдістердің бірі болып табылады. 

Сонымен, жалпы тәжірибеде коммерциялық банктер лизингтік компанияларға 
қарыз беруші ретінде емес, тікелей лизинг беруші ретінде көріну арқылы, банктік 
капиталдың лизингтік бизнеске қатысуының тікелей әдісін қолдануға болады. Яғни, бұл 
әдіс лизингтік келісімдерді қаржыландыру үшін бос ақша қаражаттарын іздестіру 
мәселелерін жеңілдетеді. 

Коммерциялық банктердің қаржылық операцияларындағы лизингтік қызмет 
үлесінің жоғарылауы банктік құрылымнан еншілес лизингтік компанияларды бөліп 
шығару қажеттілігіне алып келеді. Бұл лизингтік қызмет эволюциясының одан әрі қарай 
тереңдеуін көрсетеді. Еншілес лизингтік компаниялар үшін лизингтік қызмет бір ғана 
қызмет түрі болып табылады. Сондықтан лизингтік келісімдерді ұйымдастыру жеңілдейді, 
себебі, бірдей типтегі контрактілер саны көбейеді. 

Лизингтік процестердің ұйымдастырылудың бұндай құрылымында коммерциялық 
банк өзінің еншілес лизингтік компаниясына лизингтік келісімдерді жүзеге асыру үшін 
тек несиелік ресурстар ғана береді. Ал, лизингтік келісімді бекіту үшін қажетті басқа 
мәселелердің барлығымен, яғни, тауар өндіруші зауыттармен сатып алу-сату 
контрактілерін бекіту, сервистік қызмет көрсету және т.б. сұрақтармен еншілес лизингтік 
компания айналысады. Банктердің еншілес лизингтік компаниялары барлық елдердің 
лизингтік қызметтер нарығында негізгі роль атқаратын неғұрлым ірі сегмент болып 
табылады. 
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Сонымен, лизингтік компаниялардың қызметіндегі жаңа сфералар оның 
ұйымдастырушылық құрылымының күрделіленуіне әкеліп соғады. Осы жерде лизингтік 
компаниялардың ұйымдастырушылық құрылымы нарық талаптарын ескере отырып, 
лизингтік бизнестегі прогресті қамтамасыз етуге ұмтылуы қажет деген жалпы қағида 
көрінеді. 

Коммерциялық банктер үшін лизингтік операциялардың тартымдылығы осы 
операцияны іске асыру кезінде нақты материалдық қамтамасыз етудің бар екендігімен 
түсіндіріледі. Сонымен бірге, лизингтік бизнестің дамуы коммерциялық банктерге өз 
операцияларының санын ұлғайтуға, клиенттерге қызмет керсету сапасын жоғарылатуға, 
клиенттер санын көбейтуге, клиенттермен серіктестік қатынастардың дәстүрлі 
байланыстарын тереңдетуге және өзара тиімді байланыстар орнатуға мүмкіндіктер береді. 

Банктік қызметтер нарығындағы бәсекелестіктің тереңдеуі жағдайында 
коммерциялық банктердің лизингтік операцияларды іске асыруы лизингтік нарықтағы 
банктік әсер ету сферасын ұлғайтудың тиімді әдісі болып табылады. Коммерциялық 
банктер мүліктерді сатып алуға өз қаражаттарын сата отырып және сол арқылы лизинг 
беруші қызметін атқара отырып, еліміздегі негізгі қорларды жаңарту стратегиясы мен 
тактикасын қалыптастыруға, лизингтік бизнестің даму бағыттарын анықтауға, лизингтік 
нарықтағы жалпы жағдайды бақылауға өз үлесін қосады. 

Банктер үшін лизингтік операцияның артықшылығы оның жеткілікті деңгейдегі 
жоғары рентабельділігінен көрінеді. Яғни, лизингтік төлемдер арқылы банк 
коммиссиондық ақы түріндегі табыстың жаңа көзін иеленеді. Сонымен бірге, лизингтік 
операция тәуекелділігі өте жоғары банктік операциялар қатарына жатады. Лизингтің 
негізгі түрлерінің бірі, оперативті лизинг кезінде банк тәуекелділігі жоғарылайды. Себебі, 
бір лизингтік келісім-шарт мерзімі аяқталғаннан кейін, сол құрылғыға деген сұраныс 
болмаған жағдайда, лизинг объектісінің қалдық құнының өте көп бөлігінің орнын толтыру 
қажеттілігі туады. Сондықтан банктік тәуекелділік тұрғысынан алып қарағанда лизинг 
беруші-банктің экономикалық қызығушылығына қаржылық лизинг жоғары деңгейде 
жауап береді. 

Бірақта лизингтің тез дамуына, әсіресе коммерциялық лизингтің дамуына көптеген 
шешілмеген мәселелер кедергі жасады және жасауда. Солардың ішінде келесідей жалпы 
экономикалық және салалық мәселелерді көрсетуге болады: 

1. Машиналар мен құрылғылар бағаларының өсуі және өсу нәтижесінде машина 
жасау және басқа салалар арасынадғы барлық диспериттердің туындауы. 

2. Машиналар мен құрылғылардың лизингпен қаржыландыруда, ішкі және сыртқы 
инвестицияларды іздеу және тарту. 

3. Лизингтік негізде жіберілетін машиналар мен құрылғыларды іздеу. 
4. Экономикадағы төлем тәртібі. Соңғы жылдардағы несиелер бойынша 

қайтарымдардың болмауы. 
5. Лизингтік бизнесті реттейтін заңдық - нормативтік базаның төмендеуі. 
Коммерциялық лизингтің дамуын тежейтін тағы бір мәселе, ол банктік несиенің 

ставкасының жоғарылығы мен мерзімінің қысқалығы. Олардың деңгейі инфляция және 
Қазақстан Республикасының Ұлттық Банкінің қайта қаржыландыру ставкасына 
байланысты болады. Осындай жағдайларда Қазақстан банктері лизингтік операцияларға 
қатысуына ешқандай қызығушылық танытпайды. 

Жоғарыда айтылған проблемаларды шешпей еліміздегі лизинггік компанияларды, 
дәлірек айтсақ, лизинг нарығының дамуы мүмкін емес. 

Қазақстан экономикасының қуатын одан әрі күшейту үшін, елімізде халықаралық 
лизингті дамыту керек, бұл дегеніміз өз алдына бір өзекті мәселе. 

Қазақстанда лизингтің даму жолы, біздің көзқарасымызша келесідей 3 негізгі 
бағытқа байланысты. 

1. Экономиканың барлық саласындағы моральді және физикалық тозған негізгі 
құралдарды тез, әрі түбірімен ауыстыру. 
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2. Инфляция деңгейін төмендетумен қоса, инвестициялық белсенділікті арттыру. 
3. Мемлекеттік қолдау және ынталандыру арқылы, Ұлттық экономикадағы шағын 

және орта бизнесті дамыту. 
Шаруашылық кешендегі инвестиция жоғарылату – ол лизингтік іс-шараны тезірек 

дамыту болып табылады. Оны жүргізу механизмі тек қана бос қаражатқа тірелмей, 
сонымен қатар дамып келе жатқан шағын және орта бизнеске де арқа арту керек. 

Сонымен елімізде лизингік бизнестің дамуы, Қазақстанда инвестицияны 
белсендірудің және негізгі құрал-жабдықтарды ауыстырудың бірден-бір жолы болып 
табылады. 
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Шетел тәжірибесіндегі лизингтік операцияларды жүргізу тәжірибесін қарастырған 

кезде, біздің, ең алдымен, Ұлыбритания тәжірибесін ескергеніміз жөн.  
Өйткені бұл ел лизинг дамуы бастау алған елдердің бірі болып саналады. Сонымен 

қатар, біз Франция мен Германиядағы лизинг бизнесін қарастырамыз. Мұнда лизинг 
тұтынушы үшін алғашқы рет таныс болды.  

Лизинг бизнесінің Қытай тәжірибесі де біз үшін аса маңызды, өйткені бұл елде 
АҚШ пен Батыс Еуропаның қолданыста болған құрал-жабдықтары лизинг арқылы жаңа 
кәсіпорындарға несиелендіріледі [1, 34-38 б.].  

Ұлыбританиядағы лизингтік қатынастар Англия жерінде ортағасырлар заманында 
пайда болды. 1284 жылы Уэльсте лизинг туралы арнайы заң қабылданды.  

Сол кезеңде келісімдердің объектілеріне шаруашылық жабдықтар мен аттар болды.  
Лизинг бизнесінің бүгінгі түрдегі көрінісінде алғашқы рет 1960 жылы «Mercantile 

Credit Company» мен «United States Leasing Corporation» бірлескен кәсіпорны жұмыс істей 
бастады.  

Дегенмен лизингтік қатынастардың дамуы тек 1970 жылы, яғни салық жеңілдіктері 
енгізілгеннен кейін ғана орын тапты. Компаниялардың салық есептелінетін табыстың 
көлемінен инвестициялар құйылған жылы оны 100% шегеріп тастауға мүмкіндігі туды.  

Мұндай жеңілдіктер тек табыстылығы жоғары компаниялар үшін тікелей тиімді 
болды және жалға алушы үшін жанама түрде септігін тигізді.  

Компания салықтық жеңілдіктерді есеп беру жылының соңында пайдалана алды.  
Сондықтан инвестицияларды құю жыл басында орын алса, компания салықтық 

жеңілдіктерді жыл бойы күтетін еді.  
Ал егер компания жабдықты лизинг компаниясына сатып, оны жалға алатын болса 

(егер лизинг компаниясының есеп беру жылы ерте аяқталса), онда жанама жеңілдіктер 
едәуір ерте орын алған еді.  

Сол себептен лизингтік компаниялар филиалдарын ашқан кезде, есеп беру 
жылдарын әр түрлі мерзім етіп қойды.  
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Инвестициялық салық жеңілдіктері ақысыз болған жоқ, ол жал төлемдері арқылы 
қайтарылып отырылды, бірақ мұндай саясат мүлік құнының 52 % шамасында пайызсыз 
қарыз ретінде тиімді болды.  

1984 жылы Ұлыбритания өкіметі корпоративтік салықты 52 %-дан 35 %-ға дейін 
төмендетуді, ал 1986 жылы бір жылғы 100 пайыздық салықтық жеңілдік регрессивті 
пайыздық қойылыммен (бірінші жылы 25 %, екінші жылы 25 %, және т.б.) өзгертуді 
ұйғарды.  

Өзгертулер біртіндеп жүзеге асырылды [2, 144 б.].  
Франциядағы алғашқы лизингтік компания 1957 жылы пайда болды. Ол 

SEPAFITES (1962 жылдан бастап – Locafrance)өндірістік жабдықтар лизингімен 
айналысты. Алғашқы келісімшартты компания 1961 жылы жасады, ал 1966 жылы 
Францияда лизинг туралы бірінші заң қабылданды [3, 10-14 б.].  

Лизингтік қатынастар Францияда өте тез дамыды, жергілікті халық лизингті 
«креди-бай» (несиеге сатып алу) терминімен атайды.  

Бүгінгі таңда елде ұшақтар мен вертолеттер, кемелер мен баржалар, көлік-тасымал 
жабдықтары, контейнерлер, есептеу техникасы, медициналық жабдықтар, баспа, ірі 
өндірістік жабдықтар лизингке беріледі.  

Қозғалмайтын мүлік лизингі 1966 жылғы заңмен реттеледі. 1967 жылы Францияда 
Өнеркәсіп пен сауда саласындағы қозғалмайтын мүлік операцияларымен айналысатын 
қоғам (СИКОМИ) пайда болды. СИКОМИ мүшелеріне капиталы 10 млн. франктен кем 
емес акционерлік компаниялар кіреді. СИКОМИ лизингтік компанияларына келесідей 
салықтық жеңілдіктер ұсынылады: табыстың 85%-ы салықтан босатылады, тездетілген 
амортизация және т.б. 

Қозғалмайтын мүлікті лизингке беру мерзімі көбінесе 15-20 жылға созылады. Оның 
объектілеріне: жер, құрылыстар, байланыс жолдар жүйесі, қозғалмайтын жабдықтар 
(лифтттер, т.б.). төлемдер көбінесе тікелей регрессивті немесе аралас тәсілмен жүзеге 
асырылады.  

Франция – арнайы лизингтік заңнамасы бар көп емес елдердің бірі. Оның негізгі 
мағынасы Франция экономикасына неғұрлым тиімді лизинг түрлерін анықтау және 
сипаттау болып табылады. Оларға:  

− «несиелік жалға алу» (қаржы лизингінің бір түрі); 
− «жай жеткізу» (басқаша айтқанда, сатып алу опционы қарастырылмаған 

оперативті лизинг келісімшарты); 
− «сатып алу опционды жеткізу». Ең алдымен тұрмыстық қолдану аясындағы 

операциялармен байланысты; лизингтік қатынастардың объектісіне көбінесе 
автомобильдер жатады; 

− қозғалмайтын мүлік лизингі. 
Француз лизинг бизнесінің ерекшелігіне жарық үнемдеуші технологиялармен, 

жарық берудің жаңа көздерін дамытумен, қазба байлықтары қорларын «жаңғыртумен» 
айналысатын лизинг берушілерді ерекше қолдау жатады.  

Мұндай лизинг берушілер амортизация және салық есептеумен байланысты 
жеңілдіктерді иемденеді (жергілікті салықтарға байланысты). Бұл жүйе елге 
маңыздылығы жоғары салаларға инвестициялардың құйылуын қамтамасыз етеді. 

Германиядағы лизинг бизнесімен айналысқан ең алғашқы компания жарғылық 
қоры 1 миллион маркаға тең Бас кеңсесі Дюссельдорфта орналасқан «Locallease 
Mietfinanzierung GmbH» болып табылады. 

Бүгінгі күнде Германияда лизинг бизнесінде 1300-ден астам компаниялар жұмыс 
істеуде.  

Лизингтік компаниялардың саны жағынан Германия АҚШ-тан кейінгі екінші, ал 
операциялар көлемі жағынан едәуір төменде орналасқан мемлекет. Мұнда да 
Франциядағыдай тұрмыстық лизинг дамуда.  
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Лизингтік қатынастардың негізгі объектілеріне автомобилдер (35 %), 
компьютерлер мен кеңселік жабдықтар (25 %), көлік құралдары (16 %), өндірістік 
құралдар (15 %), кемелер, ұшақтар, темір жол жабдықтары (5 %), басқа да тауарлар (4 %) 
жатады.  

Лизингті нормативтік реттеу лизингті операция түрінде қарастыратын Азаматтық 
Кодекс негізінде жүзеге асырылады [4, 76-78 б.]. 

Лизингтік мәмілелерді жүргізу тәртібі 19.04.1971 ж. және 22.12.1975 ж. 
Федералдық қаржы министрінің хаттарында көрсетілген.  

Талаптарға сай жасалған контрактілер салықтық жеңілдіктерге ие бола алады.  
Түрлі қателіктер мен ауытқушылықтарды жібермеу мақсатында Германиядағы 

лизингтің нақты түрлерін анықтайтын құжаттар баспа бетінде үнемі шығарылып тұрады. 
Қытайдағы лизингтік қатынастардың дамуы ерекше. Лизингтік операциялар 1980 

жылдардың басынан бері қарай қолдануда.  
1978 жылдан бері жүргізіліп келе жатқан шаруашылық реформа лизинг қызметіне 

деген сұранысты қалыптастырды. Лизингтік қатынастардың дамуы барысында 30 000 
астам қазіргі заманғы жабдықтар импортталып, капитал салуды қажет ететін көздер 
айқындалды. 1990 жылдың соңында ҚХР-да 51 лизинг компаниясы қызмет ететін.  

Соның ішінде 25 – мемлекет меншігіндегі, 26 – шетел компанияларымен біріккен 
акционерлік қоғамдар. Қытайдағы шетелдік инвесторларға АҚШ, Франция, Сингапур, 
Гонконг банктері жатады. Қытайдың лизинг нарығына Жапон банктері мен компаниялары 
ерекше көңіл аударуда.  

Әдетте лизинг компанияларының капиталы бірнеше ел мүшелері арасында 
бөлінеді.  

Оған мысал ретінде АҚШ, Жапония, Франция және басқа да мемлекеттерінен 
құрал-жабдық әкелуге бағытталған «China International Non Ferrous Metals Leasing» 
компаниясын келтіруге болады.  

Саны 300-ден астам мекеме, соның ішінде банктік мекемелер де қызметін 
диверсификациялау мақсатында лизингті қолданады [5, 23-27 б.]. 

Қытай лизингтік компанияларға әдетте, тауарлық мамандану бағыты тән. «China 
Orient Leasing» компаниясының операцияларын жүргізу барысында жеңіл өнеркәсіп пен 
тұрмыстық электр құралдарымен байланысты операциялар көбірек кездеседі. 

Қытайлықтардың ойы бойынша алдыңғы қатарлы кәсіпорындардың моралдық 
тозған машиналары мен жабдықтары технологиялық жабдықталу деңгейі төмендеу 
кәсіпорындарда тиімді қолдануы мүмкін. 

Қытайдағы ең ірі лизинг бизнесінің өкілі «China Leasing Co. LTD» болып 
табылады, 1985 жылы оның қызметінің көлемі 167 миллион долларды құрады, бүкіл 
Қытай лизинг нарығындағы операциялардың 20 %. 

Ресей Федерациясындағы лизинг бизнесі кеңес дәуірінде пайда болды. Ол тек 
кемелер мен ұшақтарды сатып алу үшін қолданды.  

Дегенмен лизингтік мәмілелер саны көп болған жоқ және онымен тек ірі ішкі сауда 
ұйымдары айналысты.  

Бұл кезең лизинг туралы арнайы заңның, мәміле қатысушыларының құқықтық 
жаңдайы туралы түсініктің жоқ болуымен сипатталады. 

1990 жылдардың басында нарықтық реформалардың алуы мен көпдеңгейлі 
экономикаға өту барысында Ресей нарығында коммерциялық банктер тарапынан ашылған 
алғашқы лизингтік компаниялар пайда болды.  

Бірақ бұл кезеңде лизингтік заң әлі қабылданған жоқ болатын, сондықтан лизинг 
бизнесі аренда туралы заңдар бойынша нормалар негізінде қызмет етті.  

Бұл этап Ресейдегі қаржы лизингі бизнесінің қатысушылары үшін аса үлкен 
тәуекелмен сипатталып, лизинг қызметінің дамуын тежеуші факторға айналды.  
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1990 ж. ортасында Ресей өкіметі ел экономикасына тигізетін лизингтің әлеуетін 
және артықшылықтарын бағалай отырып, лизинг секторын қолдауға бағытталған біршама 
қаулылар қабылдады.  

1994 жылдың 17 қыркүйек айында шыққан бірінші нормативтік құжат – 
«Инвестициялық қызметтегі қаржы лизингінің дамуы» № 1929 Қаулы лизингті бөлек 
мәміле ретінде қарастыратын, лизингке және оның объектілеріне нақты анықтама берді. 

1995 жылдың мамыр айында Ресей Өкіметі лизинг туралы уақытша Қаулы 
қабылдады, онда: 

− лизингтік операцияларды жүзеге асырудың жалпы принциптері; 
− лизингтік келісімшарт қатысушыларының құқықтары мен міндеттері; 
− лизингтік төлемдердің құрылымы мен төлеу тәртібі. 
Бүгінгі күнде лизинг туралы уақытша Қаулы өз күшін толық жойды. 
Көптеген елдерде лизингтік компаниялар өздерінің құқықтарын қорғау және 

бизнесін дамыту үшін Ұлттық лизингтік ассоциацияларын құрды. 
Еуропада “Leaseurope” (Лиз Европ) – Euponean Federation of Equipment Leasing 

Compani Associations деп аталады.  
Ол 1972 ж құрылған. Штап пәтері Брюссельде . Азияда “Asialease” (Азия лизинг) – 

Asia leasing Associations, Штаб пәтері Сенгапурде, 1982 құрылды.  Оңтүстік Америкада 
“Felaleas” (Филализнг) – Latin-American Leasing Federation.  

Хатшылығы (секретариат) Мексикада, 1983 ж. құрылды. 1984 ж. осы 3 федерация 
және АҚШ лизингтік компанияларының ассоциясы «Дүние жүзілік лизинг кеңесін» 
құрды.  

Соңғы 15 жылда дүние жүзінде лизингтік операциялар 5 есе өскен. London 
Fihancial Goup көрсеткіштері бойынша 2013 ж. 356,4 млрд АҚШ $ құрады (1 кесте). 

 1 кесте − Аймақтардағы лизингтік операциялардың көлемі  
 (млрд. АҚШ доллары) 

 
Аймақ Жыл 

2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 
Солтүстік Америка 37,7 80,8 126,8 132,5 148,0 152,5 158,0 165,2 
Европа  13,2 24,7 98,0 79,9 87,5 89,0 90,1 96,0 
Азия 6,3 25,9 65,3 81,0 99,2 99,8 99,1 108,2 
Австралия  4,4 3,9 7,3 4,9 5,9 6,1 8,9 23,0 
Африка  0,5 1,2 3,0 2,0 4,7 4,2 5,3 6,9 
Оңтүстік Америка 1,5 1,6 2,0 9,31 11,1 9,5 9,33 12,0 
Барлығы: 63,6 138,1 302,4 309,6 356,4 361,1 371,73 411,3 
Ескерту – [6] әдебиет негізінде автормен құрастырылды 

 
2013 ж. Еуропаның лизинг бизнесі үшін қолайсыз жыл болды. Лизингтік 

операциялардың көлемі 79,9 млрд. $ дейін кеміп кетеді. Мұның себебі соңғы жылдары 
Еуропа құрылығында экономикалық тоқырау болған еді (1 сурет). 
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1 сурет. Дүниежүзілік лизингтік бизнестегі құрлықтардың үлесі (%) 2013ж. 

Ескерту – [6] әдебиет негізінде автормен құрастырылды 
 

Солтүстік Америка – қазіргі заманғы лизингтің отаны. Дүниежүзілік лизингтік 
бизнесте бірінші орынды алып отыр. 2013 ж. осы құрлық лизингтік операциялардың 41,5 
% қамтиды [6]. 

Ресей қаржы секторына 2013 жылдың тамыз айындағы дағдарыс лизингтік 
қатынастардың дамуына қатты әсерін тигізді. Ең біріншіден, ол банктік ұзақ мерзімді 
несиелеу көлемін қысқаруы нәтижесінде көптеген лизингтік компаниялар қызмет етулерін 
тоқтатуға мәжбүр болды. Сонымен қатар біздің есептеуімізше, лизингтік мәмілелер саны 
1,4 млрд. АҚШ долларынан 400 млн. АҚШ долларына дейін қысқарды. 

Дағдарыс нәтижесінде лизингтік объектілерді валюталық несиелеген компаниялар 
кейіннен мәмілелерді рубльде жасаған жағдайда өздеріне үлкен валюталық тәуекел 
жүктеді. Дегенмен, дағдарыстан кейінгі кезеңде жаңа лизингтік компаниялар құрыла 
бастады. Дағдарыстан кейінгі бір жыл ішінде 317 компания лизинг қызметімен 
айналысуға лицензия алды. Бұл көрсеткіш саланың 51 % артқанын көрсетті.  

Ресей экономикасының өсуі өз кезегінде лизинг қызметі секторына әсерін тигізді. 
Тәжірибелі және кәсіби деңгейі жоғары дағдарыстан залал шеккен банктерден тәуелсіз 
валюталық тәуекелге бел буған лизингтік компаниялар тез дами бастады. Тәуелсіз 
лизингтік компаниялар ұсынатын лизингтік қаржыландырудың маңызды бөлігі өсу 
потенциалы кең Ресей экономикасының шағын және орта кәсіпкерлігіне бағытталған. 
Біздің ойымызша, бұл ресейлік лизинг бизнесі үшін оңды факторлардың бірі болып 
табылады. 2013 жылдың басында лизинг қызметі секторының дамуы өз жалғасын тапты. 
Оған бірнеше макродеңгейлік факторлар әсерін тигізді: алдыңғы жылмен салыстырғанда 
қарқыны едәуір бәсеңдеген болса да, экономикалық өсу орын алды. 2013 ж. лизинг 
қызметімен айналысатын ұйымдардың табыстарына преференциялы салық салу тәртібі 
көрсетілді. Сонымен қатар, Лизинг туралы заңға толығымен РФ Конституциясына және РФ 
Азаматтық кодексіне сәйкес өзгертулер енгізілгеннен кейін лизингтік мәміле кезіндегі заңдық 
тәуекелдер көлемі едәуір қысқарды. 2013 жылдың ортасында банктік несиелеу мөлшері 
артып, лизингтік компаниялардың қаржыландыру мүмкіндіктері кеңи түсті. Соған қоса, 
дағдарыстан кейінгі жылдары мәмілелерді қаржыландыру мүмкіндіктерінің ауқымын 
кеңейтуге және жабдықтаушылармен тығыз қарым-қатынас орнатуға көп көңіл бөлді. 2003 
жылдың қазан айында қабылданған Лизинг туралы федералды заң қаржы лизингінің 
құқықтық базасын кеңейтті. Лизинг берушінің инвестицияларға қатысты құқықтарын 
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қорғайтын нормативтік актілердің бар болуына қарамастан, осы құқық қорғауды бақылау 
ұзақ және қымбат процедураға айналуы мүмкін.  

Мәскеу лизинг компаниясының (МЛК) қызметі мемлекет кепілдігімен шағын 
кәсіпкерлікті қолдау негізінде қарқынды дамыған лизинг бизнесінің жарқын үлгісі бола 
алады. Мәскеу Мэриясы бұл шараға $54 млн. бөлді. Компания лизингтік басқарушы 
ретінде – конкурс негізінде лизинг алушыны талдап, делдал арқылы қажетті құралды 
сатып алатын. Құрал лизингке 8 жылға дейін валютада 7 % жылдық сыйақымен 
есептелген. Бұл жоба кәсіпкерлер арасында лизингке деген үлкен қызығушылық туғызды. 
Мәскеу лизинг компаниясы қызметінің алғашқы екі жыл ішінде 1500-ден астам лизинг 
алушы тіркелді. Компания сарапшыларының берген бағасы бойынша астаналық шағын 
бизнес өкілдерінің құрал-жабдыққа деген қажеттілігі $2.5 млрд. 2010-2012 жж. Мәскеу 
лизинг компаниясы жеңілдіктері бар бюджет несиелері негізінде 40-тан астам лизинг 
жобаларын қаржыландырды. Жергілікті қаржы ресурстарын тарту тәжірибесі аймақтарда 
да үлкен қызығушылық туғызды. Мәскеулік компанияға ұқсас компаниялар Тулада, 
Рязаньда, Ижевскіде, Смоленскіде тіркелді. Мәскеу лизинг компаниясының негізінде 
лизинг бойынша әдістемелерді құру және таратумен, шағын бизнес жабдықтаушыларың 
ақпараттар негізін ұйымдастырумен айналысатын аймақаралық лизинг орталығын құру 
көзделуде.  
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В мировой практике государственное финансовое участие в формировании фондов 

социального страхования осуществляется тремя основными методами. Основным 
методом является дотирование фондов социального страхования из государственного 
бюджета. Такая система финансирования за счет государственной бюджетной системы 
обеспечивает дополнительное перераспределение доходов в обществе для поддержания 
уровня доходов лиц, подвергшихся действию социальных рисков. При этом  дотации 
предоставляются всем фондам, как государственным, так и  негосударственным фондам. 
Вторым методом выступает предоставление государственных субсидий, предполагающее 
финансирование за счет средств государственного бюджета не любых, а только 
определенных целевых расходов фондов социального страхования. Субсидии в основном 
связаны с покрытием тех социальных рисков, которые носят специфический характер и 
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распространяются на определенные группы населения. Третьим методом является 
введение целевых налогов, поступающих в распоряжение фондов социального 
страхования. Именно данный метод лежит в основе системы социального страхования 
действующей в Республике Казахстан. 

В Казахстане обеспечение государственных социальных гарантий населению 
возложено на Государственный фонд социального страхования (далее ГФСС). О 
значимости ГФСС говорит и то факт, что количество плательщиков в Фонд в 2014 году 
составляет 6,6 млн. человек,что составляет 73,4% экономически активного населения 
республики[1]. 

Основными особенностями казахстанской модели социального страхования 
являются: 

1. Обязательный характер участия.  Социальные отчисления носят обязательный 
характер.  Их уплату осуществляют работодатели и самозанятое населения в размере 5%, 
при этом уплаченная сумма социальных отчислений уменьшает сумму социального 
налога.  

2. Размер социальных выплат зависит от размера социальных отчислений. 
3. Средства социального страхования аккумулируются в специализированном 

финансовом институте - ГФСС.  
4. Методом финансирования системы социального страхования является 

резервный метод.  
5. Разделение функций между участниками системы обязательного социального 

страхования, а именно между Министерством труда и социальной защиты РК, ГФСС и 
Государственным центром по выплате пенсий (ГЦВП). 

Современная система обязательного социального страхования,несмотря на 
положительный опыт функционирования, содержит ряд нерешенных проблем, одной из 
которых является  несоблюдение страховых принципов, что объясняется внешними 
факторами: неблагоприятное состояние национальной экономики, сильнейшая 
дифференциация доходов населения.  

Зарубежная практика свидетельствует о том, что в рыночных условиях наиболее 
эффективным механизмом формирования фондов социального страхования является 
модель, при которой большая часть нагрузки приходится на работодателя (40-60%), часть 
ложится на плечи работников (10-30%), и оставшаяся часть применительно к наиболее 
уязвимым слоям населения на государство (20-40%) [2].  

Системы государственной социальной поддержки  в каждой стране имеют 
различия в методах и подходах. В таблице 1 представлена сравнительная характеристика 
систем социального страхования развитых стран мира и Казахстана. 

Таблица 1 -  Сравнительна характеристика систем социального страхования 
Параметры  
сравнения 

США Германия Франция Швеция Казахстан 

Основные   
источники   
финансирования 

Социальный 
налог 

Страховые 
взносы 

Страховые 
взносы 

Страховые 
взносы и 
налоги 

Страховые 
взносы 

Плательщик Работодател
ь и работник 

Работодател
ь и работник 

Работодатель 
и работник 

Работодатель 
и работник 

Работодате
ль  

Степень  
государственного 
вмешательства 

высокая низкая средняя высокая  высокая 

 
Ставки страховых 
взносов 

 

Работодател
ь – 13,65%, 
работник- 
7,65% 

Работодател
ь – 19,28%,и 
работник – 
20,18% 

Работодатель 
– 41%, 
работник – 
18,8% 

Работодатель- 
31,42%,  
работник- 7% 

Работодате
ль – 5% 

Кроме того в ряде стран установлены ограничения по размеру облагаемого 
взносами дохода.Следует отметить, что в зарубежных странах взносы на социальное 
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страхование включают в себя и пенсионные отчисления, а в ряде стран и отчисления на 
медицинское страхование. Тогда как в Казахстане пенсионные отчисления выплачиваются 
работниками отдельно в размере 10%, а отчисления на медицинское страхование вообще 
отсутствуют. Обязательное медицинское страхование будет введено в Казахстане только с 
июля 2017 года и планируется первоначальное ее осуществление пока только за счет 
работодателей. 

Уровень страховых выплат в зарубежных странах замещает около 60-80% 
прежнего заработка, к сожалению, в Казахстане этого пока еще нет, что говорит о том, что  
в стране еще не создана эффективная система социального страхования. Данные рисунка 
1 показывают, что в 2014 году страховые выплаты из ГФСС в средней заработной плате 
по республике составляют не более 16,5%. 

 
Рисунок 1 -  Доля страховых выплат по социальному страхованию в  средней 

заработной плате по республике, в % 
Действующая на современном этапе в Казахстане система социального 

страхования подразумевается разграничение социального страхования и государственного 
социального обеспечения; разделение участников социальной защиты на тех, кто получает 
ее из республиканского бюджета, и на тех, кто получает средства из ГФСС.  

Рассматривая тенденции развития ГФСС РК необходимо обратить внимание на 
данные по социальным выплатам и социальным отчислениям. Представленные данные 
свидетельствуют не только о положительной динамике отчислений и выплат, но и о 
дополнительных финансовых возможностях ГФСС. 

 

 
 

Рисунок 2- Социальные отчисления и социальные выплаты 
С 2005 года количество участников системы обязательного социального 

страхования увеличилось с 4 млн. человек до 6,6 млн. человек по состоянию на 1 января 
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2015 года, что составило 73,4% от экономически активного населения Казахстана. 
Ежегодно стабильный рост участников обязательного страхования, несомненно, 
сказывается и на количестве получателей социальных выплат из ГФСС. Если в первые три 
года социальные выплаты были выплачены на общую сумму 821 миллионов тенге, то в 
2014 году многократно выросшее количество участников привело к тому, что средства 
Фонда были направлены на обеспечение социальных выплат на общую сумму 106 
миллиардов тенге [3]. 

Система выплат, осуществляемых за счет средств ГФСС, играет важную роль в 
вопросах материального обеспечения человека в период нетрудоспособности, 
безработицы,  в решении вопросов материнства и детства. Это придает данной системе 
повышенную социально-экономическую и политическую значимость. От объема и 
качества этих выплат зависит уровень социальных гарантий государства. 

Однако, несмотря на положительные тенденции в развитии системы обязательного 
социального страхования, необходимо выделить и ряд общих проблем таких, как:  

- государство использует систему коэффициентов, для занижения размеров выплат, 
а также введение ограничений на максимальный размер выплат; 

- установление заниженного размера страховых выплат по уходу за ребенком до 
одного года для неработающих женщин (данный показатель ниже прожиточного 
минимума), что ведет к нарушению процесса реализации социальных гарантий. 

- не полный охват системой социального страхования, около 50% самозанятого 
населения республики не являются плательщиками социальных отчислений. 

Значимым было бы и установление страховых тарифов, обоснованных с 
экономической позиции, которые смогли бы действительно поддержать определенный 
уровень замещения заработка работника при наступлении страховых случаев. Кроме того, 
работодатели обязаны в полной мере нести ответственность за применение различного 
рода незаконных схем при оплате труда, а для этого необходимо ввести соответствующие 
статьи в административный и уголовный кодексы.  
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 Қазіргі кезде көптеген банктер халыққа қаржылық қызмет көрсету кезінде банктік 

қызметтің барлық аспектілерін қамтитынтүрлі өнімдерді ұсынып отыр. Дәл осы кезде 
басқа банктер бәсекеге қабілеттілігін сақтап қалу  мен жаулап алу мақсатында қатаң түрде 
тек белгілі бір қызмет түрлерін көрсетуге тырысады.   

 Екінші деңгейлі банктер халыққа қызмет көрсетумен байланысты несиелік, есептік 
және қаржылық операциялардың барлық түрлерін орындайды. 

 Екінші деңгейлі банктер орындайтын қызметтерді топтау арқылы олардың 
орындайтын функцияларын құрауға болады: 

- уақытша бос ақшалай қаражаттарды, жинақтар мен салымдарды 
шоғырландыру (депозиттік операциялар); 
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- халыққа несие беру (активті операциялар); 
- қолма- қолсыз есеп айырысуларды ұйымдастыру мен жүргізу; 
- халыққа басқа да қаржылық қызмет көрсету.  
 Банктің қызметін экономикалық тұрғыдан келесілерге бөледі. 
- ссудалық (есептік ссудалық); 
- есептік; 
- кассалық; 
- инвестициялық және фондтық; 
- кепілдемелік [1]. 
 Банктік қызметтің бастыларының бірі халыққа депозиттерге қаражаттарын тарту 

болып табылады. Банктің бұл қызметінің маңызыдылығы банктің ресурстарын 
қалыптастыруда. Банктің ресурстары өзіндік қаражаттардан, тартылған және өзінің 
айналыстан түскен құралдарынан қалыптасады.  

Резервтерді құру кезінде, бір жағынан, төленетін салық және, сәйкесінше, ақшалай 
қаражаттар шығындары төмендейді. Бұдан басқа, резервтерді құру таза табыстың сәйкес 
бөлігі нақты капиталын ұлғайта отырып, банк қолында қалатынын білдіреді және оны 
күтілмеген қаржылық қиындықтардан кепілдік ретінде қолдануға болады. Басқа жағынан, 
резервтер сомасы қаншалықты үлкен болса, соншалықты банктің таза пайдасы төмен 
болады, ал бұл таза пайдадан банк акционерлеріне дивидендтер төленеді, сондықтан 
құрылатын резервтер мөлшерін анықтауда осы екі факторды да ескеру қажет. 

1-кестеде Банк қызметінің таза табысы құрамында резервтердің үлестері 
көрсетілген. Кесте мәліметтері бойынша банктің таза табысы құрамында резервтердің 
үлестері 2012 жылы 3,13%, 2013 жылы 10,05% құраса, 2014 жылы 1,97% құрады, яғни 
Банк 2013 жылы құрылған резервтер мөлшерін анықтауда жоғарыда айтылған екі 
факторды ескермеген. 

 
1 кесте - 2012-2014 жылдар аралығында «Каспи банк» АҚ-ның таза табысы 

құрамында резервтердің үлестері 

Жылдар Резервтерді құруға дейінгі пайда, мың 
теңге 

Басқа резервтерді құру, мың 
теңге Үлесі, % 

2012ж. 888469 27866 3,13 
2013ж. 1382111 138958 10,05 
2014ж 18472288 365240 1,97 

Ескерту: 2012-2014 жылдар аралығында «Каспи банк» АҚ қаржылық есептемесінен алынды [2].   
Банктің есепті кезеңде пайдасы туралы мәліметтерді оның баланстық есептемесі 

мен кірістер мен шығыстар туралы есептемесінен алуға болады. Банк жұмысы сапасына 
объективті баға беру үшін пайданың алынған сомасын оның жоспарланған 
(болжамданған) мәнімен, егер ол анықталған болса, және өткен жылдардағы мәндермен 
салыстыру қажет. 2-кестеде «Каспи банк» АҚ-ның пайдасы туралы мәліметтер берліген.  

 
2 кесте - 2012-2014 жылдар аралығында «Каспи банк» АҚ-ның таза табысы және 

оның өсім қарқыны 
Таза табыс, мың теңге Өсім қарқыны (есе) 

01.01.2013ж. 01.01.2014ж. 01.01.2012ж. 2013ж. 2014ж. 
860603 1599186 13307048 1,85822 8,3211 

Ескерту: 2012-2014 жылдар аралығында «Каспи банк» АҚ қаржылық есептемесінен алынды [2].   
 
«Каспи банк» АҚ-ның таза табысы 2012 жылға қарағанда 2013 жылы 1,85 есе 

артып, 2012 жылы 860603 мың теңгеден 1599186 мың теңгеге дейін жетті, ал 2013 жылмен 
салыстырғанда 2014 жылы бұл көрсеткіш 8,32 есе күрт өсіп, 13307048 мың теңгеге дейін 
жетті. 
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Есепті кезең қорытындылары бойынша банк активтерінің табыстылығы 
бухгалтерлік баланс немесе кірістер мен шығыстар туралы есептеме мәліметтері бойынша 
анықтауға болады. Есепті кезеңде банк активтерінің  табыстылығын анықтаған соң, бұл 
шамаларды өткен жылдармен салыстыру қажет. 3-кестеде 2012-2014 жылдар аралығында 
Банк активтерінің табыстылығы жөнінде мәліметтер берілген.  

 
3 кесте - 2012-2014 жылдар аралығында «Каспи банк» АҚ активтерінің 

табыстылығы 
Жылдар Активтер, мың теңге Таза табыс, мың теңге Таза табыс / активтер, % 

2012ж. 119859763 860603 0,7 
2013ж. 333070534 1599186 0,4 
2014ж. 921769186 13307048 1,4 

Ескерту:2012-2014жылдар аралығында «Каспи банк» АҚ қаржылық есептемесінен алынды [2].   
 
Банк активтерінің табыстылығы 2012 жылы 0,7% құраса, 2013 жылы бұл көрсеткіш 

0,4%-ға дейін төмендеді, ал 2014 жылы ол қайта 1,4%-ға дейін өсті. Банк активтерінің 
табыстылығы қарастырылып отырған кезеңдерде төмен деңгейлі болып табылады.    

Табыстылықтың басқа жалпылама көрсеткіші табыстың меншікті капиталға 
қатынасы болып табылады. Бұл көрсеткішті баланстық есептеме мәліметтері бойынша 
анықтауға болады. Оны анықтағаннан кейін көрсеткіштің өткен жылдар бойынша 
мәндерімен салыстыру қажет. Кесте мәліметтері бойынша банктің таза табысының 
меншікті капиталына қатынасы мәні 2012-2014 жылдар аралығында қатты өзгерген. 
Меншікті капитал табыстылығы 2012 жылы 5,3%, 2013 жылы 5,7% құраса, 2014 жылы 
16%-ға дейін күрт өсті. Оның себебі 2012 жылға қарағанда 2014 жылы меншікті капитал 
15988082 мың теңгеден 82984955 мың теңгеге дейін 5,2 есе  өсті, сонымен бірге таза 
табыс та 2012 жылы 860603 мың теңгеден 2014 жылы 13307048 мың теңгеге дейін 15,5 есе 
өсті.  

Табыстылықтың жоғарылауының себебі 2014 жылы 2012 жылға қарағанда таза 
табыстың өсімі қарқыны меншікті капиталдың өсімі қарқынынан 2,9 есе артық болуы.  

4-кестеде 2012-2014 жылдар аралығында «Каспи банк» АҚ капиталының 
табыстылығы жөнінде мәліметтер берілген. 

 
4 кесте - 2012-2014 жылдар аралығында «Каспи банк» АҚ капиталының 

табыстылығы 

Жылдар Меншікті каптал, 
мың теңге Таза табыс, мың теңге Таза табыс / Меншікті 

капитал, % 
2012ж. 15988082 860603 5,3 
2013ж. 28034577 1599186 5,7 
2014ж. 82984955 13307048 16,0 

Ескерту: 2012-2014 жылдар аралығында «Каспи банк» АҚ қаржылық есептемесінен алынды [2].   
 
Бір жағынан, өтімділік банк өз міндеттемелерін, оның ішінде пайыздар түрінде 

сәйкес сыйақыны төлеумен бірге салынған қаражаттарды қайтару ғана емес сонымен 
қатар несиелерді ұсыну бойынша да, уақытында орындай алу мүмкіндігін білдіреді. Басқа 
жағынан, өтімділік бірдей мерзімдегі активтер мен пассивтер сомаларының арақатынасын 
білдіреді. Активтердің ақшалай қаражаттарға тез айналу мүмкіндігі жағынан банктің 
жоғары өтімді және төмен өтімді активтері туралы айтылады. Бұл анықтамалардан көрініп 
тұрғандай, олар негізінен өзара байланысқан.  

Банк өтімділігі қаражаттарды тарту мен орналастыру көлемдері мен мерзімдерінің 
сәйкес келу деңгейімен анықталады [3, 6б б.]. 
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Банк өтімділігін жинақтауға және қаржылық нарықтарда сатып алуға болады. 
Өтімділік қысқа мерзімді категория болса да, болашақтағы қажеттіліктерді есепке ала 
отырып, өтімділіктің мөлшерлерін жүйелі түрде жоспарлау қажет. Мұнда мүмкін болатын 
жоғалтулар банктік қаражаттардың көздерінде немесе оларды қолдануда өзгерістер 
нәтижесінде болуы мүмкін.  

Банктік өтімділіктің негізгі бағытталуы несиелерге сұраныс және салымшылардың 
депозиттерді алу қажеттіліктерін қанағаттандыру болып табылады. Өтімділіктің Арнайы 
(жанама) қызметтері банкке клиенттердің сенімін, активтерді табысты емес сатудан 
қашуды, қаражаттарды тарту кезінде тәуекелдер үшін сыйақыларды шектеуді қамтамасыз 
ету. 

Өтімділіктің қажетті деңгейін сақтауда максималды табыстылық деңгейіне жету 
мақсатында нетто-өтімді бағыт түсінігі пайдаланылады. Бұл түсінікте банктің 
қаражаттарды тарту және орналастыру бойынша банктің әр операциясы бейнеленеді: 

 
)()( dpndprtasnddspt RRRSSPPPDPLLL ++++−++++=−= ,           (1) 

 
мұндағы, Lt – нетто-өтімді бағыт; 
Lp – өтімді қаражаттарды ұсыну; 
Pd – депозиттердің түсімдері; 
Dnd – депозиттік емес банктік қызметтерді сатудан түскен табыстар; 
Ps – бұрын берілген қарыздарды өтеу; 
Pa – банк активтерін сату; 
Pr – ақшалай нарықта қаражаттарды тарту; 
Ls – өтімді қаражаттарға сұраныс; 
Sr – клиенттердің шоттарынан ақшаларды алу; 
Sp – несиелерді алуға тапсырыстар; 
Rnd – депозиттік емес қаражаттарды тарту бойынша шығындарды төлеу; 
Rp– банктің басқа операцияларына шығындар; 
Rd – акционерлерге дивидендтерді төлеу. 
Басқаша айтқанда,  өтімді бағыт белгілі бір мерзімдегі қаражаттар көздері мен сол 

мерзімдегі көздерді пайдаланудың айырмашылығы ретінде анықталуы мүмкін. Өтімді 
бағытты басқару өтімді қаражаттардың артықшылығы мен жетіспеушілігі көлемдерін 
реттеуге негізделеді [4, 425 б.]. 

Егер банк өтімділігі оның белгілі бір уақыт кезеңіне немесе болашақта қаржылық 
жағдайының сипаттамасын білдірсе, баланс өтімділігі нақты мерзімге анықталады. 

Активтер өтімділігі олардың сапасының маңызды сипаттамаларының бірі болып 
табылады. Активтердің қолма-қол ақшаға айналу мүмкіндігіне байланысты олар жоғары 
өтімді, өтімді, ұзақ мерзімді өтімді активтер және өтімді емес активтер деп бөлінеді. 

Отандық банктердің тәжірибесінде жоғары өтімді активтер қолда бар 
қаражаттардан, Ұлттық банктегі шоттардағы қаражаттардан, шет елдер банктерінің 
корреспонденттік шоттарындағы қаражаттардан құралады.  

Өтімді активтерге жоғары өтімділерден басқа банк өтеу мерзімі жақын 30 күн 
ішінде ұлттық валютада немесе шет ел валютада берген несиелер, сонымен қатар жақын 
30 күнде төленуге тиіс басқа да төлемдерден тұрады.  

Ұзақ мерзімді өтімді активтерге келесілер жатады: банк ұлттық валютада немесе 
шет ел валютасында берген барлық несиелер; бағалы қағаздарға инвестицияланған және 
қарыздық міндеттемелерді сатуп алуға жұмсалған қаражаттар; орналастырылған 
депозиттер, оның ішінде қалған өтеу мерзімі бір жылдан жоғары, қымбат металдарда. 

Өтімсіз болып келесілер табылады: мерзімі өткен несиелер, қайтарылуы сенімсіз 
қарыздар, банктің ғимараттары, жылжымайтын мүлікке инвестициялар. 
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Банктің өтімділігін сипаттайтын және Базельде халықаралық банктік 
қауымдастықпен қабылданған негізгі көрсеткіш өтімділік коэффициенті төмендегі 
формула арқылы анықталады: 

 

À
ËÊ ñ

Ç = ,                                                         (2) 

 
мұндағы, Лс – ақшалай қаражаттар, банкаралық несиелер және жеңіл өтімді бағалы 

қағаздар сомасы; 
А – банктің жиынтық активтері. 
Екінші деңгейлі капиталға кіретін субординарлық мерзімді қарыздың бастапқы 

қайтарылу мерзімі 5 жылдан кем болмауға тиіс және соңғы бес жылдың әрбір жылында 
меншікті капиталдың 20%-дай көлемінде субординарлық қарыздың бастапқы сомасы 
қайтарылады. 

Меншікті қаражаттардың (меншікті капиталдың) жеткіліктілігі төмендегідей екі 
коэффициенттің көмегімен есептелінеді: 

Банктің бірінші деңгейлі капиталының, оның барлық активтерінің сомасына 
қатынасы 0,06 – дан кем болмауға тиіс  

 

À
ÈÊÊ²ê −

=1 ,                                                             (3) 

 
мұндағы, КІ – бірінші деңгейлі меншікті капитал; 
ИК – банктің акцияға жұмсаған инвестициялары және басқа да заңды тұлғалардың 

субординарлық қарызы; 
А – банктің жиынтық балансына сәйкес барлық активтерінің сомасы; 
Банктің меншік капиталының, оның тәуекел дәрежесіне байланысты өлшенген 

активтеріне қатынасы, 0,12-ден кем болмауы. 
 

 
Ағымдағы өтімділік коэффициенті (к4) өтімділігі жоғары активтердің орташа 

айлық шамасының талап етілетін міндеттемелердің орташа айлық шамасына қатынасы 
арқылы есептелінеді. Ағымдағы өтімділік коэффициентінің ең төменгі мәнін Ұлттық 
Банктің Басқармасы бекітеді. 

Ағымдағы өтімділік коффициенті (к4) төмендегідей түрде есептеледі: 
 

îð

îð

Ì
Àê =4 ,                                                                  (4) 

 
мұндағы, Аор – активтердің орташа айлық шамасы; 
Мор – талап етілетін міндеттемелердің орташа шамасы; 
К4 – ағымдағы өтімділік коэффициенті [4, 426 б.]. 
Сонымен, өтімділік көрсеткіштерін тек нормативтер ретінде ғана қарастыру қажет 

және нормативтерді реттеуші органдар бекіткендіктен, олар есепке алынуы тиіс.  Банктің 
активтер мен міндеттемелерін басқару процесінде банкке салынған қаражаттардың 
өтімділігін қамтамасыз ету үшін ,біріншіден, талап етуге дейінгі міндеттемелер бойынша 
мүмкін талаптарды орындау үшін банк кассасында және Ұлттық банкте шоттарда ақшалай 
қаражаттар сомасы болу қажет және, екіншіден, болашақта белгілі бір күні төлеуі тиіс 
ақашалай қаражаттар сомасын және осы күнге болжамданатын банк салған 
қаражаттардың қайтарылуынан, сонымен қатар жаңа депозиттерден ақашалай қаражаттар 
түсімдер сомасын  білуі қажет.  
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2014 жылдың 25 қарашасында Үкімет, Ұлттық Банк және ҚР қаржылық нарық пен 

қаржылық мекемелерді реттеу және қадағалау комитетінің 2015-2020 жылдардағы 
арналған экономика және қаржылық секторды тұрақтандыруға бағытталған бірлескен іс-
шара жоспары қабылданған. Жоспарды қаржылық қамтамасыз ету үшін ҚР Ұлттық Қоры 
құралдары АҚШ-тың 10 млрд.долл. 1200 млрд.теңге көлемінде қолданылады. 

Жоспар іс-әрекеттің бес бағытын көздейді: 
-қаржылық секторды тұрақтандыру - 4млрд.АҚШ долл.(4800 млдр.теңге) 
-тұрғын ұй секторын дамыту – 3 млрд. АҚШ долл. (360 млрд.теңге) 
-кіші және орта бизнесті қолдау - 1млрд. АҚШ долл. (120 млрд.теңге) 
-агроөнеркәсіп кешенін дамыту - 1 млрд. АҚШ долл. (120млрд. теңге) 
-инфрақұрылымдық және ұтқырлық жобаларды іске асыруға- 1 млрд. АҚШ долл. 

(120млрд. теңге) [1]. 
Еліміздің банк жүйесін қолдау, онын мемлекетіміздің экономикалық жүйесінде 

маңызды орын аладытындығымен сипатталады. Тәуелсіздік жылдары Ұлттық банк 
еліміздің экономикалық жүйесінің жұмыс істеуін қамтамасыз ететін және оның нарықтық 
жағдайда дамуын ынталандырады. 

Мемлекет ұлттық банктерге қолдау көрсете отырып, олардың ішкі экономика мен 
нақты секторды, соның ішінде, кіші және орта бизнесті қаржыландыру мен ипотекалық 
қаржыландыру жөнінде қол жетімді шарттарды ұсынатындықтарына сенім артады. 

Мемлекет мақсаты - жүйенің тұрақтылығын қолдау және сақтап қалу. Бұл 
мақсаттар үшін Қазақстанда жеткілікті реттеу мен қадағалау, сондай-ақ, депозиттерді 
кепілдендіру жүйесі бар. Жүйе тұрақтылығын қауіп болу жағдайында, мемлекет банктік 
секторға бұл жағдайды тұрақтандыру мақсатында белгіленген ретпен және белгілі 
көлемде қаржылық қолдау көрсетеді. 

Мемлекет банктердің операциялық қызметтеріне  араласпайды және де банктер 
қарыздары турасында өзіне ешқандай міндет алмайды. Банктер ағымдағы жағдайдағы, 
банк депозиторлары мүдделерінің максималды қорғалуы үшін, активтер мен пасивтерді 
тиімді басқаруды қамтамасыз ету керек. Бұған қарамастан, мемлекет қызметтері ел 
экономикасының дамуына әсер ететін жүйе құрушы банктерге тұрақтандыру іс-әрекетін 
ұсынып отырады. 

Қаржылық секторды тұрақтандыру үшін қолданылатын іс-шаралар. Біріншіден, 
жай және қол жетімді акцияларды сатып алу және субординарлық зайымдар беру арқылы 
төрт жүйе құрушы банктерді қосымша капитализациялау банктердің бұндай мемлекеттік 
қолдауға не болудың негізгі шарты- банктер капиталын өз ақционерлері есебінен көбейту. 

Бүгінгі күні банктер берген зайымдардың 35,6% қозғалмайтын мүлік және жермен 
қамтамасыз етілген, ал олардың бағасы күрт төмендеп кетті. Бұл жағдай банктер активтері 
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сапасын төмендетті, осыған байланысты банк секторында шығындардың айтарлықтай 
көлемі қордалана береді. Банктік секторды сауықтыру үшін Қаржылық қадағалау агенттігі 
банктер құрайтын провизияларға қойылатын тараптарды күшейтеді. Бұл жағдай банктер 
өз шығындарын мойындауға және оларды құралған провизияларды құрау үшін қосымша 
капитал қажет. 

Банктерді қосымша капитализациялау сомасы 4 млрд. АҚШ долл.(480 млрд.теңге), 
оның ішінде:  

1 млрд. АҚШ долл. (125 млрд.теңге) төрт жүйе құрушы банктерге (ҚР Халық Банкі, 
Казкоммерцбанк, Каспи банк, БЦК) қарапайым акцияларды иелік ету түрінде беріледі. 

3 млрд. АҚШ долл. (375 млрд.долл.) субординарлық қарыз немесе қолжетімді 
акцияларды (дауыс беру құқығы жоқ) сатып алу түріне беріледі [2]. 

Бұл берілген құралдарды банктер сәйкесті қор (провизиялар) деңгейін құруға және 
мемлекет ішінде тұтынушыларға несие беруді бағыттауға тиіс. 

Екіншіден, стресс активтері қоры құрылған. Стрес ативтері қорының қызметі 
қазақстандық  банктардың  несиелік қоржындар сапасын арттыруды көздейді. Бұл 
мақсатты іске асырудың негізгі мақсаты банктердің күмәнді акцияларын сатып алу және 
оларды ары қарай басқару. Бұндай активтер қатарына макроэкономикалық, нарықтық 
және басқадай факторлар әсерінен айтарлықтай құнсыздап активтер қарастырылады, атап 
айтқандай, банктерге кепілдікке қойылған жылжымайтын мүлік, жер. Мұндай 
зайымдарды банктерден сатып алу, банк балансын өтімділігі төмен активтерден жеңілдеді 
және банктерді өз шығындарын мойындауға мәжбүр етеді. 

Активтерді сатып алу дисконт немесе стрес активтері қоры белгілейтін тәуелді 
болу басқадай түрлерін қолдана отырып баланстық құн бойынша сатып алынады. 

2014 жылы бірінші траншпен стрес активтері қорын капитализациялау мақсатында, 
республикалық бюджеттен 52 млрд.теңге бөлінген. 2015 жылы республикалық бюджет 
құралдары есебінен қордың жағылық капиталы 122 млрд.теңгеге жеткізіледі [2]. 

Үшіншіден, банктердің қызмет көрсету міндеттерін қамтамасыз ету мақсатында, 
репо операцияларын қамтамасыз етуге қабылданатын Ұлттық Банктың құралдар тізімі 
кеңейтіледі. 

Қор базасын тұрақтандыру мақсатында Ұлттық Компаниялар, акционерлік 
қоғамдар, мемлекеттік кәсіпорындар және жарғылықты капиталда мемлекеттің қатысуы 
бар заңды тұлғалар жәнеде активтерін Ұлттық Банк басқаратын мемлекеттік мекемелердің 
уақытша бос тұрған ақшалай құралдары отандық банктер депозиттерінде орналастырады. 

Төртіншіден, қаржылық секторда мемлекеттік реттеу жетілдіріледі. Қаржылық 
қадағалау агенттігі пруденциалдық реттеу аумақында банктардың сырт міндеттері жалпы 
нараықтық қаржыландырудың деңгейін азайту жұмысын жалғастырады. Бұл жағдайда 
қолданыстағы және жаңадан енгізілетін банктік заңнамалықтар талаптары 
диверсификацияланған белсенді операцияларды қаржыландыру негізінен депозиттік 
базасы есебінен, соның ішінде жеке тұлғалар арқылы банктерді қорландыру базасын 
құруға ынталандыруға міндетті.  

Халқаралық озық тәжірибелері негізінде банктердің капитализациялануының 
есептеу әдістемелері онтайландырылады. Қолданыстағы банктік активтерді сыныптау реті 
де оңтайландырылады. Жанама факторлардың банк активтеріне әсер етуі мүмкіндігін 
ескере отырып банктер қосымша қор құрады, соның ішінде экономика секторларындағы 
іс-керлік белсенділіктің төмендеуі, жағымсыз  сырт құбылыстарына тәуелділік. 

Банктердегі тәуекелді басқару және ішкі бақылау жүйелеріне қойылатын талаптар 
күшейтіледі. Бірінші кезекте, банктер өтімділікті жоғалту тәукелдіктеріне жүргізілетін 
мониторинг жүргізу жолдарын қайта құрастыру қажет, ол банктер активтері мен 
пассивтерін басқару стресстік жағдайлардың туындау мүмкіндігін ескере отырып 
моделдеу керек. 

Аталған шаралар банктерге дербес және біріктірілген негізі және банктік 
конглолираттар аумағында іске асырылады. 
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Дүниежүзілік дағдарыс жағдайында ипотекалық несиелерді төлеу проблемасы 
туындады. Астана және Алматы қалалар тұрғындарының баспана жағдайларын шешу 
мақсатында тұрғын үй секторларын дамыту мақсатында «Самрұқ-Қазына» қоры арқылы 
ипотекалық несиелердің арнайы бағдарламасы іске асырылады. Бұл бағдарламаның 
қаржыландыру үшін қордан 5 млрд.долл. (600 млрд.теңге) бөлінеді. Бұл қаражат Ұлттық 
Қор және Жинақтаушы Қордан тартылып құрылады. 

Бұл бағдарлама құралдары екінші деңгейдегі банктер арқылы Астана және Алматы 
қалаларындағы салынып бітпеген тұрғын-үй кешендері құрылысын аяқтау үшін зайымдар 
беру қамтамасыз етіледі. 

Бұл бағдарламаға қатысушы ретінде екінші деңгейдегі банктер және тұрғын 
үйлерді әділ бағамен сатуға дайын құрылыс компаниялары бола алады.  

Жылжымайтын мүлік нарығындағы жағдайды тұрақтандыратын бағдарламаның 
негізгі параметрлері: 

1. «Самрұқ-Қазына» қоры  екінші деңгейдегі банктерге жеңілдетілген 
қойылыммен 15 жылға бірнеше несиелендіру ашады. Өз негізінде екінші деңгейдегі 
банктер заемщиктердің түрлі топтарына 10,5%...12.5% қойылым мөлшерінде және 
мерзімнен бұрын қайтару құқығы мен ипотекалық несие бере алатын болады. 

2. Қаржының бір бөлігі 2015 жылы іске асырылатын жаңа ипотекалық 
бағдарламаға жұмсалады жәнеде оның пайыздық қойылымы 10,5 пайыз деңгейінде 
болады. Бұл бағдарлама тұрғындарға жеңілдетілген қойылым және қолжетімді бағаға 
ипотекалық баспана алу мүмкіндігін береді. Екінші деңгейдегі банктер құрылысы бітпеген 
нысандардағы пәтерлерді сатып алу үшін ипотекалық зайымдар зайымдар беру арқылы 
зайемщиктер-құрылыс компаниялармен туындаған жағдайларын түзеу және несиелік 
қаржының сапасын біршама жақсарту мүмкіншіліктеріне ие болады.  

3. Несиелік телімнің бір бөлігін екінші деңгейдегі банктер алдыңғы кезеңдерде 
ауданы 120 м2 аспайтын пәтер аламдеу үшін ипотекалық зайым алған тұтынушылардың 
пайыздық қойылымдарын 10,5 пайыздан- 12,5 пайызға дейін төмендетуге жұмсалады. Бұл 
жерде тұтынушы тарапынанмына шарттар орындауға тиіс: алған ипотекалық зайымдарды 
тыңғылықты төлеп отыруы; зайемщикте, ипотекалық зайымды қайтарымсыз ететін 
тұрғын  үйден басқа баспана болмау керек. 

4. Мемлекет өз кезегінде ұлттық компаниялар және мемлекеттің қатысуы бар 
акционерлік қоғамдар арқылы Астана және Алматы қалаларында әділ бағамен жаңа 
тұрғын үйлерді (пәтерлерді) сатып алатын болады [3]. 

Қазақстан экономикасының заманауи кезеңде дамытудың өзекті  проблемаларының 
бірі кәсіпорындармен тұрғындардың өндірістік қызметтерін қаржыландыру жөнінде 
қызмет көрсету. Ең кең тараған қаржыландыру көзі-екінші деңгейдегі банктер несиелері. 

Қазақстан Республикасында банктік қызмет көрсетудің жақсы дамуы тәуекелді 
басқару әдістерін жетілдіруді көздейді (тәуекел – менеджмент). Тәуекел-менеджмент 
тәсілдерінің бірі-сақтандыру. Қазақстан Республикасында банктік сақтандырудың пайда 
болу себебі тәуекелдігі жоғары банк операциялары – несиелендірумен тікелей 
байланысты. 

Перспективада Қазақстандағы банктік қызмет көрсету нарығы айтарлықтай 
кеңейтіледі, озық технологиялармен байытылады, соның ішінде жаңа дәстүрлі емес 
банктік операциялар мен заманауи технологиялармен толықтырылады.  

Бұл жағдай халыққа банктік қызмет көрсетудің деңгейімен сапасын арттыруға 
қаржылық жүйенің беріктендіруге мүмкіншілік береді және экономиканы нақты 
секторының жандануы мен дамуына ықпал етеді. 

Соңғы жылдары айтарлықтай дамыған төлем карточкалары нарығы перспективті 
бағыттардың бірі.  

Отандық нарықта халықаралық төлем жүйесінің карточкалар беруге аумағы 
шектеулі карточкаларда пайдалануға енгізілген. 

Төлем карточкалары негізінен қолма-қол ақшаны алуға пайдалануына қарамастан, 
соңғы кезде қолма-қол емес трансакцияларда қарқынды түрде  қолдануда. 
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Қазіргі кезде тұтыну тауарлары үшін есеп айырысу негізінен қолма-қол ақша 
арқылы жүргізіледі, себебі қолма-қол ақшаның обсолюттік өтімділік қасиеті бар 
болғандықтан төлемдерді максималды тез орындауға болады, бірақ банктік каточкаларды 
пайдалана отырып халықтың қолма-қол емес есеп айырысуға ауысуы үшін әсерлі 
факторлар емес. 

Бұл факторларға жататын:  
- Электрондық төлем жүйелерінің технологиялық жетілдіру нәтижесінде 

төлемдер жылдамдығын қолма-қол ақшамен төлемдер жылдамдығы мен теңестіру; 
- Банктік карталар тауарлар құнын төлеу нәтижесінде арзандату мен 

жеңілдіктерге ие болу(кобрэдингтік карталар эмиссиясы жобасы, жарнама агенттіктері); 
- Төлем барысында құралдардың шектеулі болуының жоқтығы (қолма-қол 

ақшамен есеп айырысқанда төлем сомасы төлеушіде бар ақшалай құралдармен шектеледі, 
ал банктік картамен есеп айырысқанда төлеуші, банктік картадағы барлық қол жетімді 
лимиттік жұмсалатын соманы игере алады); 

- Банктік картаны пайдалануға негізделген заманауи есептесу технологиясын 
пайдаланудың пестижность. 

- Сонымен қатар, келесі тосқауыл болатын факторлардыда ескеру қажет:  
- Мемлекетіміздің халқында дербес қолма-қол емес есептесудің қалыптасқан 

мәдениетінің жоқтығы; 
- Карточкалар арқылы төлемдерді қабылдайтын кең көлемді инфрақұрылымның 

жоқтығы; 
- сауда орындарында банктік карталарды пайдалану арқылы есеп айырысу 

жылдамдығының төмен болуы жәнеде қызмет көрсетушілердің дайындық деңгейінің 
төмендігі;  

- банктік  карталар арқылы есеп айырысу үшін экономикалық қызығушылығының 
болмауы. 

Сауда орындарының банктік карталар арқылы есеп айырысуға қызуғушылығы тек 
қана имидждік саясатпен және сатып алушылар есеп айырысуы түрін ұсынумен 
байланысты. Ал банктік карталарды пайдаланудағы шығындар (0,5-2,5 %) керісінше 
карталарды пайдалану қызығушылығына кедергі туғызуды, себебі түсімді несиелік 
мекемеге инкасациялау және оны ары қарай кәсіпорын есепшотына енгізумен 
салыстырғанда экономикалық тұрғыдан тиімсіз. 

Банктік карталар есеп айырысу ашық түрде өтеді және салық қызметі толыққанды 
бақылау жүргізуге мүмкіншілік алады. 

 Тұтынушылық тауарларды сату аумағындағы кәсіпорындар үшін есеп айырысу 
жылдамдығы маңызды фактор болып тұр. Қазіргі жағдайда көпшілік сауда орындарында 
қолма-қол ақша мен есеп айырысу жылдамдығы, банктік картамен есеп айырысу 
жылдамдығынан жоғары болғандықтан сауда кәсіпорындар қолма-қол ақша 
құралдарымен есеп айырысуға ұмтылады. 

Банктардың төлем карталары арқылы қолма-қол есеп айырысудағы қызығушылығы 
төмендегідей: 

Біріншіден, карта пайдалану мәдениеті қалыптастыру арқылы карта шотында 
қалатын халық мөлшерін болжауға болады себебі сатып алушы өзінің сатып алу 
мүмкіндігін қамтамасыз ету үшін банкоматтан немесе банктан бірден ақша құралдарын ірі 
сомасын алуға мәжбүр, ал карта арқылы ақшалай құралдар біртіндеп жұмсалады. 

Екіншіден, несиелік мекемелер үшін тауар құнын карталармен төлеу айтарлықтай 
тиімді. Сәйкесті несиелендіру мәселесінен қолма-қол ақша құралдарын алаумен 
салыстырғанда банк төлем жүйесі және карта элименттіне байланысты 0,5 %дан 2,5 %ға 
дейін сыйақы алуы мүмкін. 

Тұтынушы тауарларын сату кәсіпорындарында жаппай банктік қызмет көрсетуге 
тарту белсенділігіне жақын перспективада сауда экваирингі рентабельдігінің жоқтығы 
кедергі болып тұр. 
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Банктік карталар мен есеп айырысуды қамтамасыз ету үшін төлемдерді 
карталармен қамтамасыз ететін инфрақұрылымдарды құру қажет, оның сыртында 
құралдарды алушының, картаның көмегімен орындалған операциялар үшін банкқа 
коммисия төлеуіне байланысты шығындары ұлғайды және оның карталық есеп 
айырсудың дамуына кедергі болуы анық.  

Жалпы төлем көлемінде банктік карталарды қолдана отырып орындалған 
операцияларын жандандырудың қосымша факторлары ретінде Қазақстанда несиелік және 
кобрэитингтік карталар нарығын құру бола алады. Кредиттік карталармен қолма-қол ақша 
құралдарын алу, тауар және көрсетілген қызмет үшін төлемдермен салыстырғанда, ақылы 
болғандықтан, несиелік карта ұстанымшыларының тауар үшін төлемдерді карталар іске 
асыруды арттырады деген болжам жасауға болады. 

Көрсетілген коммуникалды қызмет үшін төлемдік кезеңдік негізінде іске 
асырылады және төлеу кезінде тұтынушының қызмет көрсету компаниясының офисінде 
болуы міндетті емес. Бұл жерде сөз коммуникалды төлемдер мен байланыс қызметі үшін 
төлемдер болады. Коммуналдық және телекоммуналды нарығында банктік карталармен 
есеп айырысуға қолма-қол ақша құралдары мен банктік аударымдар арқылы есеп айырысу 
бәсекелес бола алады. 

Қызмет көрсету нарығының қатысушыларын банктік карталар арқылы төлемдерді 
ұйымдастыруға ынталандыратын факторларға қарастыра отырып, қызмет көрсету 
нарығында банктік карталар арқылы төлемдерді іске асыру арқылы тұтынушылық 
тауарлар мен қымбат мүлік нарығындағы сәйкесті көрсеткіштерден айтарлықтай жоғары 
деген қорытынды жасауға болады. Коммуналдық және коммуникациялық төлемдердің, 
еңбек ақыны жұмсаудың жалпы көлеміндегі үлесі басым еместігін ескере отырып келесі 
қорытынды жасауға болады: Қазақстанда, банктік карталар көмегімен орындалған жалпы 
келісімдер көлеміндегі, тауарлар мен көрсетілген қызметтер үшін банктік карталар 
арқылы орындалған операциялар үлесі европалық көрсеткіштерге жуық жылдарда жетеді 
деуге болмайды.  

Осы бағдарламаға сәйкес бірегей қолма-қол емес жекелеген төлем жүйесін құру 
көзделіп отыр. Құрылған жүйе: еңбекақы, зейнетақы және әлеуметтік көмектерді төлеу 
механизмін жетілдіру; коммуналды төлемдерді жинау, көлік және байланыс 
қызметтерінің төлемдерін оңтайландыру; қолма-қол емес түрде бюджеттік, салықтық, 
кедендік және басқадай міндетті жиналымдарды іске асыру мен қолма-қол ақшалық 
таңбалардың эмиссиясы шығындарын азайтуға мүмкіншілік туғызды. 

Микропроцессорлық карточка бельгиялық Open Way компаниясының кешенді 
бағдарламалық қамтамасыз ету негізінде жасалынды. KazKard техникалық 
мүмкіншіліктері, оған халықаралық карточкалық жүйеге еркін интеграциялау мүмкіндігін 
береді. 

Сонымен бағдарламаны нәтижелі іске асырудың мақсаты: қызмет көрсетудің жаңа 
түрлерін енгізу және дамыту, атап айтқанда; интернет- комерция, «электронды әмиян» 
жәнеде түрлі ақпараттық карталармен көрсетілетін қызметтерге қол жеткізетін құралдар. 
Төлемдер жоқ қосымшалары бар микропроцессолық карточкалардың беретін 
мүмкіншіліктері: жеке және заңды тұлғалар жөніндегі ақпаратты бірегей базаға жинақтап 
сақтау; мемлекеттік және жергілікті басқарудың тиімділігін арттыру ақпараттқа еркін қол 
жетімділік құқығын қамтамасыз ету негізінде азаматтық қоғамның дамуына 
технологиялық алғы шарттарды жасау.  

 
Қолданылған дереккөздер тізімі 

7. www.afn.kz 
8. www.nationalbank.kz 
9. www.samruk.kz  
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Қазақстан Республикасында факторингтік операциялар нарығын  
жетілдіру бағыттары 

   
Жарылқасынов А. 

Алматы экономика және статистика академиясы, Алматы қ. 
E-mail: Almat_jk@mail.ru 

 
Қазақстандық факторинг рыногы қазіргі таңда ұлттық қаржы жүйелерінің 

дүниежүзілік қаржы рыногына интеграциялану процесіндегі ролін одан әрі күшейту үшін 
үлкен мүмкіндіктер ұсынатын бастапқы сатыда тұр. Отандық несие институттарының 
басым көпшілігінің факторингтік қызмет көрсетуді дамытуға дайын еместігі негізгі 
проблема болып қалып отыр. Мұндағы негізгі проблема – таза әдістемелік проблема: 
факторингті бірде несиелік, бірде дисконттық немесе басқа банктік операцияларға 
жатқызып келеді. Солай болғанмен де, факторинг банк ісінің бір бөлігі еместігімен қатар, 
оған қатысты «операциялар» деп айту да дұрыс емес, себебі ол бір реттік мәміле емес, 
тұрақты қызмет көрсетуді білдіреді. Мұның барлығы шешімдер қабылдау мен 
тәуекелдерді басқарудың арнайы процедураларының болуын талап етеді. Қазақстандық 
факторинг рыногының дамуы негізгі екі фактордың жұмысымен байланысты – 
біріншіден, қаржы рыногының жағдайымен және тәуекелдерді басқарудың барынша 
қажеттілігімен, екіншіден, факторинг рыногында жаңа қаржылық қызметтердің және 
құралдар мен жаңа технологиялардың енгізілуімен. 

Мұндағы негізгі кедергі факторингтік қаржыландыру емес (ол анықтамасы 
бойынша «қысқа» ақшаларды білдіреді), ол кәсіби команда болғанның өзінде 6 айдан 12 
айға дейінгі уақытты алатын істі жолға қоюмен байланысты, ұзаққа созылатын және көп 
шығынды талап ететін «нольдік цикл» болып табылады. Екінші   проблема –  еліміздің 
банктерінің басым бөлігінің өздері үшін жаңа қызмет саласына орташа мерзімді 
инвестиция салуға дайын еместігі. 

Қазақстандағы факторингтің жалпы келешегін қалыпты-оптимистік деп бағалауға 
болады. Бұған, жекелеп алғанда, әр алуан тауар рыноктарында бірнеше мыңдаған 
тауарлар жеткізілімін қамтамасыз ететін банктердің жекелеген факторингтік 
операциялары дәлел бола алады. Қазақстан Республикасындағы қаржы жағдайының 
тұрақтылығы да факторингтің одан әрі дамуына қызмет ете алады [1, 70-72 б.]. 

Қазіргі кезде Қазақстандағы факторинг баяу дамуда. Бұл, бірінші кезекте, 
банктердің тұрақсыздық жағдайында ақталуы қиын жоғары тәуекел жүктеп 
отырғандықтарымен байланысты. Ал екінші себебі – бұл факторингтік несиелеу недәуір 
тиімді болып табылатын экономиканың нақты секторының жеткіліксіз дамуы. Бірақ біздің 
экономикамыз тұрақтану тенденциясына және өндірістің барлық салаларының даму 
потенциалына ие. Әрине, экономиканың тұрақтануымен бірге факторинг те 
кәсіпорындарды несиелеудің ерекше формасы ретінде қарқынды дамиды деп сенгіміз 
келеді. Бұл оған қатысатын барлық тараптар үшін тартымды болар еді.             

2014-2015 жылдардағы факторингтік қызмет көрсетуге арналған басым салаларды 
атап өтуге болады: 

–  тамақ өнеркәсібі; 
–  телекоммуникациялар; 
–  химия өнеркәсібі (фармацевтика, тұрмыстық химия тауарлары, 

косметика, парфюмерия); 
–  транспорт; 
–  жеңіл өнеркәсіп; 
–  сыртқы сауда; 
–  көтерме сауда. 
Біздің еліміздегі факторинг тәжірибесінің одан әрі дамуының негізгі алғы 

шарттарын да сипаттауға болады: 
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– факторингті кең масштабты пайдалану, оның толық потенциалын іске қосу 
басқару есебін сапалық тұрғыдан жақсартусыз және банктер мен фактор-фирмалардың 
тарапынан клиентурамен, сондай-ақ факторинг бойынша серіктестердің – кәсіпорындар 
мен ұйымдардың өзінде талдау жұмыстарын жүргізусіз мүмкін емес; 

–  халықаралық факторингпен қатар мүмкіндігі өте аз пайдаланылып келе 
жатқан ішкі факторингті де белсенді түрде дамытуға баса көңіл бөлу қажет. Бұл 
факторингтік қызмет көрсету шеңберінле (ең әуелі, консалтингте) қамтамасыз етілетін 
қызмет көрсетулер спектрін едәуір дамытуда жүзеге асырылуы мүмкін; 

–  факторингтік операцияларды бір мезгілде басқа да шаруашылық 
операцияларды жүзеге асыруға жауапкершілік жүктейтін банк аппаратының орындауы 
өзін-өзі ақтамағандықтан, күнделікті жұмысқа факторингке маманданған, өзін-өзі 
қаржыландыру негізінде әрекет ететін, сондай-ақ тек қана ұйымдардың факторингтік 
операцияларына маманданған арнайы банк бөлімшелерін кеңірек енгізу керек, олар 
басқарудың бұл құралының барлық мүмкіндіктерін толық пайдалана және дамыта алар еді 
(әдетте бұлар – коммерциялық банктерден бөлініп шыққан факторинг бөлімдері); 

–  банктер мен фактор-фирмалардың факторингтік буындары өз бизнесін 
қызмет көрсетілетін кәсіпорындар мен ұйымдардың қажеттіліктеріне сәйкес, осы саладағы 
жаңа потенциалдарды айқындау және сыртқы салада жүріп жатқан өзгерістерді толық 
есепке алу негізінде диверсификациялау мен қайта инжинирингтеу есебінен өздерінің 
нарықтық қызметтерінің нәтижелілігін арттырудың үлкен резервіне ие; 

– факторинг тәжірибесіне бизнесті программалық жарақтандыруды біртіндеп 
енгізу, оны үнемі жетілдіріп отыру өте маңызды және ол шығындарды қысқартуға және 
жинақтарды арттыра түсуге көмектеседі. Бұл процестерге қызмет көрсететін маман-
программистерді даярлау және қайта даярлау да үлкен мәнге ие; 

–  факторинг тәжірибесінің құқықтық негізін де, оны жетілдіруге кедергі 
келтіретін нәрселердің бәрін жоя отырып, үнемі жақсартып отыру қажет.. 

Факторингтік қызмет көрсетумен жеткізушінің мынадай қосымша табыстары мен  
пайдасы байланысты: 

- фактордан қажетті айналым құралын алғаннан кейін, сауда көлемін ұлғайту 
мүмкіндігі есебінен қосымша пайда алу; 

- банктік несие алумен байланысты ақталмайтын шығындарды үнемдеу; 
- тауарды өз жеткізушілерінен төмен бағамен алу мүмкіндігінің пайда болуы 

есебінен үнемдеу. Мұндай мүмкіндік факторинг клиентінің жеткізілім сомасының басым 
бөлігін жеткізілім жүзеге асырылған күні ала отырып, сол арқылы дебиторларының төлем 
тәртібін сақтауынан тәуелсіз бола отырып, тауарларды сатып алу барысында төлемді 
кейінге қалдыру мерзімін қысқарту және өз жеткізушілерінен сатып алынатын тауарға 
үздік баға шартын талап ете алу мүмкіндігіне ие болуы есебінен пайда болады. Оның 
үстіне, ол кредиторлармен касса үзілісі салдарынан дер кезінде есептесе алмаған кезде 
қолданылатын айып санкциясынан қорғаныс алады; 

- дебиторлар оларға жеткізілген тауарды төлемеген немесе дер кезінде төлемеген 
кезде туындайтын зияннан қорғаныс; 

- қосымша орындар үшін (офистік құрал-жабдықтарды қоса алғанда) және 
дебиторлық қарызды бақылауға, қаржы ресурстарын тартуға жауапты қызметкерлердің 
қосымша жұмыс уақыты үшін төлем жасаудағы үнем;  

- айналым құралдарының тапшылығы салдарынан сатып алушыларға төлемді 
бәсекелестік кейінге қалдыру ұсына алмау және қоймада тауарларды жеткілікті 
ассортиментін ұстай алмау нәтижесінде клиенттерді жоғалту есебінен жіберіліп 
қойылатын пайдадан қорғаныс; 

- саудаға және төлемдерге бақылаудың жоқтығы немесе жеткіліксіздігіне 
байланысты жоғалтулардан қорғаныс. Тіпті егер жеткізуші өзінде бүгін ағымдағы қызмет 
үшін  адам және қаржы ресурстары жеткілікті деп есептесе де, айналым өскен кезде 
ресурстардың жеткіліксіздігі факторинг компаниясының қолдауынсыз дамудың басты 
кедергісіне айналуы мүмкін. 
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Қазіргі кезде, факторинг – бұл төрт (кем дегенде – екі) қосындының жиынтығы: 
қаржыландыру, тәуекелдерден қорғау (сақтандыру), дебиторлық қарызды басқару және 
ақпараттық қызмет көрсету.  Бұл жерде факторингтік компанияның өз клиентінің өсуіне 
мүдделі екендігі түсінікті, себебі тек осылайша ғана өз табысын арттыра алады. 
Факторинг шеңберінде қаржыландыру кезінде тек дебиторлық қарыз ғана кепіл ретінде 
әрекет ететін болғандықтан, факторинг компаниясы өз клиентінің сапалық өсуіне де 
мүдделі. Ал мүліктік және басқа да материалдық кепілдермен қорғанысқа үйренген несие 
институттары болса, факторингтік қызмет көрсету кезінде несиелік операцияларға ұқсас 
шешім қабылдайды және, ең әуелі,  факторинг шеңберінде қаржыландыруға 
бағдарлананып, оның басқа құрамдас бөліктерін назардан тыс қалдырады. Факторингтік 
операцияларды әмбебап несие ұйымы формасында жұмыс істемейтін арнайы факторинг 
компаниялары жүзеге асыратын елдерде факторингтік операциялардың недәуір өсуі, 
факторингтік ЖІӨ-ге қатынас көлемінің жоғарылағандығы байқалады [2, 48-50 б. ].  

Факторингтік операциялардың әмбебап коммерциялық банктерден, кем дегенде, 
мамандандырылған банктің факторинг компаниясы формасында (мұны заң талап ететін 
болса) бөлініп шығуы жалпыәлемдік тренд болып табылады. Бұл, сондай-ақ, факторинг 
бизнестің негізгі түрі болып табылмайтын банктерде факторингтік операциялармен әдетте 
несие бөлімдерінің мамандары айналысады. Әдетте, олардың сәйкес білімі мен біліктілігі 
жоқ, олар несиені дұрыс көреді, факторингке қаражат салуды оның күрделілігіне, соның 
ішінде бухгалтерлік есеп тұрғысынан күрделілігіне, сондай-ақ, олардың пікірінше, 
операциялардың тәуекелділігінің жоғарылығына байланысты тиімсіз деп есептейді [3, 41-
49 б.]. 

Қазақстандағы факторингтік қызмет көрсету рыногын дамытудың келесі маңызды 
бағыты факторинг компанияларының қызметін диверсификациялау болып табылады. 
Факторингтік операциялардың басқа дәстүрлі емес қызмет көрсетулермен үйлесімі соңғы 
кездерде коммерциялық банктердің инвестициялық қаржы институттарына тән қызметтері 
ұсынуының күрт жоғарылауымен байланысты. Бұларға мыналар жатады: бірігуге 
тартымдырақ нысаналарды анықтау; басқа компаниялардың сатып алуларын 
қаржыландыру; клиенттің бағалы қағаздарымен операциялар жүргізу (мысалы, бағалы 
қағаздарды сақтандыру); маркетинг стратегиясын әзірлеуде кеңес беру; пайыздық 
қойылымдар мен дүниежүзілік валюталар бағамының тербелісімен байланысты тәуекелді 
хеджирлеу жөніндегі қызметтерді ұсыну. Осыған байланысты, біздің пікірімізше, 
факторинг компанияларының  мынадай бағыттары перспективалы болып табылады: 
кепілдемелер мен кепілдіктер ұсыну; тәуекелді (венчурлық) несиелеу (жеткізушінің 
акциясына инвестициялау және жедел несиелер ұсыну); сақтандыру қызметтерін сату; 
факторинг компаниялары агенттік (көтерме) факторинг туралы мәміле немесе шот-
фактураларды есепке алу туралы мәміле жасасқан жеткізушілерге де, өздерімен келісім-
шарттық қатынастармен байланысты емес кәсіпорындарға да (соның ішіндеірі 
компаниялар мен ТНК) кеңес беру қызметтерін көрсету; жеткізушілердің өткізулері мен 
несиелерін жоспарлауларына көмектесу; рынокқа қатысушылардың төлем қабілеттілігін 
бағалау, оларды дәстүрлері, салттары, рыноктағы өкілеттілігіне қатысты, құқықтық 
аспектілері мен рынокқа бақылау жүргізетін органдары туралы ақпараттар беру; 
аутсорсинг; сот және салық органдарындағы ұсынылуы; РR-акциялар мен жарнамалық 
кампаниялар өткізу, соның ішінде бірлескен семинарлар мен конференциялар өткізуді, 
мақалалар жариялауды және басқаларды қоса алғанда. 

Осылайша, қазақстандық факторинг рыногы факторлар арасындағы қатаң 
бәсекелестік күрес, олардың ұсынылатын қызмет жиынтықтарын диверсификациялауға 
және қызмет көрсету сапасын арттыруға тырысуларының ықпалымен недәуір өзгерістерге 
ұшырауда. Бұл факторингтің (ұлттық және халықаралық) құқықтық базасын одан әрі 
жетілдірусіз, сондай-ақ факторингтік операциялар жүргізу мен оларды бухгалтерлік 
есепке алу тәжірибесін біріздендірусіз мүмкін емес. 

Осылайша, қазақстандық факторинг рыногының негізгі бағыттары мыналар болып 
табылады: 
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– 2014-2015 жылдары факторингтік қызмет көрсету үшін экономиканың басым 
бағыттарын дамыту; 

– факторингті кең масштабта қолдану, оның барлық потенциалын басқарушылық 
потенциалын және банктер мен фактор-фирмалар тарапынан клиентурамен аналитикалық 
жұмыстар жүргізуді сапалық тұрғыдан жақсартуды ескере отырып іске қосу; 

–  халықаралық факторингпен қатар факторингтік қызмет көрсету (ең әуелі, 
консалтинг) аясында қамтамасыз етілетін қызмет көрсетулер спектрін недәуір дамыта 
отырып, ішкі факторингті де дамыту; 

–  күнделікті әрекетке банктердің факторингке мамандандырылған, өзін-өзі 
қаржыландыру негізінде жұмыс істейтін, сондай-ақ ұйымдарда факторингтік операциялар 
жүргізуге мамандандырылған бөлімшелерін кеңінен енгізу; 

–  факторинг тәжірибесіне бизнесті программалық жарақтандыруды біртіндеп 
енгізу, оны үнемі жетілдіріп отыру да өте маңызды, ол, жекелеп алғанда, шығындарды 
азайтып, жинақтарды өсіруге ықпал етеді; 

– факторинг тәжірибесінің құқықтық негізін де, оны біртіндеп жетілдіруге кедергі 
келтіретіннің бәрін жоя отырып, үнемі жақсартып отыру қажет; 

– факторингтік операцияларды жүзеге асыру барысында бағалаудың скорингтік 
жүйесін пайдалану және несие тарихы бюроларының жұмыс істеуі; 

– факторинг компанияларының қызметін диверсификациялау. Оның мәні 
факторингтік операциялардың басқа дәстүрлі емес қызмет көрсетулермен үйлесімінде 
болып табылады;  

–  факторингтің (ұлттық және халықаралық) құқықтық базасын одан әрі 
жетілдіру, сондай-ақ факторингтік операциялар жүргізу тәжірибесін және олардың 
бухгалтерлік есебін біріздендіру; 

–  Қазақстандық экспортшылардың сәйкес елдерге экспорттық факторинг 
қызметін көрсетулерін белсендіре түсу үшін жұмыс істейтін фактораралық келісім-
шарттарға қол қою қажеттігі; 

–  Қазақстандық қаржы рыногында факторингті сақтандыру қажеттігі [4]. 
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Қазақстанда бағалы қағаздар нарығы қазіргі уақытта құрылудан қалыптасуға 

дейінгі барлық эволюциялық дамудың кезеңдерінен өтті. Бүгінгі таңда бағалы қағаздар 
нарығы халықаралық тәжірибеде және ұлттық экономиканың ерекшеліктеріне сәйкес 
жұмыс істеуде. Соның айғағы ретінде еліміздегі банктердің бағалы қағздар нарығындағы 
қызметі болып табылады.   

Бағалы қағаздар жүйесінің өзектілігі бір жағынан халық өзі тапқан табыстарын 
сенімді және табысты жерлерге орналастыруға қызығушылық танытуымен, екінші 
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жағынан кәсіпорындардың сырттай мемлекеттік емес қаржыға қажеттілігінің өсуімен 
анықталады. Банктер негізгі делдалдардың рөлін атқарады, яғни ұсақ инвесторлардың 
қаражаттарын жинақтау, инвестицияны кәсіби басқарумен қамтамасыз ету, тәуекелді 
әртараптандыру, кәсіпорындарды қаржымен қамтамасыз ету, кең массалық инвесторларға 
бағалы қағаздармен тікелей емес, жанама түрде иемденуге мүмкіндік беру қызметтерімен 
айналысады.  

Қазіргі кезде республикада бағалы қағаздар нарығы қалыптасу кезеңінен өтуде. 
Оның даму жолында алғашқы іс-шаралар жүргізілу барысында бюджеттің кемшілігін 
толтыру мақсатында мемлекет бұрынғыдай ақша белгілерін шығармай, оның орнына 
мемлекеттік бағалы қағаздар, мысалы, мемлекеттің қысқа мерзімді вексельді шығаруда.  

Коммерциялық банктер бағалы қағаздарды, атап айтқанда акциялар мен 
облигацияларды шығаруды және орналастыруды жүзеге асыра отырып эмиссиялық-
құрылтайшылық қызметті орындайды. Бұл орайда, банктердің жинақ салымдарды 
өндірістік мақсаттарға бағыттау мүмкіндігі бар. Бағалы қағаздар нарығы банк-несие 
жүйесін толықтырады және онымен өзара қарым-қатынас жасайды [1, 205 б.].  

Бағалы қағаздар нарығының дамуы барысында шешуін талап ететін экономикалық 
және әлеуметтік-психологиялық мәселелер көп. Экономикалық мәселелерге: 

– нарықты реттейтін механизмнің жоқтығы; 
– бағалы қағаздар нарығын дамытатын бірыңғай көзқарас жүйесінің жоқтығы; 
– заңдардың мүлтіксіз орындалмауы; 
– салымдарды тіркеу жүйесінің жоқтығы; 
– бағалы қағаздар нарығының материалды-техникалық негізінің аздығы; 
– нарық инфрақұрылымы өсу деңгейінің төмен болуы және т.б. 
Ал, әлеуметтік-психологиялық мәселелерге бағалы қағаздар нарығында маман 

кадрлардың аздығы халықтың инвестициялық белсенділігінің төмен деңгейлігі жатады. 
Бұл мәселелер халықтың барлық көпшілігінің бағалы қағаздар нарығының маманды 
түсінбеушілігі мен инвестиция беруге психологиялық дайындығының жоқтығынан 
туындайды. 

Бағалы қағаздар нарығына мамандарды Бағалы қағаздар жөніндегі Ұлттық 
комиссияның осы іске шұғылдануға рұхсат берген оқу орталықтары дайындайды. Оқу 
орталықтарының жұмысын Ұлттық комиссияның осы іске шұғылдануға рұхсат берген оқу 
орталықтары дайындайды.  

Оқу орталықтарының жұмысын Ұлттық комиссия төрағасының жарлығына сәйкес 
құрылып, Аттестациялық комиссия үйлестіріп отырады. Аттестациялық  комиссияның 
құрамына Ұлттық комиссияның бір мүшесі оның басқармасы болып мүшелері және 
хатшысы болып, бағалы қағаздар нарығын  реттейтін  Бас басқарманың мамандары кіреді. 
Қазіргі уақытта оқуды табысты бітіріп, мамандық туралы бірінші санатты куәлік алған  
1500-дей адам брокерлік дилерлік іспен айналасуға құқық алды [2]. 

Дүниежүзілік нарық тарихында бағалы қағаздар нарығының негізгі үш үлгісі 
(моделі) бар. Олар: 

–  банктік үлгі - онда бағалы қағаздар нарығы механизмі арқылы банктер қаржы 
қорларын бөледі. Мысалы, бұл үлгі Германияда,  Австрияда, Бельгияда  көп тараған. Бұл 
үлгі бойынша экономиканы инвестициялау мен мемлекеттік  бюджет кемшілігін жоюды 
банктер өз міндетіне алады.  

–  банктік емес үлгі немесе нарықтық үлгі - онда бағалы қағаздар нарығы 
механизмі арқылы қаржы қорларын бөлу мен банктік емес мекемелер шұғылданады. 
Мысалы, АҚШ-та, Ұлыбританияда, Малазияда, Пәкістанда, Сингапурда.  

Бұл үлгі бойынша бағалы қағаздар нарығы нарығы демократиялық жолмен 
өркендейді. Қаржының негізгі бөлігі жеке тұлғалардың  ақшасы. Ол банктен алған ақшаға 
қарағанда «арзан ақша». 

–  аралас үлгі - онда бағалы қағаздар нарығы механизмі арқылы қаржы механизмі 
арқылы қаржы қорын бөлумен банктер де, банктік емес мекемелер де шұғылданады 
(Жапония мысалында). 
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Қазақстан Республикасындағы бағалы қағаздар нарығының ерекшелігі - кіші және 
жалпы жекешелендіру механизмі арқылы меншік қатынастарын өзгертуге жеке 
инвесторлар мен өз мемлекетіміздің әрбір азаматтарын қатыстыру.  

Соның нәтижесінде жекешелендіруге банк жүйесі қатынасқан жоқ. Дүниежүзілік 
тәжірибе дәлелдегендей банктер бағалы қағаз нарығында жеке үстемдік (монополизация) 
рөль атқарады. Дәл осы жағдай көпшілік мемлекеттердің бағалы қағаздар нарығының 
банктік үлесінен бас тартуына әкеп соқтырды.  

Сондықтан еліміміздегі экономиканың өзгерісі әлеуметтік бейімделген бағалы 
қағаздар  нарығын құруға негізделгені дұрыс. Отандық бағалы қағаздар нарығының 
құрылуына әрбір азаматтың қатысуына мүмкіндік берген жөн.  

Бағалы қағазадар нарығының нарықтық үлгісінің банктік үлгіден 
айырмашылықтары мыналар: 

– нарықта акционерлік капитал үлесінің болуы;  
– үлестік бағалы қағаздардың қарыз қағаздардан көптігі; 
– өндірісті қаржыландырудағы тура банктердегі несиенің аздығы; 
– нарықта банктік емес мекемелердің көптігі. 
Қазақстан Республикасының бағалы қағаздар нарығы субьектілерінің табысты 

кезеңді қалыптастырғаннан кейін, бүгінгі таңда ҚР-сы «Бағалы қағаздар нарығы туралы», 
«ҚР-ғы бағалы қағаздар мен мәліметтерді тіркеу туралы» заңдарына сәйкес заңнамалық 
базаны ары қарай жетілдіру бойынша белсенді жұмыстар жүргізілуде. «Бағалы қағаздар 
туралы» жаңа заңда «ҚР қаржы нарығымен қаржылық ұйымдарды мемлекеттік реттеу 
және қадағалау туралы» заңына сәйкес (2003 19 шілде) қаржы нарығының басты 
мақсаттарына мыналар жатады: 

1. Қаржы нарығымен қаржылық ұйымдардың қаржылық тұрақтылығын қамтамасыз 
ету және тұтастай алғанда қаржы жүйесіне деген сенімді қолдау. 

2. Қаржылық қызмет көрсетуді тұтынушылардың мүдделерін қорғаудың тиімді 
деңгейін қамтамасыз ету. 

3. Қаржы нарығына адал бәсекені қолдауға бағытталған қаржылық ұйымдардың 
қызметі үшін тең құқықтық жағдайлар жасау болып табылады. 

Қаржы нарығымен қаржылық ұйымдарды мемлекеттік реттеудің және 
қадағалаудың принциптері: 

1.  Ресурстар мен реттеу құралдарын тиімді пайдалану.    
2. Қаржылық ұйымдар мен қаржылық қадағалау қызметінің айқындығы. 
3. Қаржы нарығына адал бәсекені қолдауға бағытталған қаржылық ұйымдардың 

қызметі үшін тең құқықтық жағдайлар жасау болып табылады. 
4. Жаңа қаржы құралдарын және қызмет көрсетуді дамытуды қолдау арқылы 

қаржылық қызмет көрсетуді тұтынушылар мүдделерінің қорғауын қамтамасыз ету 
жөніндегі шаралардың, сондай-ақ қаржы нарығына қазіргі заманғы технологияны енгізу. 

5.  Қаржылық ұйым органдарының жауапкершілігі болып табылады. 
Сонымен қатар, бағалы қағаздар мемлекеттік реттеу мақсатында қаржы нарығы 

субъектілерін бірегей реттеу органдарын құру бойынша заңнамалық актілер жобасында 
мынадай іс-шаралар істеу көзделіп отыр: 

– қаржылық ұйымдарды бақылау және лицензиялау жүйесін жетілдіру, 
қаржылық қызмет нарығындағы оң бәсеке жағдайларын қамтамасыз ету мен лицензиялау 
қағидаларына тән емес қызметтерді  тоқтату; 

– банк және банкпен байланысты қаржылық ұйымдардың қызметін реттеу;  
– қаржылық ұйымдар мен олардың топтарына корпоративтік басқару мен 

тәуекелдерді басқару жүйесін құру бойынша шараларды қабылдау,  олардың  тиімділігін  
қадағалау.             

Қазіргі таңда кварталдық есепке қойылатын талаптары, өзектендіру және де оларға 
барлық ескірген, артық немесе тиімді төмен аппараттарды орнату мақсатында орталық 
депозитарийлер, банк кастодиондар, брокер-дилерлерге кварталдық есеп беру ережесі 
жүзеге асырылады. 
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Бағалы қағаздар нарығының обьектілері бойынша Әділет министрлігінде акция мен 
мемлекеттік емес облигацияны эмиссиялаудың жаңа қағидалары қаралып шықты.  

Сонымен қатар жаңа қаржы құрал-жабдықтарын шығару және айналымға түсу 
тәртібін анықтау және енгізу бойынша белсенді жұмыстар жүргізілуде. 

Бүгінгі таңда елімізде қаржы құрал-жабдықтарының қызметін мемлекеттік 
реттеудің жаңа жүйесі қалыптасып келеді. Әлемдік тәжірибеге сай қаржы нарығын 
функционалды және институтционалды деп екі топқа бөлеміз. Бүгінгі күнге дейінгі 
Қазақстан Республикасында қаржы нарығының екі түрі де қолданылып келеді. Еліміздегі 
қаржы нарығын зерттеу жүйесі келесідей болып келеді: 

– банктік және сақтандырулық қадағалау департаменті банк қызметінің жеке 
түрлерін орындайтын екінші деңгейлі банктер мен ұйымдардың қызметін бақылауды 
жүзеге асырады; 

– бағалы қағаздар нарығын реттеу департаменті реттеуді ерекше функционалды 
қағидасын  орындайды. Бұл қызмет Қазақстан Республикасының бағалы қағаздар нарығы 
олар көрсететін қызмет түрлерін, ол бойынша жұмыс істеуі қажет, атап айтсақ өзін-өзі 
реттеуші органдар деңгейінде тәуекелді басқару жүйесін жетілдіру бойынша және т.б. 

Қор нарығында тәуекелді басқару шамасы бойынша арнайы жүйелерді құрудан 
басқа Қазақстан Республикасында сақтандыру қызметтері мен бағалы қағаздар нарығын 
әрі қарай дамуы қаржы нарығында да өз дамуын табанды күтілуде.  

Осы сатыда Қазақстан экономикасы үшін келесідей  бағыттарда жұмыс істейтін 
Ресейдің бағалы қағаздар нарығындағы сақтандырумен айналасатын ұйымдардың 
тәжірибесі өте тиімді екені белгілі: 

1. Қылмыстардан кешенді сақтандыруы осылардың ішінде - қызметкерлердің заңға 
қайшы іс-әрекетімен, жалған бағалы қағаздар алудан, компьютерлік қылмыстардан 
(Вирус, Хаккерлік шабуылдар), алдын-ала дайындалған алаяқтық компьютерлік топтар 
және тағы да басқа жағдайлар. 

2.  Қателіктер жіберіп алушылар нәтижесінде клиенттерге зиян келтіруге 
жауаптылықты сақтау. 

Жоғарыда көрсетілген барлық талаптар, яғни қаржы нарығына бағалы қағаздар 
нарығына қойылатын талаптар Қазақстан Республикасы «Қаржы нарығы мен қаржылық 
ұйымдары мемлекеттік реттеу және қадағалау» туралы заңында көрсетілген міндеттер 
бойынша орындалады. Ол міндеттерге мыналар жатады: 

– қаржылық ұйымдар қызметінің стандарттарын белгілеу, қаржылық ұйымдарды 
корпоративтік басқартуды жақсару үшін ынталандыру жағдайларын жасау; 

– қаржы жүйесіндегі тұрақтылықты сақтау мақсатында қаржы нарығы мына 
қаржылық ұйымдардың мониторингі; 

– қаржылық тұрақтылықты сақтау мақсатында қаржы нарығының қауіпке 
неғұрлым бейім салаларында қадағалау ресурстарын шоғырландыру; 

– қазіргі заманғы технологияларды енгізу. Ынталандыру қаржылық ұйымдардың 
қызметі және олар көрсететін қаржылық қызметтер көрсету туралы ақпараттың 
тұтынушылар үшін толымдылығы және қолжетімділігін қамтамасыз етеді. 

Қорыта келе, еліміздің бағалы қағаздар нарығын ұйымдастыру мен реттеу үшін 
істелетін іс-шаралар әлемдік стандартқа банктік қызметтің стандарттарына бағалы 
қағаздар нарығының қатысушылар қызметіне байланысты жүргізіледі.  

Ол Қазақстан Республикасының қаржы нарығын жалпы бағытта тұрақтандыруға 
бағытталған. 
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Экономикасы дамыған мемлекеттерде бағалы қағаздар көмегімен қосымша капитал 

тарту анағұрлым жеңіл. Акция және облигация сияқты негізгі бағалы қағаздарды 
шығаруға және оларды тіркеуге 2 апта, эмиссия проспектісін шығарып және нарыққа 
қатысушылардың оларды талқылауына 2-4 апта, оларды сатып алу-сатуға және есеп 
айырысуға 2-3 апта уақыт кетеді екен. Қорытындысында 1,5-2 ай ішінде эмитент 
(шығарушы) өзіне қажетті капиталды жинап, оны басқару құқығына ие болады.  

Өткен ғасырдың 70-жылдарында әлемдегі өркендеген елдерде капитал 
қозғалысындағы шектеулердің алынып тасталуы халықаралық бағалы қағаздар 
нарығының пайда болуына жағдайлар туғызды. Қазіргі кезде басқа елдерде орналастыру 
үшін әлемнің бір еліндегі банктер мен корпорациялардың эмиссияланған бағалы 
қағаздардың халықаралық бағалы қағаздар нарығында үлкен көлемде айналысқа түсуде. 
Мысалы: 1980-1990 ж.ж. аралығында АҚШ-тың ЖІӨ-гі бағалы қағаздармен жүргізілген 
халықаралық операциялардың үлесі 9-дан 93%-ға дейін өсті, Германияда – 8-ден 58-ге, 
Жапонияда 7-ден 119-ға дейін өсті. Халықаралық капитал нарығындағы қарыз 
қаражатының жалпы көлемінде көп бөлігі облигацияларға тиесілі, 1994 жылы ол 60%-дан 
асты. Әлемдік бағалы қағаздар нарығының 40%-ға жуығы АҚШ-на, ал 20%-дан артығы 
Жапонияға тиесілі [1].       

Халықаралық бағалы қағаздар нарығы, ұлттық нарық тәрізді, алғашқы және екінші 
нарықтардан құралады. Алғашқы нарықта бір елдің эмитенті өзінің бағалы қағаздарын 
басқа елде орналастырады, ал екінші нарықта арнаулы қаржы мекемелерінің делдалдық 
етуімен бағалы қағаздарды қайта сату жүргізіледі. Мұнда екінші бағалы қағаздар 
нарығында негізгі сатып алушы және сатушы ретінде орталық және екінші деңгейдегі 
банктер, сақтандыру компаниялары және басқа да банктік емес қаржы институттары 
жүреді. Сонымен бағалы қағаздар нарығы – экономикалық өрлеуді көп жағдайда 
қаржыландыратын ең оңай және ең қолайлы қаржы көзі.  

Кез-келген заңның мазмұны қоғамда орын алып және одан әрі дамып келе жатқан 
экономикалық құбылыстарға сай боуы қажет. Себебі құқықтық нормаларды шығару 
белгілі бір экономикалық мүдделерге қызмет көрсетуге бағытталған. Қазақстан халық 
шаруашылығын дамытудың «кеңестік» үлгісінен экономиканың еркін өркендеуінің 
нарықтық үлгісіне өту кезі құқықтық негіздерді түбегейлі реформалау арқылы нарықтық 
қатынастарды дамытуға жол ашатын заң шығаруды қажет етті. Әлбетте мұндай реформа 
жүргізудің мақсаты – осы тұрғыда тіпті жаңа заң шығару емес, революцияға дейінгі Ресей 
империясы мен Кеңес мемлекетінің жаңа экономикалық саясат кезінде орын алған 
құқықтық институттарды қалпына келтіру және нарықтық үлгімен дамыған өркениетті 
мемлекеттердің (мысалы, АҚШ, Германия, Ұлыбритания, Жапония және т.б.) тәжірибесін 
үйреніп, оны мемлекетіміздің экономикасын реттеуге бейімдендіру.  

Осыған байланысты, бағалы қағаздар нарығын реттеудің американдық тәжірибесін 
зерттеп өтейік. АҚШ қор нарығының даму тарихына келсек, АҚШ-да ұзақ уақыт бойы 
бағалы қағаз ұғымын түсіндіруде ортақ пікір болмады. Бұл терминнің анықтамасы мен 
бағалы қағаздарды (securities) реттеу механизмдері «Көк Аспан Заңдарының» (Blue Sky 
Low) қабылдануынан бастау алды.   

Security ұғымы әр штаттың заңында әрқалай түсіндіріліп, осы анықтамаға сәйкес 
келетін қаржы құралдарының әр түрлі жиынынан құралады.  

Инвестициялық қызметтің дамуы, соның салдары ретінде, инвестициялардың жаңа 
әдістері мен фирмалардың пайда болуы «Security» ұғымының түсініктемесіне елеулі 
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ықпал етті. Бұл институтты реттейтін құқықтық, әрі ыңғайлылық нысанында АҚШ 
соттары мұндай «өрісті» өздері қалауға мәжбүр болды, бірақ бұл сот іс-тәжірибесінің 
біркелкілігін қамтамасыз етуге шамасы келмеді, security ұғымына да анағұрлым айқындық 
бере алмады.  

АҚШ-та securities айналымын құқықтық реттеу екі деңгейде жүзеге асырылады: 
федералдық және штаттар деңгейінде.  

Тек қана федералдық реттеуге securities-тің келесі түрлері жатады: 
1. Сауда-саттығы ұлттық ауқымда жүретін securities, олар тек қана федералдық 

тіркеуге жатады. Олар: 
- Нью-Йорк қор биржасында (New York Stok Exchange, NYSE), американ қор 

биржасы (American Stok Exchange, AYSE), Nasdag ұлттық нарық жүйесінде (Nasdag NMS) 
немесе осы субъектілердің құқығын иеленуші кез-келген ұйымда листингтен өтіп, сауда-
саттыққа немесе листингке жіберілген бағалы қағаздар; 

-  бір эмитент шығарған, тең құқылы немесе анағұрлым тиімді securities; 
- Ұлттық қор биржасындағы бағалы қағаздар; 
- тіркеуден босатылған кейбір securities ұсынымдары. Бұған тіркеуден босатылған 

мәмілелерге тиісті securities жатады, мысалы: 
- биржа немесе биржадан тыс нарықта клиент тапсырмаларын тыңдау мақсатында 

жасалатын брокерлік мәмілелер; 
- қайырымдылық және басқа коммерциялық емес мақсаттарда құрылған немесе 

әрекет етуші ұйым шығарған securities ұсынысынан немесе сатылымынан басқа, тіркеуден 
босатылған securities-пен жасалатын мәмілелер;  

- жекелеген штат немесе эмитент резидент болатын немесе өз қызметін атқарып 
жатқан аумақта резидентке ұсынатын securitу. 

Штаттар ұсынатын securities-тің басқа түрлерін тіркеу талабын, сондай-ақ тіркеу 
немесе одан босату арқылы реттеу құзырын сақтайды.   

Сонымен, securities айналымын реттейтін американ құқығына тән негізгі 
ерекшеліктер туралы мынадай қорытынды жасауға болады: жалпы, securities академиялық 
ұғымының болмауы; қаржылық пайдакүнемдік пен кез-келген алаяқтық әрекетінің алдын 
алу мақсатында құқықтың кең түсіндірмесі; құқықтық реттеудің екі – федералдық заңдар 
және штаттар заңдары деңгейі [2, 241 б.]. 

Бағалы қағаздардың нарығы немесе қор нарығын жалпы түрінде бағалы қағаздарды 
шығару және қатысушылары арасында айналысқа шығару бойынша экономикалық 
қатынастардың жиынтығы ретінде анықтауға болады. Бағалы қағаздардың нарығы (БҚН) 
– кез-келген елдің нарығының құрамдас бөлігі. Сондай-ақ, бағалы қағаздардың нарығы - 
несиелік капиталдар нарығының бөлігі, онда бағалы қағаздардың эмиссиясы мен сауда-
саттығы жүзеге асырылады. Бағалы қағаздардың нарығы (банктер, арнайы несиелік 
институттар және қор биржасы) арқылы мемлекеттің, заңды және жеке тұлғалардың 
жинақталған ақшалай қаражаты капиталдарды өндірістік және өндірістік емес салымдарға 
жұмсалады. БҚН қаржы ресурстарын және капиталдарды қайта бөлудің тиімді тетіктері 
болып табылады. Бағалы қағаздар нарығының бірқатар функциялары бар, оларды шартты 
түрде екі топқа бөлуге болады: әр нарыққа тән жалпы нарықтық функциялар және басқа 
нарықтардан ерекшеленетін функциялар. 

Жалпы нарықтық функцияларға мыналар жатады: 
1. Коммерциялық функция, яғни сол нарықта операциялардан табыс алу 

функциясы. 
2. Бағалық функция, яғни нарық бағаларды қалыптастыру үрдісін және тұрақты 

қозғалысты және т.б. қамтамасыз етеді. 
3. Ақпараттық функция, яғни қатысушыларға сауда объектілері мен қатысушылары 

туралы нарықтық ақпаратты жеткізеді. 
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4. Реттейтін функция, яғни нарық сауда және оған қатысу ережелерін, қатысушылар 
арасындағы дауды шешу тәртібін жасайды, басымдылықтар мен бақылау, тіпті басқару 
органдарын және т.б. белгілейді. 

Бағалы қағаздардың нарығының арнайы функцияларына төмендегілерді жатқызуға 
болады: 

1. Бағалық және қаржылық тәуекелді сақтандыру функциялары; 
2. Ақшалай қаражатты қаржы қызметі салалары арасында қайта бөлу; 
3. Ең алдымен тұрғындардың жинақталған қаражатын өндірістік нысаннан 

өндірістік нысанға аудару; 
4. Мемлекеттік бюджеттің тапшылығын инфляциясыз негізде, яғни қосымша 

қаражатты айналысқа шығармай қаржыландыру; 
5. Бағалы және қаржылық тәуекелдерді сақтандыру функциясы немесе хеджирлеу, 

туынды бағалы қағаздардың, фьючерлік және опциондық келісім-шарттардың 
сыныбының пайда болуының арқасында мүмкін болды. 

Бағалы қағаздардың нарығы: 
1. Бастапқы және екінші; 
2. Ұйымдастырылған және ұйымдастырылмаған түрінде ұсынылуы мүмкін [3, 97-

100 б.].  
Бағалы қағаздар БҚН құралдары (оның объектілері) болып табылады. 
Эмитенттер, инвесторлар мен БҚН кәсіби қатысушылары (делдалдар) БҚН 

қатысушылары (оның субъектілері) болып табылады. 
Қазіргі кезде Республикада бағалы қағаздар нарығы қалыптасу кезеңінде. Оның 

даму жолында алғашқы іс-шаралар жүргізілуде. Бюджеттен кемшілігін толтыру 
мақсатында мемлекет бұрынғыдай ақша белгілерін шығармай, оның орнына мемлекеттік 
бағалы қағаздарды, мысалы, мемлекеттік органдардың және жергілікті әкімшіліктердің 
бағалы қағаздарын шығаруда. Алайда, бағалы қағаздарын нарығын дамыту жолында 
шешуін талап ететін экономикалық және әлеуметтік-психологиялық мәселелер баршылық.  

Экономикалық мәселелер: нарықты реттейтін механизмнің жоқтығы; нарықты 
дамытатын бірыңғай көзқарас жүйесінің жоқтығы; заңдардың мүлтіксіз орындалмауы; 
салымдарды тіркеу жүйесінің жоқтығы; бағалы қағаздар нарығының материалдық 
техникалық негізінің аздығы; нарықтық инфрақұрылымның өсу деңгейінің төмендігі 
жатады.  

Ал, әлеуметтік-психологиялық  мәселелерге бағалы қағаздар нарығында маман 
кадрлардың аздығы мен халықтың инвестициялық белсенділігінің төмен деңгейлігі 
жатады. Бұл мәселелер халықтың басым көпшілігінің бағалы қағаздар нарығының мәнін 
түсінбеушілігінен және өздерінің уақытша бос ақшаларына бағалы қағаздарды сатып 
алуға психологиялық дайындығының жоқтығынан туындайды.  

Бағалы қағаздар нарығына мамандарды Бағалы қағаздар жөніндегі Ұлттық 
комиссияның осы іспен шұғылдануға рұқсат берген Оқу орталықтары дайындаған 
болатын. Олардың жұмысын Ұлттық комиссия төрағасының жарлығына сәйкес құрылған 
Аттестациялық комиссия үйлестіріп отырады. Оның құрамына Ұлттық комиссияның бір 
мүшесі басқарушысы болып, ал мүшелері және хатшысы болып бағалы қағаздар нарығын 
реттейтін Бас басқарманың мамандары кірген. Оқуды ойдағыдай бітіріп, мамандық 
туралы бірінші санатты куәлік алған 1500-дай адам брокерлік, дилерлік іспен айналысуға 
құқық алып, қызмет атқаруда [4]. 

Әлемдік нарық тарихында бағалы қағаздар нарығының негізгі үш үлгісі бар. Олар: 
І. Банктік үлгі – онда бағалы қағаздар нарығының механизмі арқылы банктер 

қаржы қорларын бөледі (Германияда, Австрияда, Белгияда көп тараған). Бұл үлгі 
бойынша экономиканы инвестициялау мен мемлекеттік бюджет кемшілігін жоюды 
банктер өз міндетіне алады.  

ІІ. Банктік емес үлгі немесе нарықтық үлгі  - онда бағалы қағазадар нарығының 
механизмі арқылы елдің қаржы қорын бөлумен банктік емес мекемелер шұғылданады 
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(мысалы, АҚШ, Ұлыбритания, Малайзия, Пәкістан, Сингапурда). Бұл үлгі бойынша 
бағалы қағаздар нарығы демократиялық жолмен өркендейді. Қаржының негізгі бөлігі 
жеке тұлғалардың ақшасы. Ол – банктен алған ақшаға қарағанда – «арзан» ақша. 

ІІІ. Аралас үлгі – онда бағалы қағаздар нарығының механизмі арқылы қаржы қорын 
бөлумен банктер де, банктік емес мекемелер де шұғылданады (мысалы, Жапонияда).   

Бағалы қағаздар нарығының нарықтық үлгісінің банктік үлгіден айырмашылығы 
мынада: 

1.  Нарықта акционерлік капитал үлесінің көптігі. 
2.  Үлестік бағалы қағаздардың қарыз қағаздарынан көптігі. 
3.  Өндірісті қаржыландырудағы тікелей банктік несиенің аздығы. 
4.  Нарықтағы банктік емес мекемелердің көптігі. 
Қорыта айтқанда, бағалы қағаздар нарығының үлгісіне нақты бірыңғай көзқарас 

жоқ. Сондықтан бағалы қағаздар нарығына уақыт талабына сәйкес әлі де біраз өзгерістер 
енгізілуі қажет.  
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Источниками возникновения финансовых рисков выступают статьи, как актива, так 

и пассива баланса компании. Рост процентных ставок по обязательствам таит опасность 
не меньшую, чем обесценение инвестиционных активов в результате понижательной 
тенденции на фондовом рынке. Это требует от менеджеров особой внимательности при 
анализе «проблемных» в перспективе статей баланса. Наряду с финансовыми рисками, 
действие которых можно проследить по соответствующим балансовым статьям, 
существуют и такие, последствия которых отражаются только в отчете о прибылях и 
убытках. Последние наиболее опасны, так как особенно сильно ухудшают результаты 
финансовой отчетности. К примеру, обесценение экспортной выручки вследствие роста 
курса национальной валюты может в значительной степени сократить прибыль компании, 
что будет отражено в отчете о её прибылях и убытках за соответствующий период. 

В экономической литературе принято выделять следующие финансовые риски: [1, 
с.17] 

-изменение процентных ставок; 
-изменение цен на закупаемые полуфабрикаты и сырьё;  
-движение курсов ценных бумаг; 
-кредитные риски, которые представляют собой риск невыполнения 

противоположной стороной своих обязательств по финансовой сделке;  
- изменение валютных курсов.  
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Неблагоприятное воздействие изменения процентных ставок сказывается, как 
правило, на соответствующих статьях пассива компании. В случае роста процентных 
ставок наблюдается увеличение издержек привлечения заёмных средств, что в конечном 
итоге ухудшает результаты финансовой деятельности. Наиболее предрасположенными к 
указанному типу рисков являются обязательства компании, выплаты по которым 
осуществляются по плавающим процентным ставкам. 

Резкие колебания цен на мировых товарно-сырьевых рынках могут оказать 
неблагоприятное воздействие на результаты хозяйственной деятельности, увеличивая 
издержки компаний при закупке сырья и полуфабрикатов. Специфика указанных 
колебаний заключается в том, что в большинстве случаев они имеют краткосрочный 
характер, делающий возможным эффективное применение хеджевых инструментов 
(инструментов страхования). 

Хеджевые инструменты дают возможность выгодного инвестирования временно 
свободных денежных средств при сведении практически до минимума рисков 
неожиданных потерь вследствие стремительного ухудшения конъюнктуры на фондовом 
рынке. 

Предприниматель обычно действует на свой страх и риск не только из-за 
неопределённости окружающей среды, но также из-за нестабильности экономических и 
политических ситуаций и возможных форс-мажорных обстоятельств. 

Экономический риск вызван тем, что ставки по долгосрочным кредитам могут 
быть изменены. Экономический кризис может помешать реализации инновационных 
проектов в стране из-за того, что упадёт спрос на продукцию, инфляция обесценит деньги 
при продаже продукции в кредит, возможен просчёт при определении цен на продукцию и 
др. 

Изменение валютных курсов (валютные риски) представляет опасность прежде 
всего для компаний, активно осуществляющих внешне-торговые операции, 
инвестирование за рубежом, а также привлекающих заёмные средства, деноминированные 
в иностранных валютах. 

Вышеупомянутые разновидности финансовых рисков имеют одинаковые системы 
оценки и управления, поэтому, несмотря на то, что  рассматривается только валютный 
риск, это не исключает возможности применения его положений в процессе управления 
другими видами финансовых рисков. 

В большинстве случаев в финансово-экономической литературе встречается 
интерпретация категории валютного риска исключительно как негативного явления 
(опасность валютных потерь, возможность денежных потерь, вероятность несения 
убытков и т.п.).[3, с.7]  Валютный риск является двусторонним риском, поскольку 
валютный курс может отклоняться в разные стороны от ожидаемого значения и, 
соответственно, валютный риск может давать результаты непредвиденными убытками и 
прибылями, поэтому представляется логичным выделять три формы проявления 
валютного риска: 

1) позитивный риск; 
2) нейтральный риск; 
3) негативный риск. 
Позитивный риск означает то, что в результате благоприятного изменения 

валютного курса компания (банк) может получить дополнительную, непредвиденную 
ранее, прибыль. При нейтральном (или нулевом) риске изменение валютного курса по 
операции не дает дополнительных прибылей или убытков, т.е. фактическое значение 
совпадает с ранее ожидавшимся значением валютного курса. Негативный риск означает 
то, что неблагоприятные изменения валютного курса могут принести по соответствующей 
открытой валютной позиции убытки. 
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Другое дело, что для компаний и банков опасность представляет именно 
негативное изменение валютного курса, что и приводит к идентификации валютного 
риска преимущественно как источника убытков. 

Международный обмен товаров, услуг и капиталов вовлекает в свою орбиту 
валютный рынок. Импортёры обменивают национальную валюту на валюту той страны, 
где они покупают товары и услуги. Экспортёры в свою очередь, получив экспортную 
выручку в иностранной валюте, продают её в обмен на национальную валюту. Инвесторы, 
вкладывая капитал в экономику той или иной страны, испытывают потребность в её 
валюте. При этом ориентиром является валютный курс. 

Валютный курс - «цена» денежной единицы одной страны, выраженная в 
иностранных денежных единицах или международных валютных единицах (СДР, Евро) 
[2, с.49]. 

Одним из самых главных факторов валютного риска является денежно-кредитная 
политика, проводимая государством. Существует рыночное и государственное 
регулирование величины валютного курса. Рыночное регулирование, основанное на 
конкуренции и действии законов стоимости, а также спроса и предложения, 
осуществляется стихийно. Государственное регулирование направлено на преодоление 
негативных последствий рыночного регулирования валютных отношений и на 
достижение устойчивого экономического роста, равновесия платёжного баланса, 
снижения роста безработицы и инфляции в стране. Оно осуществляется с помощью 
валютной политики - комплекса мероприятий в сфере валютных отношений, реализуемых 
в соответствии с текущими и стратегическими целями страны. 

Методы, используемые в процессе государственного регулирования валютного 
курса, могут быть как административные (нормативное регулирование на основе 
разработки законодательных актов), так и экономические. 

Юридически валютная политика оформляется валютным законодательством и 
валютными соглашениями между государствами. 

К мерам государственного воздействия на величину валютного курса относятся: а) 
валютные интервенции; б) дисконтная политика; в) протекционистские меры.  

Важнейшим инструментом валютной политики государств являются валютные 
интервенции - операции центральных банков на валютных рынках по купле-продаже 
национальной денежной единицы против ведущих иностранных валют. Цель валютных 
интервенций - изменение уровня соответствующего валютного курса, баланса активов и 
пассивов по разным валютам или ожиданий участников валютного рынка. Действие 
механизма валютных интервенций аналогично проведению товарных интервенций. Для 
того чтобы повысить курс национальной валюты, центральный банк должен продавать 
иностранные валюты, скупая национальную. Тем самым уменьшается спрос на 
иностранную валюту, а следовательно, увеличивается курс национальной валюты. Для 
того чтобы понизить курс национальной валюты, центральный банк продаёт 
национальную валюту, скупая иностранные валюты. Это приводит к повышению курса 
иностранной валюты и снижению курса национальной валюты [3, с.3]. 

Кроме того, официальные валютные интервенции подразделяются на 
«стерилизованные» и «нестерилизованные». «Стерилизованными» называют 
интервенции, в ходе которых изменение официальных иностранных нетто-активов 
компенсируется соответствующими изменениями внутренних активов, т.е. практически 
отсутствует воздействие на величину официальной «денежной базы». Если же изменение 
официальных валютных резервов в ходе интервенции ведёт к изменению денежной базы, 
то интервенция является «нестерилизованной». 

Для того чтобы валютные интервенции привели к желаемым результатам по 
изменению национального валютного курса в долгосрочной перспективе необходимо: 

1) наличие необходимого количества резервов в центральном банке для  
проведения валютных интервенций; 
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2) доверие участников рынка к долгосрочной политике центрального банка; 
3) изменение фундаментальных экономических показателей, таких как темп 

экономического роста, темп инфляции, темп изменения увеличения денежной массы и др. 
Дисконтная политика - это изменение центральным банком учётной ставки, в том 

числе с целью регулирования величины валютного курса путём воздействия на стоимость 
кредита на внутреннем рынке и тем самым на международное движение капитала. В 
последние десятилетия её значение для регулирования валютного курса постепенно 
уменьшается. 

Протекционистские меры - это меры, направленные на защиту собственной 
экономики, в данном случае национальной валюты. К ним относятся, в первую очередь, 
валютные ограничения. Валютные ограничения - законодательное или административное 
запрещение или регламентация операций резидентов и нерезидентов с валютой или 
другими валютными ценностями. Видами валютных ограничений являются следующие: 
валютная блокада; запрет на свободную куплю-продажу иностранной валюты; 
регулирование международных платежей, движения капиталов, репатриации прибыли, 
движения золота и ценных бумаг; концентрация в руках государства иностранной валюты 
и других валютных ценностей. 

Некоторые правительства вводят различные ограничения доступа к иностранным 
валютам. Среди наиболее часто используемых ими приёмов -лицензирование импорта и 
количественный контроль. 

Правительства могут также ограничивать количество валюты, выделяемой на 
конкретные цели. Такой вид контроля, называемый количественным контролем, часто 
вводится в отношении туризма. Это выражено в лимите вывозимых денег для 
отправляющихся за рубеж, ограничение доли наличных денег в разрешённой сумме и 
более широкое использование платёжных поручений [2, с.73]. 

Колебания валютного курса зависят также от ожидаемых мер правительства в 
отношении частной собственности, налогов, торговых и валютных ограничений. В случае 
фиксированного валютного курса от степени доверия правительству зависит деятельность 
спекулянтов на валютном рынке. Спекуляция на валютных рынках, т.е. игра на 
неизвестных (предполагаемых) обменных курсах осуществляется участниками 
финансового рынка с целью получения прибыли на разности валютных курсов. 

На курсовое соотношение валют воздействует также ускорение или задержка 
международных платежей. В ожидании снижения курса национальной валюты импортёры 
стремятся ускорить платежи контрагентам в иностранной валюте, чтобы не нести потерь 
при повышении её курса. При укреплении национальной валюты, напротив, преобладает 
их стремление к задержке платежей в иностранной валюте. Такая тактика, получившая 
название «лидз энд лэгз», влияет на платёжный баланс и валютный курс. 

Сочетание ускорения и затягивания расчётов порождает разрушительный 
платёжный баланс и ухудшает торговый баланс. Импорт резко возрастает, а экспорт - 
замедляется. Поэтому ускорение и затягивание расчётов, которое, возможно, было 
вызвано небольшим дефицитом, может привести к серьёзному валютному кризису [1, 
с.86]. 

Степень доверия к валюте на национальном и мировом рынках определяется 
состоянием экономики и политической обстановкой в стране, а также рассмотренными 
факторами, оказывающими воздействие на валютный курс. Причём дилеры учитывают не 
только данные темпы экономического роста, инфляции, уровень покупательной 
способности валюты, соотношение спроса и предложения валюты, но и перспективы их 
динамики. Иногда даже ожидание публикации официальных данных о торговом и 
платёжном балансах или результатах выборов сказывается на соотношении спроса и 
предложения и курсе валюты. [2, с.78] Поэтому периодическое повышение цен на нефть, 
растущие выплаты по долгам государств способствуют повышению курса доллара даже в 
условиях падения его покупательной способности. 

106 
 



Таким образом, валютный риск с теоретической точки зрения это - качественная 
(направление) и количественная (величина) оценка влияния отклонений валютного курса 
от начального или ожидавшегося значения на финансовые результаты экономической 
деятельности компании (банка). 
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Ресурсная база, как микроэкономический фактор, оказывает прямое влияние на 

устойчивость коммерческого банка. Сами масштабы деятельности коммерческого банка, а 
следовательно и размеры доходов, которые он получает, жестко зависят от размеров тех 
ресурсов, которые банк приобретает на рынке ссудных и депозитных ресурсов. Отсюда 
возникает конкурентная борьба между банками за привлечение ресурсов. 

Формирование ресурсной базы, включающее в себя не только привлечение новой 
клиентуры, но и постоянное изменение структуры источников привлечения ресурсов, 
является составной частью гибкого управления активами и пассивами коммерческого 
банка. Эффективное управление пассивами предполагает осуществление грамотной 
депозитной политики. Специфика этой области деятельности в том, что в части пассивных 
операций выбор банка обычно ограничен определенной группой клиентуры, к которой он 
привязан намного сильнее, чем к заемщикам. 

При выдаче ссуды банк, а не клиент, решает вопрос о передаче денег заемщику, то 
есть имеет значительную возможность маневра денежными ресурсами. При привлечении 
денежных средств, право выбора остается за клиентом, а банк вынужден вести нередко 
жесткую конкуренцию за вкладчика, потерять которого довольно легко. Безусловно, 
хорошие заемщики тоже представляют собой большую ценность и формирование их 
широкого круга - одна из важнейших задач банка. Но первичным все же является 
привлечение, а не размещение ресурсов.  

Ограниченность ресурсов, связанная с развитием банковской конкуренции, ведет к 
тесной привязке к определенным клиентам. Если круг этих клиентов узок, то зависимость 
от них банка очень высока. Поэтому банкам нужна грамотная депозитная политика, в 
основу которой ставится поддержание необходимого уровня диверсификации, 
обеспечение возможности привлечения денежных ресурсов из других источников и 
поддержание сбалансированности с активами по срокам, объемам и процентным ставкам. 

Не секрет, что кредитование, как одно из основных направлений использования 
кредитных ресурсов - самое рисковое в Казахстане направление деятельности банков. 
Основные причины этого следующие:  

Это тяжелая ситуация в промышленности, когда глубокий спад сменяется 
депрессией и новым спадом; и финансовый голод предприятий, проявляющийся в кризисе 
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неплатежей; объективная необходимость в долгосрочных кредитах, которая 
автоматически повышает рискованность инвестиций в производство; общая 
неуверенность хозяйствующих субъектов в перспективах экономической ситуации; 
проблемы некачественного финансового менеджмента; и, наконец, отсутствие заверенной 
и обоснованной политики в отношении реального сектора.  

Специфика ситуации состоит в том, что кредитованием реального сектора 
занимаются в основном региональные банки, а они в условиях концентрации и 
централизации капиталов, жесточайшей политики ЦБ в области банковского 
регулирования - первые кандидаты на ликвидацию, слияние и поглощение. А крупные 
банки, имеющие, как правило, свои головные офисы в Москве, размещают свои ресурсы 
чаще всего в крупные экспортоориентированные предприятия, кредитование которых 
осуществляется в условиях владения банками значительной частью их акций с 
наименьшим риском [1]. 

Некоторые банки рискуют, разоряются и ликвидируются. Но те элементы 
казахстанской банковской системы, которые имеют развитую клиентскую сеть и связаны 
с предприятиями реального сектора, целесообразно оставлять и поддерживать, даже если 
они испытывают определенные трудности. 

Региональные банки могут и должны увеличивать как размер своих кредитных 
ресурсов, так и долю вложенных кредитных ресурсов. Ситуация, в которой некого 
кредитовать, вызвана именно низкой активностью в производственном секторе, а она, в 
свою очередь, вызвана дефицитом денег у производителей. В США ссуды составляют 
примерно 2/3 активов коммерческих банков, учитывая присутствие кредитующих 
небанковских финансовых институтов.  

Меры, которые, на наш взгляд, необходимо принимать являются следствием 
проблем описанных выше: 

1. Меры макроэкономического характера: 
- небольшое снижение ставки рефинансирования и доходности государственных 

ценных бумаг, с принятием правила изменения ставки не чаще чем один раз в 
определенный период (например - квартал) на законодательном уровне; 

- более мягкая денежно-кредитная политика (осторожное увеличение денежной 
массы при подконтрольной инфляции); 

- принятие Земельного кодекса и Закона “Об ипотеке”, которые сделали бы оборот 
земли реальностью; 

- изменение величины норматива Н11, что позволит банкам, по крайней мере 
устойчивым, принимать вклады граждан в сумме, превышающей величину собственного 
капитала; 

- изменение величины норматива Н8 для специализированных банков, что поможет 
им нормально работать, имея прочную ресурсную базу в одной отрасли, не превышая 
указанного норматива в несколько раз;  

 - снижение количества обязательных экономических нормативов до уровня при 
котором банки смогли бы эффективно оперировать ими. За последние семь лет 
инструкция №1 изменялась восемь раз. И можно с уверенностью утверждать, что процесс 
будет продолжаться как из-за введения нового плана счетов, так и из-за меняющейся 
экономической ситуации.  

- далее, следует минимизировать налогообложение сумм резервов, формируемых 
под не возврат ссуд, а именно: исключить, по крайней мере частично, из облагаемой 
прибыли и те резервы, которые создаются под ссуды по первой группе риска. 

2. Меры микроэкономического характера: 
- региональные банки, имея небольшой ресурсный потенциал должны проводить 

политику увеличения своей ресурсной базы; 
- банкам необходимо усилить работу по привлечению мелких вкладчиков; 
- нужно начать осуществление трастовых операций с денежными средствами, что 
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регламентируется инструкцией ЦБ №63 от 2.07.97. и уже используется в западных и 
центральных регионах; 

- особое внимание стоит обратить на лизинг: сегодня многие предприятия, не 
имеют средств, для закупки оборудования по полной стоимости, особенно импортного, но 
у них вполне хватит средств, для выплаты лизинговых платежей поэтому лизинг особенно 
необходим казахстанским предприятиям, поскольку за последние 7 лет наблюдалось 
постоянное снижения уровня капиталовложений в основной капитал, тем более что ряд 
мер в качестве поощрения лизинга уже принят: разрешение относить лизинговые платежи 
на себестоимость; льготы банкам, кредитующим лизинговые операции [2].  

Банкам, для эффективного использования кредитных ресурсов, нужно продолжать 
вводить в использование новые технологии, в частности пластиковые карточки и 
торговлю через диллинговые системы; проведение торгов в сети Интернет явилось 
серьезным технологическим прорывом и дало возможность создания частного диллинга; 
портативный компьютер со встроенным модемом, обученный трейдер и доступ к свежим 
котировкам дают банку возможность размещать на краткосрочной основе часть 
кредитных ресурсов, которая оказалась не использованной на конец дня.  

Коммерческие банки, столкнувшись с огромными трудностями и реальной 
перспективой прекращения своего существования, принимают широкий комплекс 
конкретных практических мер по стабилизации своей деятельности. Проводят 
всестороннюю реструктуризацию своих активов и пассивов, освобождаются от 
неэффективных и убыточных операций, ограничивают внеоперационные расходы, 
совершенствуют управление всеми видами рисков и ликвидностью, усиливают внимание 
к повышению профессионального уровня руководителей и всех специалистов с тем, 
чтобы они могли активно и результативно осуществлять все банковские функции на 
финансовых рынках, в непрерывно ужесточающихся общих финансовых условиях. Эти 
меры дают определенные результаты. Однако они не могут изменить общий тенденции 
непрерывного осложнения и резкого ухудшения условий функционирования всей системы 
коммерческих банков страны, чреватой для нее, намного большими разрушительными 
потрясениями, чем октябрьский (1994г.), августовский (1995г.) и 1998 г. банковские 
кризисы. Поэтому для решительного оздоровления ситуации в банковской сфере, наряду с 
усилиями самих коммерческих банков, неотложно необходимы и крупномасштабные 
общегосударственные меры. Такие меры (с соответствующими и всесторонними 
обоснованиями) уже неоднократно предлагались не только отдельными коммерческими 
банками, но и содержатся в резолюциях, обращениях и других документах целого ряда 
банковских объединений и прежде всего Ассоциации казахстанских банков. Данные меры 
в основном сводятся к следующему: 

- разработать и осуществить развернутую программу стабилизации денежно-
кредитной сферы, в том числе системы коммерческих банков, сделав упор не на 
банкротство коммерческих банков, а на их всестороннюю финансовую и другую 
поддержку в различных формах, реорганизацию и структурную перестройку банков, в том 
числе путем их слияния; 

- создать современную систему рефинансирования коммерческих банков, 
посредством организации и осуществления учета векселей, поскольку применяемые в 
настоящее время ломбардные и расчетные кредиты, не в полной мере решают проблемы; 

- разработать и ввести в действие механизмы перераспределения ресурсов 
коммерческих банков через НБ РК, так как представляется весьма сложным решить эту 
задачу в сложившейся ситуации через систему МБК; 

- сформировать фонд санирования коммерческих банков, в которой можно было и 
целесообразно направить часть средств коммерческих банков, хранящихся на счетах 
обязательных резервов в НБ РК; 

- рассмотреть и решить вопрос об уменьшении размеров обязательных резервов по 
теньговым и валютным привлеченным средствам [3]. 
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Все это дает основание полагать, что осуществление кардинальных как общих, так 
и специальных мер позволит в кратчайшие сроки повысить устойчивость банковской 
системы, что, в свою очередь, будет активно способствовать реальной стабилизации всей 
социально-экономической ситуации в стране, в том числе и финансовой. НБ РК в свою 
очередь, также разработал стратегию преодоления кризисных явлений и повышения 
стабильности кредитно-денежной системы в целом. Для достижения этой цели, 
Центральный Банк использует самые различные инструменты и методы, в том числе: 

1. Установление положений, регламентирующих деятельность коммерческих 
банков. 

2. Осуществление надзора за их деятельностью.  
3. Усиление контроля, за соблюдением обязательных экономических нормативов. 
4. Установление порядка рефинансирования кредитных организаций [4]. 
Среди этих мероприятий, важное место, занимает совершенствование порядка 

регистрации банков и лицензирования их деятельности. Для осуществления надзора за 
деятельностью банка был создан новый департамент, который занимается диагностикой 
причин, которые могут поставить коммерческий банк в сложное финансовое положение. 
При этом анализу подвергаются многие вопросы, в том числе, осуществляется оценка 
качества активов и управления банком и их рисками. Одновременно была создана система 
раннего реагирования, и в результате НБ РК уже в настоящее время располагает 
информационно-аналитическими возможностями, позволяющими ежедневно оценить 
ситуацию в банке по ключевым переменным величинам: движение средств на 
корреспондентском счете, обороты за день и т.д. Проблема совершенствования 
деятельности банков, включает не только контроль над ним со стороны НБ РК, но и 
создание эффективной системы внутреннего банковского контроля. Речь идет, о создании 
в банках независимой структуры, имеющей контрольные функции. Среди инструментов и 
методов НБ РК, направленных на поддержание надежности банковской системы, важное 
место занимает рефинансирование банков. Под рефинансированием банков понимается их 
кредитование Центральным Банком, учет и переучет векселей и проведение кредитных 
аукционов. Рефинансирование осуществляется в случаях, когда банки испытывают 
финансовые трудности и не могут в короткое время привлечь необходимую сумму 
кредитов из других источников, то есть Центральный Банк выступает в роли кредитора в 
последней инстанции. Кредиты выдаются, как правило, на короткий срок, под высокие 
проценты и полностью обеспечиваются залогом. Таким образом, Центральным Банком в 
тесном контакте с коммерческими банками, проводится большая работа по укреплению и 
оздоровлению банковской системы РК, повышению надежности и стабильности 
коммерческих банков. Начато осуществление серии мероприятий по регламентации и 
надзору над деятельностью банков, усилению контроля над соблюдением ими 
обязательных экономических нормативов и их рефинансированию. Очень много еще 
предстоит сделать по воплощению этих мероприятий в жизнь. 
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В настоящее время система пенсионного обеспечения представляет собой наиболее 

критикуемый вид социальной защиты. Пенсионное обеспечение - одно из основных 
направлений социальной политики любой страны, в том числе и Республики Беларуси, где 
право граждан на социальное обеспечение в старости, а также в случае болезни, 
инвалидности, утраты трудоспособности, потери кормильца и других случаях закреплено 
в Конституции Республики Беларусь. 

Пенсионное обеспечение представляет собой денежную форму материального 
обеспечения людей, постоянно проживающих на территории республики, которые 
становятся нетрудоспособными в силу различного вида причин. 

В зависимости от принципов функционирования различают распределительные и 
накопительные пенсионные системы. 

Распределительная пенсионная система представляет собой  пенсионную систему, 
согласно которой государственные пенсии выплачиваются по принципу солидарности  
поколений. Это подразумевает под собой, что люди, которые сейчас на пенсии, получают 
деньги за счет налогов, уплачиваемых работающими гражданами.  

Накопительная пенсионная система − это пенсионная система, при которой часть 
пенсионных взносов не используется на текущие пенсии, а инвестируется в форме ценных 
бумаг или же финансовых активов. Данный вид системы дает возможность получения 
дополнительного источника путём инвестирования части пенсионных отчислений [1, c. 
98]. 

В нашем государстве пенсионная модель является распределительной.         
Достоинствами данной модели можно считать следующие черты: 

1). Возможность выплачивать пенсию незамедлительно, так как нет необходимости 
для накопления; 

2).  Система обеспечивает более высокий уровень социальной защиты для лиц с 
невысокой зарплатой. Это, в свою очередь, связано с тем, что средства от страховых 
взносов высокооплачиваемых и низкооплачиваемых работников перераспределяются; 

3). Надежность данной модели заключается в том, что количество лиц, которыми 
уплачиваются страховые взносы, превышает число лиц, которые обеспечиваются за счет 
данных средств. 

Однако необходимо отметить и отрицательные стороны распределительной 
пенсионной системы, такие как: 

1. Демографический фактор, который влияет на соотношение численности 
работающих граждан и лиц, которые находятся на пенсии; 

2. Основания для досрочного выхода на пенсию, которых пенсионная система 
Республики Беларусь насчитывает значительное количество. 

Необходимо отметить, что в соответствии с Законом  «О пенсионном обеспечении» 
в Республике Беларусь предусмотрены как трудовые, так и социальные пенсии. 

Право на трудовую пенсию в республике имеют лица, которые в период работы 
или же занятия иными видами деятельности подлежали государственному социальному 
страхованию и за них, а также ими самими уплачивались обязательные страховые взносы 
в фонд социальной защиты населения [2]. 

В Республике Беларусь существуют следующие виды трудовых пенсий: по 
возрасту; по инвалидности; по случаю потери кормильца; за выслугу лет; а также за 
особые заслуги перед республикой;  
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Лица, которые не получают трудовую пенсию, а также являются 
нетрудоспособными, имеют право на социальную пенсию [2].  

Рассмотрим основные количественные параметры системы пенсионного 
обеспечения. По данным Национального статистического комитета Республики Беларусь 
численность пенсионеров, которые состоят на учёте в органах по труду, занятости и 
социальной защите в Республике Беларусь с каждым годом постоянно растёт (Рисунок 1). 

 
 
Рисунок 1 – Динамика численности населения Республики Беларусь, количества 

пенсионеров и занятого экономически активного населения за 1995-2015  (тыс. человек) 
Примечание – Источник: разработано автором на основании [3] 
 
По состоянию на 01.01.2016 численность пенсионеров в сравнении с 1995 годом 

возросла на 60,6 тысяч человек или на 2,34%. Что касается размера начисленных пенсий, 
то также наблюдается положительная растущая динамика (Рисунок 2).  

 
Рисунок 2 – Динамика среднего размера начисленных пенсий за 1995-2015  (тыс. 

рублей) 
Примечание – Источник: разработано автором на основании [3] 
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Рост среднего размера начисленных пенсий за 2015 год составил 2418,5 тыс. 
рублей или 86,2%, что, в свою очередь, непосредственно связано с происходящими на 
территории республики инфляционными процессами, а также с введением новых 
программ в области пенсионного обеспечения (Рисунок 3). 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Рисунок 3 - Реальный размер назначенных пенсий,  

в процентах к предыдущему году, % 
Примечание – Источник: разработано автором на основании [3] 
 
Проанализировав количественные параметры системы пенсионного обеспечения, 

можно сделать вывод, что она является достаточно устойчивой. Однако необходимо 
обратить внимание на тот факт, что уменьшение численности работающего населения при 
одновременном увеличении численности пенсионеров может привести к ситуации, когда 
на одного работающего гражданина будет приходиться один пенсионер (на сегодняшний 
день на 100 работающих – 61 пенсионер), что, в свою очередь, приведёт к кризису. Таким 
образом, необходимо реформирование пенсионной системы Республики Беларусь.  

Повышение пенсионного возраста -  является основным направлением решения 
данной проблемы.  Стоит отметить, что кроме повышения пенсионного возраста, можно 
еще, например, пойти на уменьшение уровня пенсий, увеличить перечисления в Фонд 
социальной защиты либо вообще кардинально поменять пенсионную систему. Однако, по  
словам министра труда и социальной защиты населения Марианны Щёткиной, все эти 
варианты ранее уже обсуждались, и выяснилось, что Республика Беларусь к ним не 
готова. 

На сегодняшний день на рассмотрение Президенту Республики Беларусь 
предложены три варианта повышения пенсионного возраста. Первый предполагает выход 
на пенсию женщин в 60 лет и мужчин в 65 лет. Второй - женщин в 60 лет, мужчин в 63 
года. Третий — женщин в 58 лет, мужчин в 63 года. Поэтапное повышение пенсионного 
возраста планируется в 2017 году [4].  
            Таким образом, можно сделать вывод, что эффективность совершенствования 
пенсионной системы путём увеличения пенсионного возраста позволит не только 
увеличить размеры выплачиваемых пенсий, а также реформировать пенсионную систему  
в целом в стране. 
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Шаруашылық жүргізудің нарықтық жүйесін жетілдірудің маңызды шарттарына қор 

нарығы жатқызылады, ол шаруашылық жүргізуші субъектілердің өзін-өзі 
қаржыландырумен және экономика құрылымдарын несиелендірумен бірге экономикалық 
өсудің қаржы ресурстарының қайнар көзі болып табылады. Қор нарығы эмитенттің 
қаржы-экономикалық жағдайын бағалауға мүмкіндік беретін экономикалық дамудың, 
экономикалық өсу қарқындары мен деңгейінің индикаторы болып табылады.  

Қазақстан Республикасын үдемелі индустриялық-инновациялық дамыту жөніндегі 
2015-2020 жылдарға арналған Мемлекеттік бағдарламада қарастырылған шараларды 
табысты іске асыру үшін мемлекеттің және жеке меншік сектордың қаржы ресурстары 
шоғырландырылады, бұл ретте, мемлекет жүйелі және секторалдық қолдау шараларын, 
инфрақұрылымды дамытуды қаржылық қамтамасыз етуге, ал жеке меншік сектор мен 
ұлттық басқарушы холдингтер, ұлттық холдингтер, жобалық қаржыландырылатын ұлттық 
компаниялар көбінесе, қор нарығының дамуымен анықталатын болады. Бұл Мемлекеттік 
бағдарлама инвестициялық жобаларды іске асыру үшін қаржы ресурстарын тартуы тиіс. 

Заманауи нарықтық экономикада қор нарығы үй шаруашылықтарының жинақтары 
мен қорланымдарын тартуға және инвестицияларға трансформациялауға бағытталған. Әр-
алуан халық топтарына есептелген табыстылығы әр түрлі қор нарығының құралдары 
болашақ инвесторлардың қаржы салуды таңдау мүмкіндіктерін кеңейтеді. 

Қор нарығының тиімді қызмет етуінің аса маңызды шарты – оның барлық 
қатысушыларын қамтитын оны оңтайлы реттеу жүйесі болып табылады. Қор нарығын 
реттеу белгіленген ойын тәртіптерін ұстанатын қатысушылардың өзара мүдделерінің 
тепе-теңдігін қамтамасыз ету механизмі болып табылады.  

Әлемдік тәжірибеде қор нарығын реттеудің үш негізгі үлгілері бар:  
− тікелей үкіметтік бақылау арқылы (Ирландия, Нидерланды, Португалия); 
− қаржы-банк органдарының көмегімен бақылау арқылы (ФГР, Бельгия, Дания); 
− арнайы құрылған мекемелер арқылы (АҚШ, Франция, Италия, Испания) [1]. 
Реттеуші функцияларын бөлу деңгейі мемлекеттің өзгешелігіне, оның басқаруды 

орталықтандыру деңгейіне және қор нарығында қабылданған үлгісіне тәуелді болып 
келеді. 

Айырмашылықтарға қарамастан, қор нарығын реттеу жүйесінің 
ұйымдастырушылық құрылымы басым көпшілік елдерде реттеу органдарының екі 
деңгейлі жүйесі тұжырымдамасына негізделеді. Бірінші деңгейді мемлекеттік реттеу 
органдары құрайды, екінші деңгейді қор нарығындағы нарықтың кәсіби 
қатысушыларының өздері құраған өзін-өзі реттейтін ұйымдары құрайды. Мемлекеттік 
органдар мен өзін-өзі реттейтін ұйымдар арасында функциялар мен өкілеттіліктерді бөлу 
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әрбір мемлекеттің мәдени және тарихи дәстүрлерімен, сондай-ақ, қор нарығының даму 
деңгейімен шартталған. 

Қор нарығын реттеу бойынша негізгі функцияны Бағалы қағаздар және 
инвестициялар жөніндегі кеңес (Securities and Investments Board — SIB) іске асырады, ол 
коммерциялық емес жеке компания болып табылады және ол қор нарығында жұмыс 
істейтін компания өкілдерінен тұрады. SIB мыналарды жүзеге асырады: 

- өзін-өзі реттейтін ұйымдардың, қор нарығының кәсіби қатысушылар мен кәсіби 
ұйымдар бірлестіктерінің қызметтерін лицензиялау. Осы бірлестіктерге SIB бас лицензия 
береді, соның негізінде өзін-өзі реттейтін ұйымдар олардың бірлестігіне (ассоциациясына) 
кіретін компания қызметтерін лицензиялауды жүзеге асырады;  

- ірі құрылыс компаниялар мен банктердің инвестициялық қызметтерін 
лицензиялау; 

- қор нарығын нормативтік-әдістемелік қамсыздандыру, қор нарығы 
қатысушыларының қызметін мониторингілеу және бақылау [2]. 

SIB қызметі қор нарығына қатысушылардың қаражаттары есебінен 
қаржыландырылады. Қор нарығына тікелей қатысушылардың қызметтерін реттеумен 
өзін-өзі реттейтін ұйымдар айналысады, олар компанияларды кәсіби белгілері бойынша 
біріктіреді. Компания қор нарығында кәсіби қатысушы ретінде жұмыс істеуі үшін ол бір 
немесе бірнеше өзін-өзі реттейтін ұйымдардың мүшесі болуы тиіс. 

Реттеу функциясы мемлекет және қор нарығының кәсіби қатысушыларын 
біріктіретін өзін-өзі реттейтін ұйымдар (ӨРҰ) арасында бөлінеді (1 сурет).  

 
 

1 сурет - Қор нарығын реттеу сызбасы 
Ескерту – автормен [3] әдебиет негізінде құрастырылды 
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Елдегі саяси және экономикалық жағдайларға сәйкес мемлекеттің қор нарығын 
реттеуінің келесі қағидаларын ажыратуға болады:  

- бағалы қағаздардың қор нарығына кәсіби қатысушылардың қызметіне бақылау 
мен қадағалауды ұйымдастыру мәселелері бойынша функционалдық және 
институционалдық (ұйымдастырушылық-құқықтық) реттеуді үйлестіру; 

- мемлекеттің бақылауындағы өзін-өзі реттеу механизмдерін қолдану, мемлекеттік 
және мемлекеттік емес органдар (өздігінен реттелетін ұйымдар) арасындағы реттеу 
функцияларын оңтайлы бөлу; 

- ұйымдардың инфрақұрылымын дамытудағы басымдық; 
- қор нарығына тән тәуекелдерді ең жоғары деңгейде төмендету; 
- әр түрлі кәсіби қызмет түрлерін үйлестіруде жанжалдасуды болдырмау, жоғары 

білікті кадрларды даярлау, қор нарығы субъектілерінің құқықтық мәдениетін көтеру; 
- шағын инвестор мен халықты қорғауға басымдық беру, нарықта бәсекелестікті 

қолдау; 
- нарықтағы өзге субъектілер тарапынан инвесторлардың меншік құқықтарын 

бұзудың мүмкін еместігі жүйесін жасау және осының негізінде мемлекет тұрғындарының 
өз салымдарын салудың сенімді құралы ретінде оған деген сенімін қайтару [3, 137 б.]. 

Қор нарығының қызметін реттейтін негізгі заңнамалық акті ҚР «Бағалы қағаздар 
нарығы туралы» Заңы болып табылады, ол эмиссиялық бағалы қағаздарды және өзге де 
қаржы құралдарын шығару, орналастыру, айналысқа шығару және өтеу үрдісінде 
туындайтын қоғамдық қатынастарды, бағалы қағаздар рыногы субъектiлерiнiң құрылу 
және жұмыс iстеу ерекшелiктерiн реттейдi, бағалы қағаздар рыногының қауіпсiздiгін, 
ашық түрде және тиiмдi жұмыс iстеуiн, инвесторлар мен бағалы қағаздарды 
ұстаушылардың құқықтарын және бағалы қағаздар рыногының кәсiби қатысушыларының 
адал бәсекелестiгін қорғауды қамтамасыз ету мақсатында бағалы қағаздар рыногы мен 
оның субъектiлерiн реттеу және қадағалау тәртiбiн белгiлейдi». 

Қазақстанда мемлекеттің қор нарығындағы реттемелеуші функциясының күшеюі 
оның тұрақтылығы мен даму тиімділігін қамтамасыз ету қажеттілігіне негізделеді. 

Реттеу саясатын іске асыру құралы лицензиялау болып табылады. Мемлекет қор 
нарығы саласында төмендегілер бойынша қызметті лицензиялауды жүзеге асырады: 

− жеке бағалы қағаздарды (акцияларды қоспағанда) шығаруды; 
− факторинг операцияларды: тауарларды (жұмыстарды, қызметтерді) сатып 

алушыдан төлемеу тәуекелін қабылдаумен, төлемді талап ету құқығын иемдену; 
− форфейтинг операцияларды (форфетингілеу): тауарды (жұмысты, қызметтерді) 

сатып алушының қарыз міндеттемесін сатушыға айналмайтын векселді сатып алу арқылы 
төлеу; 

− брокерлік қызметті; 
− бағалы қағазды ұстаушылар тізілімі жүйесін жүргізу бойынша қызметті, орталық 

депозитарий және бірегей тіркеуші қызметін қоспағанда; 
− инвестициялық портфельді басқару бойынша қызметті; 
− зейнетақы активтерін инвестициялық басқару бойынша қызметті; 
− кастодиалдық қызметті; 
− трансфер-агенттік қызметті; 
− бағалы қағаздармен және өзге қаржы құралдарымен сауда-саттықты ұйымдастыру 

бойынша қызметті [4]. 
Лицензиялау үрдісі келесі қағидаларға негізделеді: 
1. Барлық тұлғаларға осы қызмет түрі үшін бекітілген талаптарға сәйкес келетін 

теңдей негіздемелерді және теңдей беру шарттарын қамтамасыз ету. 
2. Лицензиялаудың ұлттық қауіпсіздікті, құқық тәртібін, қоршаған ортаны, 

азаматтардың меншігін, өмірі мен денсаулығын қорғауды қамтамасыз етуге 
бағытталғандығы.  

3. Толық қамтылған қызмет түрі мен тармақтарын орнату. 
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4. Лицензияның ажыратылмайтындығы. 
Лицензиялау үрдісі екі деңгейде қалыптасады:  
Біріншісі – Уәкілетті органның функцияларын іске асырумен сипатталады, ол: 
− мемлекеттің лицензиялау саласындағы саясатын қалыптастырады; 
− лицензиялардың мемлекеттік электронды тізілімінің даму, кіру құқықтарын 

бекіту, қызмет етуін қамтамасыз ету үрдісін басқарады; 
− лицензиялардың мемлекеттік электронды тізілімін жүргізу ережелерін әзірлейді; 
− лицензия нысандары мен лицензияларға қоса берілетін қосымшалар- ды әзірлейді. 
Қор нарығының дамуы инфрақұрылымның техникалық және функционалдық жүйе 

тармақтарының дамымағандығымен тежеледі. Қор нарығын реттеу жүйесінде негізгі рөлді 
мемлекеттік органдар алады, бұл қор нарығындағы кәсіби қатысушылар институтының 
жеткілікті дамымағандығымен, дәстүрдің және қалыптасқан жұмыс әдістерінің 
болмауымен шартталған. Бұл, атап айтқанда, Қазақстан қор нарығының төмен жұмыс 
істеу тиімділігі мәселелерінің бірі болып табылады.  
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« Евразийский экономический союз — это один из крупнейших 

потребительских рынков планеты. 
Важным элементом Договора о ЕАЭС является задача 

по формированию общего рынка финансовых услуг». 
Н.А. Назарбаев 

 
Прошедший 2015 год ознаменовался переходом евразийской интеграции от 

Таможенного союза и Единого евразийского пространства к ее новому этапу – 
Евразийскому экономическому союзу, ныне в составе России, Белоруссии, Казахстана, 
Армении, Киргизии. Таким образом, данные страны,  имеющие территориальную 
близость, стремятся объединить рынки товаров, услуг, капитала и трудовых ресурсов с 
целью улучшения их конкурентной способности на интернациональных рынках.  

При этом, в рамках данного глобального движения, в целях развития модернизации 
и кооперации финансовых систем государств ЕАЭС необходима общая стратегия 
развития финансового рынка. Интеграция финансовых рынков, несомненно, воздействует 
на эффективность и результативность макроэкономической политики стран-участниц и 
даст им определенные конкурентные привилегии. 

Финансовый рынок - это один из наиболее значимых для интеграции объект 
эффективной модернизации экономик стран ЕАЭС. Необходимо отметить, что на 
территории стран ЕАЭС функционирует более 1000 банков, общий капитал которых 
равняется почти 250 млрд. долларам, а сумма активов достигает 2 трлн. долларов. В 
условиях глобального экономического кризиса и ограничений доступа к внешним 
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источникам финансирования формирование общего рынка финансовых услуг станет 
мощным импульсом экономического роста государств ЕАЭС. 

Однако, чтобы добиться уровня интеграции стран ЕАЭС, при котором станет 
реальным создание совместного финансового рынка, необходимо внедрять особые 
интегрированные механизмы шаг за шагом, что в свою очередь, достаточно длительный и 
кропотливый процесс [1]. 

Ключевыми ориентирами процесса интеграции финансовых рынков стран 
Евразийского экономического союза являются: 

− гармонизация национальных законодательств в финансовой сфере;  
− создание наднационального органа по регулированию финансового рынка; 
− обеспечение взаимной конвертируемости национальных валют и проведение  

согласованной валютной политики; 
− координация в сфере бюджетной политики; 
− координация ключевых компонентов налоговой политики. 
Рассмотрим некоторые из них.  
Первым этапом создания единого финансового рынка можно назвать 

гармонизацию законодательства, нормативов и стандартов стран Евразийского 
экономического союза. 

Цель гармонизации - создание общего финансового рынка, который обеспечил бы 
доступ на финансовые рынки государств-членов без дискриминации, а также 
гарантировал бы защиту прав и законных интересов инвесторов и клиентов, покупателей 
финансовых услуг.  

Для согласованного регулирования финансовой сферы вначале необходимо 
определить пруденциальные требования, предъявляемые к банковской, страховой 
деятельности и деятельности на рынке ценных бумаг, и сформировать единые требования 
к участникам финансового рынка. 

К основным принципам унификации и гармонизации на первом этапе можно 
отнести следующие: 

− принцип гармонизации политики регулирования в сфере финансов; 
− принцип последовательности унификации законодательств стран-участниц 

экономического союза; 
− принцип опоры на наилучшую международную практику гармонизации на 

финансовых рынках; 
− принцип максимального соблюдения требований международных 

стандартов и рекомендаций (FSB, Базель, IOSCO, IAIS и др.); 
− принцип первенства защиты интересов потребителей финансовых услуг и 

защиты прав инвесторов; 
− принцип ясного разделения правомочий наднационального органа по 

регулированию финансового рынка и уполномоченных органов государств; 
− принцип максимального взаимодействия регуляторов, а также 

максимального обмена информацией; 
− комплексный подход к гармонизации на финансовом рынке в целом. 
На первом этапе гармонизации, до конца 2017 планируется создание единой базы 

нормативных актов, организационно-правовых форм участников объединенного 
финансового рынка и согласование законодательства по защите прав потребителей 
финансовых услуг. На этом же этапе так же планируется ликвидировать основные 
препятствия  и ограничения, возникающие при передвижении капитала и инвестиций. 
Кроме того, в планы финансовой интеграции входит создание единого реестра участников 
и единого реестра выпуска ценных бумаг. Необходимо также создать систему 
взаимодействия и обмена информацией между финансовыми регуляторами.  

До 2020 года будет проводиться политика гармонизации законов в области 
лицензирования и регулирования деятельности членов единого финансового рынка. На 
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сегодняшний день страны Евразийского союза руководствуются  нормами национального 
законодательства и нормами международного права. 

Политика в сфере лицензирования обеспечит «взаимное признание» таких 
лицензий, что очень сильно упростит работу на рынках финансов евразийских государств. 

Как правило, международное право регламентирует многосторонние договоры 
государств. Однако, чтобы создать общий финансовый рынок, необходимо, чтобы 
субъекты рынка действовали в едином правовом поле. Существующие, на сегодняшний 
день, правовые барьеры в законодательствах государств-членов союза создают трудности 
взаимодействия резидентов стран. Это затормаживает осуществление эффективной  
экономической деятельности и взаимодействие стран-участников. 

Вторым шагом на пути формирования общего финансового рынка является 
создание единого финансового регулятора.  

Интегрированная система финансового регулирования позволит повысить уровень 
унификации и гармонизации законодательств государств Союза, укрепить стабильность 
финансовой системы, повысить прозрачность финансовых рынков и обеспечить защиту 
интересов потребителей финансовых услуг. Создание единого финансового рынка 
позволит диверсифицировать банковские инструменты, обеспечить более широкий доступ 
к банковским продуктам как бизнеса с целью его успешного развития, так и населения, 
будет способствовать насыщению дешевыми кредита ми и «длинными» денежными 
ресурсами для динамичного развития национальных экономик. 

Как сообщают официальные лица Евразийского союза, единый финансовый 
регулятор стран ЕАЭС будет создан ближе к 2025 году, а местом расположения будет г. 
Алматы. На ранних стадиях подготовки соглашения были выдвинуты предложения по 
созданию Евразийского Центрального банка по аналогу  Европейского центрального 
банка. Как правило, создание таких международных институтов влечет за собой стекание 
основных участников финансового сектора к центру (в данном случае в Казахстан). Это 
можно наблюдать сегодня, например, крупнейшие российские банки наращивают свое 
присутствие в Казахстане. В будущем, это окажет благоприятный эффект на 
функциональности наднационального финансового регулятора стран-членов союза. [1] 

Следующим, на сегодняшний день, приоритетным направлением евразийской 
интеграции стоят вопросы координации курсовой политики. В условиях отсутствия 
таможенно-тарифных и нетарифных барьеров и функционирования единой таможенной 
территории в рамках ЕАЭС согласование курсовой политики имеет большое значение для 
обеспечения конкурентоспособности товаров, работ и услуг на общем рынке ЕАЭС. 

Кроме того, для формирования общего финансового рынка ЕАЭС исключительное 
значение имеет предсказуемость колебаний валютных курсов и процентных ставок, 
обеспечивающая возможность участникам рынка контролировать свои финансовые риски. 

Очередным ориентиром, в сфере координации бюджетной политики практическое 
значение имеет проведение мониторинга действующего порядка зачисления и 
распределения сумм ввозных таможенных пошлин, контроль их перечисления в доход 
бюджетов, а также мониторинг количественных значений макроэкономических 
показателей: годового дефицита консолидированного бюджета, долга сектора 
государственного управления и уровня инфляции, определяющих устойчивость 
экономического развития.  

Важным фактором формирования общего финансового рынка является 
координация ключевых компонентов налоговой политики. В рамках Договора о ЕАЭС 
государства принимают на себя обязательства по применению таких условий 
налогообложения по всем видам налогов, сборов и платежей при взаимной торговле, при 
которых ни в одном из государств-членов не могут существовать условия 
налогообложения в отношении товаров, ввозимых и реализуемых из других стран ЕАЭС, 
менее благоприятные, чем условия налогообложения по отношению к аналогичным 
товарам, происходящим с собственной территории. [1] 
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Кроме того, государства определяют направления, формы и порядок 
осуществления сближения законодательства в отношении налогов, которые оказывают 
влияние на взаимную торговлю, чтобы не нарушать условия конкуренции и не 
препятствовать свободному перемещению товаров, работ и услуг на национальном уровне 
или на уровне Союза.  

При этом осуществляется гармонизация ставок акцизов по наиболее 
чувствительным подакцизным товарам и совершенствование системы взимания налога на 
добавленную стоимость, в том числе с применением информационных технологий. 

Сближение действующих ставок и координация действий по акцизам играют 
значительную роль в создании равных конкурентных условий в рамках единого рынка для 
товаропроизводителей государств ЕАЭС. 

По мнению президента Республики Беларусь А.Лукашенко «Банковская сфера 
является «кровеносной системой» экономики. Для развития финансовых рынков и 
привлечения капитала необходимо задействовать все сегменты финансового рынка — 
страховой сектор, рынок ценных бумаг, инвестиционные фонды, микрофинансовые и 
лизинговые организации, внебиржевой рынок и т.д.» 

Анализируя банковские системы стран участниц ЕАЭС, нужно отметить, что 
Россия является непоколебимым лидером среди этих стран, исходя из этого, можно 
предположить, что финансовое объединение в банковской сфере понесет за собой 
монополизацию рынка, а именно монопольную власть в руках российской банковской 
системы. 

Но, с другой стороны, объединение стран и создание Единого Центрального Банка 
ЕАЭС может укрепить и улучшить финансовые показатели других стран-участниц 
Евразийского союза, путем проведения новой качественной политики, создания мер по 
регулированию и надзору за банковской системой, создания новых технических и 
правовых баз по улучшению работы коммерческих и центральных банков государств. 

Финансовая интеграция, которая затронет все финансовые рынки стран ЕАЭС, 
позволит сократить множество финансовых рисков, так, в банковской сфере планируется 
значительно сократить кредитные риски путем унификации и улучшения единой 
нормативно-правовой базы стран-участниц ЕАЭС, которая в свою очередь позволит 
центральным банкам каждой из данных стран лучше контролировать деятельность 
коммерческих банков, а также регулировать их специфическую деятельность. 
Наднациональный регулятор также сыграет большую роль в проведении контроля и 
надзора за банковской сферой. 

Оценивая перспективы интеграции на финансовом рынке, очень важно иметь 
целевые ориентиры, которые будут стратегически влиять на ход интеграции, способствуя 
достижению максимальных результатов. 

 
Таблица 1. Оценка выгод, целевые ориентиры: банковский сектор  

Показатель Год Армения Беларусь Казахстан Кыргызстан Россия 

Внутренний кредит частному 
сектору/ВВП, % 

2014 52 25 35 21 60 
2025 70-80 40-50 55-65 40-50 70-80 

Активы банковского сектора / 
ВВП, % 

2014 80 64 58 35 106 
2025 90-100 80-90 80-90 50-60 115-120 

Банковские депозиты/ ВВП, % 
2014 36 24 29 19 29 
2025 45-55 40-50 40-50 30-40 50-60 

Число отделений на 100 тыс.  
человек взрослого населения 

2013 21 2 3 8 38 

2025 30 20-25 40-45 

Источник: [2] 
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Изменения в банковском секторе также предусматривают предоставление 
ипотечных кредитов под залог недвижимости, расположенной за рубежом, т.е. на 
территории стран-участниц союза. Интеграция в банковской сфере позволит определить 
более уникальные ограничения для нерезидентов в плане депозитной политики, 
некоторые ограничения можно будет уменьшить или свести к минимуму, что позволит 
странам привлекать наибольшие объемы депозитов. 

Гармонизация банковского сектора предусматривает: 
− создание интегрированных сегментов банковского сектора (рынок 

межбанковского кредитования); 
− создание единой инфраструктуры (бюро кредитных историй);  
− создание интегрированных  платежных систем; 
− создание единого реестра лицензий, реестра участников системы страхования 

вкладов, реестров сберегательных и депозитных сертификатов и др. 
Так же, здесь идет речь и о сокращении издержек в платежной системе. 

Экономический союз позволит создавать единые лицензии банкам Армении, Беларуси, 
Казахстана, Кыргызстана и России, которые могут стать международными в рамках 
Евразийского экономического союза (ЕАЭС).  Коммерческие банки, открывая свои 
филиалы на территории членов Евразийского союза, могут значительно сократить 
издержки, связанные с платежами и переводами денег на территории этих стран. 

Нужно также отметить, что государства планируют создание единой платежной 
системы, которая будет способна укрепить финансовую независимость международной 
организации и каждого государства, обеспечивать безопасность денежных переводов и 
способствовать созданию единой валюты. 

Создание единой платежной системы влечет за собой необходимость в создании 
единой инфраструктуры для передачи платежной информации. Для этого необходимо 
внедрять единые стандарты и форматы финансовых сообщений и придерживаться единых 
правил при осуществлении платежей. А на базе Евразийского банка развития, как 
сообщает пресса,  возможным было бы создание Единого клирингового центра, который  
обеспечивал бы  взаиморасчеты в рамках Единого экономического пространства в любой 
из валют стран-участниц [3]. 

Основные задачи, которые будут преследоваться нашим государством на пути к 
унификации и гармонизации в сфере банковской деятельности таковы: 

− Сближение требований стран-участниц союза к капиталу банков 
− Меры по снижению уровня просроченной задолженности банков 
− Развитие регулирования небанковских посредников 
Таким образом, можно сформулировать следующие перспективы интеграции на 

финансовых рынках для Республики Казахстан: 
− во-первых, финансовая интеграция позволит привлечь в страну большее 

количество профессиональных трудовых кадров, способствует притоку денежной массы в 
страну и увеличит товарооборот на территории стран ЕАЭС; 

− во-вторых, интеграция, влекущая за собой унификацию и гармонизацию 
правовой базы, позволит устранить пробелы в законодательстве республики, а также 
поможет улучшить базу нормативно-правовых актов; 

− в-третьих, увеличение товарооборота в национальных валютах государств-
членов ЕАЭС, а в частности в национальной валюте РК -тенге, позволит нашей стране 
укрепить курс своей денежной единицы; 

− в-четвертых, интеграция в банковской сфере позволит сократить 
финансовые риски, платежные риски, улучшить финансовые показатели данного сектора 
и удовлетворить спрос населения на качественные услуги банков; 

− в-пятых, создание единого биржевого пространства поспособствует 
улучшению мониторинга со стороны государства за профессиональными участниками 
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фондового рынка, а также за акционерными обществами, выпускающих свои ценные 
бумаги на фондовый рынок. 

И наконец, стоить отметить, что мир не стоит на месте, глобализация - это процесс, 
который необходим государствам на современном этапе развития экономики и общества. 
Данный процесс способствует повышению конкурентоспособности каждой страны, 
улучшению ее позиций в мировых рейтингах, увеличению эффективности как внутри 
страны, так и во внешнеэкономической деятельности, и именно поэтому, очень важно 
избрать для себя путь интеграции на мировые и международные рынки. 
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Евразийский экономический союз ЕАЭС новое интеграционное объединение, 

созданное по инициативе президента Республики Казахстан Нурсултана Назарбаева в 
2014г. в составе: Республика Беларусь, Республика Казахстан, Российская Федерация 
набирает обороты. Уже в 2015 году в Союз вошли Республика Армения и Кыргызская 
Республика. Интеграционное объединение, созданное на принципах равенства, учета 
интересов сторон, прагматизма и поэтапности своего развития способно улучшить 
экономическое развитие стран в условиях мирового кризиса, в преодолении его 
последствий выходе стран на новый уровень конкурентоспособности и развития. Как 
отмечалось на заседании Высшего Евразийского Экономического Совета (ВЕЭС) в 
Москве в мае 2015г.: взаимный товарооборот стран участниц уже вырос почти на 
двадцать миллиардов долларов, значительно сократилась доля сырья – с 40 до 28,9 % [1]. 

В Договоре о ЕАЭС заложена идеология создания биржевого пространства [2]. Но 
на этом пути существуют значительные барьеры. На Заседании Консультативного 
комитета по финансовым рынкам Евразийской Экономической Комиссии 28.01.16 г. 
обсуждался вопрос о гармонизации строительства общего финансового рынка ЕАЭС. 
Отмечалась разница в биржевом законодательстве стран участниц. В частности разница 
технологий в расчетах и клиринге при трансграничной торговле. Рассматривался вариант 
консолидации не на базе создания наднациональной бирже, а за счет новой системы 
взаимодействия торговых площадок стран ЕАЭС [2]. Таким образом, вопросы интеграции 
биржевых рынков и поиски их решения остаются актуальными.  

Рассмотрим некоторые аспекты этой проблемы. Думается, что согласно концепции 
гармонизации строительства общего финансового рынка ЕАЭС нельзя ограничиваться 
только интеграцией биржевых рынков, а необходимо комплексно рассматривать развитие 
рынков ценных бумаг. Такая постановка задачи требует системного решения проблемы. 
Нельзя ограничиваться только вопросами портфельных инвестиций. Необходимо 
создавать механизм для обмена реальными инвестициями и собственностью для бизнеса 
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стран содружества. А для этого необходимо гармонизация рынка ценных бумаг в целом, а 
не только биржевого рынка в большей степени предназначенного для решения проблем 
портфельных инвестиций и биржевых спекуляций. 

Рассмотрим некоторые цифры характеризующие товарооборот и обмен 
инвестициями между Казахстаном и Россией. Товарооборот Россия – Казахстан в 
2015 году составил 21 млрд. дол. Количество Российских компаний работающих в 
Казахстане около 6000. Однако показатели взаимных инвестиций значительно скромнее. 
Среднегодовой объем инвестиций России в Казахстан составляет около 1,5 млрд. дол. 
Вклад Казахстана в Россию еще скромнее, около 0,5 млрд. дол. Еще скромнее эти цифры 
выглядят, если их сравнить с общим объемом иностранных инвестиций привлекаемых 
Казахстаном в свою экономику. По данным Председателя Комитета по инвестиция от 
23.06.15 г. Ерлана Хаирова, приведенным на брифинге в Службе центральных 
коммуникаций, в последние пять лет Казахстан ежегодно привлекает в среднем 20 млрд. 
дол. иностранных инвестиций. В 2014 г. было привлечено 23,9 млрд. дол. В пятерку 
крупнейших инвесторов входят Нидерланды, США, Швейцария, КНР и Франция [3]. 

Таким образом, одной из главных проблем по гармонизации финансовых секторов 
Казахстана и России является существенное увеличение взаимных инвестиций. 
Предпочтительно в реальный сектор. Для этого, в том числе необходимо создать условия 
для взаимовыгодной эмиссионной деятельности компаний Казахстана и России и ЕАЭС в 
целом. 

В рамках интеграции стран ЕАЭС необходимо уделить внимание вопросам 
создания единого пространства для рынка ценных бумаг, для расширения возможностей 
по финансированию бизнеса путем эмиссии ценных бумаг. Не случайно рынок ценных 
бумаг рассматривают как «зеркало экономики». Поэтому остановимся на вопросах 
развития рынка ценных бумаг Казахстана и взаимодействия на нем с российскими 
партнерами. 

Финансовый рынок РК в целом и РЦБ в частности выстроены на современных 
принципах и наилучшей международной практике. В частности, законодательство по РЦБ 
в республике выстроено с учетом рекомендаций группы 30-ти (ведущих мировых 
экспертов по данной проблеме), в которых обобщена лучшая мировая практика. В 
Республике действует единый центральный депозитарий и единый регистратор. Это 
способствует исключению злоупотреблений при оформлении прав собственности на 
ценные бумаги и возникновения нежелательных коллизий в этом вопросе. В целом 
регулирование РЦБ в РК существенно строже, чем в России. Для интеграции наших 
рынков понадобиться скоординировать наши законы в этой сфере. Вопрос непростой. 
Российские эксперты (Тимур Турлов) говорят о целесообразности несколько ослабить 
требования регулятора РК к участникам РЦБ. С другой стороны это не столь однозначно, 
поскольку  в РК не отмечены крупные скандалы на РЦБ, что говорит об эффективности 
регулятора. 

О развитии рынка ценных бумаг в РК свидетельствуют следующие данные, 
приведенные на рис. 1, 2.Согласно показателям биржевого рынка за десять месяцев 
2015 года наиболее активным сектором биржевого рынка относительно объемов торгов в 
KZT является сектор «Иностранные валюты» и составляет 55639 млрд. KZT или 
279,166 млрд дол. Также в данном секторе проводится наибольшее среднедневное 
количество сделок – 199, наибольший среднедневной объем сделок – 1368,5 млн. дол., 
наибольший средний объем одной сделки -  6,9 млн. дол. Для сравнения на рынке акций 
эти показатели следующие: среднедневное количество сделок – 164, среднедневной объем 
сделок – 22,9 млн. дол., средний объем одной сделки - 0,1 млн. дол. [4]. 
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Рисунок 1. Объем и структура биржевого рынка на 1 ноября 2015 года 

Источник: [4] «О текущем состоянии фондового рынка Казахстана» KASE 
(http://www.kase.kz/files/presentations/ru/15_11_01_KASE_ru.pdf) 

 
При анализе объемов и структуры биржевого рынка видно, что наибольший 

удельный вес в структуре занимает сектор «Валюта», а наименьший удельный вес – 
сектор «Акции». Также, исходя из графика рисунка 2, можно сказать, что объем торгов на 
KASE превышает объем ВВП, что особенно видно в октябре 2015 года и по результатам 
2008 года.  

Как видно из рис.1 с 2006 г. объем торгов на бирже стабильно превышает объем 
ВВП РК, что говорит о достаточном развитии РЦБ в Республике. Однако основной объем 
торгов приходится на валюту 75,8%  и операции РЕПО с ГЦБ 22,8%. Доля операций с 
корпоративными облигациями и акциями весьма незначительны (1,3% и 1,2% 
соответственно). Существенный удар по рынку акций РК был нанесен выходом крупных 
корпораций Казахстана на Лондонскую фондовую биржу. В частности, в 2005 году на IPO 
вышла корпорация Казахмыс, в 2006 году АО «РД «Казмунайгаз», АО «Казкоммерцбанк», 
АО «Народный банк», в 2007 году корпорация ENRC. IPO на Лондонской фондовой 
бирже краткосрочно положительно повлияло на курсовую стоимость акций этих 
компаний.  
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Рисунок 2. Капитализация рынка KASE 
Источник: [5] сайт KASE http://www.kase.kz/ 

Однако вывод пакетов акций за рубеж способствовал безвозвратному уходу 
иностранных инвесторов с казахстанского рынка акций. Их уход существенно сказался на 
ликвидности рынка акций. Кроме того ценообразование местных акций перешло к 
иностранцам. В частности, на конец октября 2011 года 12-месячный объем торгов 
акциями Казахмыса на Лондонской фондовой бирже превысил аналогичный показатель 
Казахстанской фондовой биржи «KASE» в 1138 раз, ENRC в 2548 раза, АО «РД 
«Казмунайгаз» в 133 раза, АО «Казкоммерцбанк», АО «Народный банк» соответственно в 
23 и 24 раза». [6, с.33]. 

Говоря о рынке ценных бумаг РК, следует отметить два знаковых события 
разнонаправленно повлиявших на рынок, прежде всего акций. Создание Единого 
накопительного пенсионного фонда в 2012 г. существенно сказалось на снижении 
объемов торгов на бирже что видно на рис. 1. Реализация Программы Народного IPO 
напротив заметно активизировало рынок в 2014 г. (см. рис. 1). В частности размещение 
акций корпорации KEGOK привлекло внимание как инвесторов в Казахстане, так и 
России, что говорит о большом потенциале РЦБ в рамках ЕАЭС.  

Рассмотрим проблемы реализации Программы Народного IPO в РК и возможности 
участия в ней партнеров по ЕАЭС на примере российского инвестора. Данная программа 
существенно продвинуло развития рынка акций в РК, способствовало его активизации. 
Программа идет, хотя и не без проблем. В числе главной проблемы, как правило, 
называют - доверие. У розничных инвесторов должно возникнуть доверие к вложению 
средств, в долгосрочный инструмент – акции. А это не простая задача. Так после 
размещения акций KEGOK через некоторое время их курсовая стоимость стала падать. 
Отсутствие уверенности, страх перед неизвестностью, девальвация и т.п. сыграли свою 
роль. Но главное не нашлись отечественные инвесторы – покупатели на акции KEGOK на 
вторичном рынке. В этой ситуации возможности по интеграции позволили российской 
инвестиционной компании АО «Фридом Финанс» положительно повлиять на ситуацию. 
Компания стала одним из немногих покупателей на рынке IPO. Они поверили в потенциал 
акций KEGOK. Оценили их как хороший актив и решили покупать сейчас [7, с.6]. 
Фактически компания выполнила функцию «Маркет – Мейкера», поскольку 
отечественного не нашлось. 
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В другом случае АО «Фридом Финанс» стала инициатором IPO на KASE не 
крупной горнорудной компании АО «БАСТ». В результате привлечено 2 млн. долларов 
инвестиций от частных инвесторов. Эти средства предназначены на расширение 
производства. После размещения курсовая стоимость акций АО «БАСТ» выросла более 
чем на 30% [7, с.6]. Это размещение показывает, что эмиссия в 2 млн. долларов является 
экономически эффективной в наших условиях. Показывает возможность финансировать 
свой бизнес за счет выпуска акций не только крупным компаниям, но и средним. Этот 
пример показывает возможность для МСБ привлекать для своего развития средства 
частных инвесторов из стран ЕАЭС, что для Казахстана особенно важно с разных сторон.  

В РК еще со времени приватизации существует дефицит акционерного 
финансирования. Хотя условия были созданы, этими возможностями не воспользовались 
тысячи АО созданных в Республике и обладающие соответствующим капиталом. По 
мнению финансистов у граждан РК имеются не малые сбережения, но они не работают на 
страну. Кто-то держит их на долларовых депозитах, а кто-то за рубежом. И здесь 
прослеживается проблема доверия. Важно преодолеть эту проблему и важно привлечь 
свободные деньги на развитие страны. Важно чтобы акционерные общества были готовы 
внедрять новые способы ведения бизнеса, выходить на новый уровень своего развития. 
Для этого необходимо выходить из тени, превращаться в публичные компании и 
финансироваться на рынке ценных бумаг. Быть публичной компанией это означает 
готовность раскрывать информацию о компании, платить положенные налоги, быть 
максимально прозрачной, иметь множество заинтересованных лиц (стейкхолдеров). 

В Казахстане сложилось достаточно большое количество средних и крупных 
компаний принимающих концепцию максимизации стоимости компании как стратегию 
своего развития. Это позволяет говорить о готовности отечественных бизнесменов к 
структурированию своего бизнеса, повышающему его стоимость. А это является 
необходимым условием обеспечивающим готовность таких компаний для выхода на IPO 
и привлечения финансирования для их развития с РЦБ. Это необходимое, но 
недостаточное условие. Известно, что именно рынок ценных бумаг может наиболее 
эффективно определить рыночную стоимость компании. Поэтому развитой рынок ценных 
бумаг необходимое условие для использования концепции максимизации стоимости 
компании и управления ею. Важно обеспечить доверие к РЦБ как со стороны компаний 
эмитентов, так и со стороны частных инвесторов. Ключевой здесь является проблема 
сохранения собственности собственниками бизнеса при выходе на IPO. В прошлом 
имеется много негатива по этой проблеме. Его последствия необходимо преодолеть и 
гарантировать сохранение собственности эмитентов при операциях с акциями. Эта 
проблема касается как других стран ЕАЭС, так и отношений между самими странами 
союза. 

Выводы 
Рынок ценных бумаг Казахстана, его инфраструктура и законодательство 

выстроены на основе наилучшей международной практике. Однако его экономический 
масштаб, характеризуемый ВВП вносит существенные ограничения на его дальнейшее 
развитие. Думается решение обозначенных проблем можно легче осуществить в рамках 
интеграции РЦБ Казахстана и России в ЕАЭС. Этому будет способствовать обмен 
опытом, накопленным нашими странами по решению указанных проблем, а также 
расширение базы эмитентов и инвесторов и усиление конкуренции между ними. Также 
повышению эффективности может способствовать создание совместных предприятий на 
пространстве Казахстан - Россия, что увеличит капитализацию компаний и их 
возможности по привлечению новых источников финансирования на РЦБ. Возможности 
ЕАЭС демонстрирует выход российской инвестиционной компании, АО «Фридом 
Финанс» на казахстанский рынок ценных бумаг.  Одной из главных проблем по 
координации усилий по созданию единого экономического пространства для рынка 
ценных бумаг является гармонизация законодательства Казахстана и России, других стран 
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ЕАЭС. Казахстанское законодательство более строго регулирует деятельность участников 
РЦБ. В Казахстане предусмотрены законодательством единый депозитарий, единый 
регистратор. Чего нет в России. Для решения рассматриваемого вопроса особенно важно 
существенно повысить объем взаимных инвестиций в реальный сектор экономик стран 
ЕАЭС. Для этого необходимо гармонизировать вопросы деятельности первичных рынков 
и эмиссионной деятельности компаний стран ЕАЭС. 
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Единое экономическое пространство (ЕЭП) функционирует с 1 января 2012 г. 

Именно с этой даты вступили в силу 17 международных договоров, формирующих ЕЭП 
трех государств. В соответствии с решением Высшего Евразийского экономического 
совета от 19 декабря 2011 г. № 9 вопросы, связанные с различными аспектами 
функционирования финансовых рынков, регламентируются двумя базовыми 
документами, вступившими в силу с 1 января 2012 г.:  

1) Соглашение от 09 декабря 2010 г. «О создании условий на финансовых рынках 
для обеспечения свободного движения капитала»;  

2) Соглашение о торговле услугами и инвестициях в государствах —участниках 
Единого экономического пространства.  

Цели, поставленные в данных договорах, — создание условий на финансовых 
рынках для обеспечения свободного движения капитала, развития взаимовыгодного 
сотрудничества в финансовом секторе; создание условий для расширения взаимной 
торговли услугами (в том числе финансовыми) и повышения уровня либерализации такой 
торговли на основе единых принципов и правил, а также создание благоприятных условий 
для инвестирования средств лицами государств-участников на территориях всех 
государств — участников данных соглашений [1]. 

Базовые соглашения ЕАЭС говорят о необходимости создания условий, 
обеспечивающих к 2020 г. взаимное признание лицензий и других разрешительных 
документов всех участников финансовых рынков. Сегодня в странах Евразийского 
Экономического Союза (ЕАЭС) деятельность банковского сектора осуществляется в 
соответствии с национальным законодательством, которое не в полной мере учитывает 
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интеграционные цели. Поэтому, чтобы определить ориентиры развития интеграционных 
процессов на перспективу и согласовать долгосрочную политику стран в области развития 
банковских рынков, Евразийская экономическая Комиссия приступила к разработке 
единой Стратегии развития финансового рынка в рамках единого экономического 
пространства.  

На данном этапе развития финансовой интеграции стран ЕАЭС стоят две основные 
задачи: повышение прозрачности финансового рынка и создание интегрированного 
информационного пространства. В этой связи Евразийская экономическая комиссия 
подготовила два соглашения: соглашение о требованиях к осуществлению деятельности 
на финансовых рынках и соглашение по обмену информацией. 

Соглашение об обмене информацией призвано обеспечить правовую основу для 
административного сотрудничества, в том числе обмене конфиденциальной информацией 
с соблюдением необходимых требований и режима. Создание правовой основы в 
соответствии с Международными стандартами финансовой отчетности позволит достичь 
прозрачности деятельности. Это повысит доверие инвесторов и обеспечит прозрачность 
финансовых рынков. 

Соглашение об осуществлении деятельности на финансовых рынках стран ЕАЭС 
предполагает гармонизацию различных аспектов финансового регулирования до 2022 
года и направлено на создание единого финансового рынка. Реализация поставленной 
цели будет осуществляться в три этапа, каждый из которого представляет собой новый 
качественный уровень интеграционных отношений. 

На первом этапе, до конца 2017 планируется создание единого понятийного 
аппарата, организационно-правовых форм участников единого финансового рынка и 
гармонизация законодательства по защите прав потребителей финансовых услуг. 

На втором этапе, до 2020 года будет проводиться политика по гармонизации 
законодательства в области лицензирования и регулирования деятельности участников 
единого финансового рынка. 

На третьем этапе, до 2023 года будет упорядочен надзор и контроль на финансовом 
рынке ЕАЭС. 

К 2025 году запланировано создание наднационального органа по регулированию 
финансового рынка в городе Алматы Республики Казахстан. На ранних стадиях 
подготовки договора предлагалось создать Евразийский Центральный банк по аналогии с 
Европейским центральным банком [2]. 

В целом, создание интегрированного банковского рынка требует большой 
подготовительной работы, связанной с гармонизацией законодательств, построению 
единой политики развития банковских систем, обеспечения единой системы банковского 
надзора и регулирования стран-участников ЕЭП.  

На современном этапе главными проблемами интеграции банковских рынков в 
ЕЭП, требующих решения, являются различия в концептуальных и стратегических 
документах развития банковских секторов, различия в пруденциальных нормативах и 
имеющиеся особенности развития банковских систем стран-участниц ЕАЭС.  

Рассмотрим общие черты и отличия развития банковских систем стран ЕАЭС, 
имеющих значение для гармонизации законодательства и формирование единого 
банкового рынка ЕЭП.  

Общими для всех стран ЕАЭС целевыми параметрами и задачами развития 
банковского сектора, заявленными в концептуальных документах, являются рост активов 
банковского сектора и объемов кредитования, повышение устойчивости банковской 
системы, расширение ее участия в финансировании экономики, развитие банковских 
услуг, защита прав потребителей финансовых услуг. Кроме того, все страны 
ориентируются на повышение капитализации банковского сектора, постепенное 
внедрение Базеля 2 и Базеля 3. При этом имеются существенные различия по 
минимальному капиталу и в меньшей степени – по минимальным значениям 
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пруденциальных нормативов, а также различия в степени внедрения и соответствия 
Базелю 2 и Базелю 3. 

Другими общими направлениями развития банковского сектора для стран ЕАЭС 
являются развитие консолидированного надзора, необходимость совершенствования 
механизмов финансового оздоровления и ликвидации банков, совершенствования защиты 
прав потребителей финансовых услуг, развитие деятельности кредитных бюро, переход на 
МСФО (в то же время все страны внедрили МСФО для банков, но уровень внедрения 
разный.  

В некоторых странах ЕАЭС в концептуальных документах также отдельно 
выделяются такие направления, как развитие инструментов раннего реагирования, 
усиление контроля за трансграничными операциями, развитие систем управления рисками 
и внутреннего контроля банков, повышение прозрачности банков. В Кыргызстане, России, 
в меньшей степени в Беларуси отдельно выделяется развитие системы ипотечного 
жилищного кредитования, основанной на системе рефинансирования ипотечных 
кредитов, в т.ч. за счет выпуска ипотечных ценных бумаг. В Беларуси, Кыргызстане также 
выделяетcя повышение информационной прозрачности Центрального банка, что также 
актуально и для Казахстана. В области институциональной и продуктовой структуры 
рынка в большинстве стран выделяется необходимость снижения концентрации в 
банковском секторе, повышения территориальной доступности услуг, развития 
электронных и дистанционных способов обслуживания. В сфере защиты прав 
потребителей наиболее значимые изменения предлагаются в Казахстане – в части 
расширения системы гарантирования вкладов на юридических лиц и повышения уровня 
покрытия в соответствии с международными требованиями [3].  

Наиболее значимые отличия в направлениях развития банковского сектора связаны 
с участием иностранного капитала. Если в Армении и Беларуси декларируется 
необходимость дальнейшего привлечения иностранных банков и капитала на рынок, то в 
России и Казахстане не предполагается стимулирование экспансии иностранных банков. 
В Казахстане предусмотрена ориентация на преимущественно отечественный капитал в 
банковской системы, при этом предполагается выравнивание и обеспечение 
симметричности регулирования иностранных и национальных участников в условиях 
вступления в ВТО. В России планируется сохранение запрета на открытие филиалов 
иностранных банков. В Армении - отсутствуют пруденциальные нормативы (величина 
капитала, нормативы достаточности и ликвидности) для филиалов иностранных банков.  

Другие отличия в концептуальных документах связаны с разным уровнем развития 
банковской системы, уровнем регулирования и надзора – так, например, доля активов 
банковского сектора в Кыргызстане значительно ниже, чем в России и других странах 
ЕАЭС (таблица 1).  

 
Таблица 1 – Некоторые показатели банковского сектора стран ЕАЭС, 2014 год [4] 

Показатели Армения Беларусь Казахстан Кыргызстан Россия 
Активы банковского 
сектора/ВВП, % 

70,4 
 

63,6 47,2 31 99 

4,725,24,66,5Капитал/а
ктивы банков, % 

13,7 13,1 12,9 15,1 10,2 

Внутренний 
кредит/ВВП, %6,1 
Просроченные 
кредиты 
(неработающие 
кредиты)/совокупные 
кредиты банков, % 

47,7 40,5 36,7 51,4 65,7 
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Таким образом, в концептуальных документах, отдельные направления развития 
банковского сектора в некоторых странах (Кыргызстан, Беларусь) носят «догоняющий» 
характер (связанный с формированием недостаточно развитых сегментов и услуг, 
элементов системы требований к надзору, капиталу, управлению рисками банков) или 
могут быть направлены на решение специфичных для национального банковского сектора 
проблем (Беларусь – повышение независимости решений в рамках банковского надзора; 
Казахстан – меры по снижению уровня «плохих» активов банков; Кыргызстан – развитие 
ипотечных кредитов в традиционном понимании). 

Существенно различаются требования к уставному капиталу банков. Рассмотрим 
требования к уставному капиталу банков в единой валюте – российских рублях. Высокие 
требования к уставному капиталу банков предъявляются в Казахстане и Беларуси: для 
обеспечения деятельности требуется уставный капитал в размере около 1,6 млрд руб. В 
Кыргызстане и России требования установлены на уровне 300 млн руб., при этом в 
Кыргызстане запланировано почти двукратное повышение уставного капитала к 2017 г., в 
Армении – минимальные требования (около 6 млн руб.) В части требований к величине 
собственного капитала банков максимальные требования установлены в Казахстане – они 
вступят в силу с 2016 г. и составят от 10 до 30 млрд руб. к 2019 г. Данные показатели 
почти в 10 раз превысят текущие требования к капиталу в Казахстане, в Армении 
(повышены для вновь создаваемых банков и для всех банков (с 2017 г.) до 3,6 млрд руб., 
но текущие требования для действующих банков - соответственно около 600 млн руб.) и 
Беларуси (1,6 млрд руб.), и более чем в 30 раз – максимальные требования в России (900 
млн руб. для генеральной лицензии), в Кыргызстане (190 и 570 млн руб. для действующих 
и вновь создаваемых).  

Такое значительное повышение требований к капиталу в Казахстане при его 
позиции по недопущению снижения капитальных требований может создать как 
серьезные ограничения по входу банков других стран ЕАЭС на рынок Казахстана (при 
установлении высоких минимальных требований в рамках ЕАЭС), так и возможности 
регулятивного арбитража, искажения условий равного доступа и конкуренции, в том 
числе для казахстанских банков (в случае установления минимальных требований на 
уровне других стран ЕАЭС, кроме Казахстана). Таким образом, в условиях гармонизации 
условий доступа на финансовый рынок, требования к капиталу в размере 30 млрд руб., 
установленные в Казахстане, смогут выполнять только банки Казахстана и России (в 
Армении, Беларуси и Кыргызстане такие банки отсутствуют) [3]. Сравнительные данные 
по количеству банков в странах ЕАЭС, имеющих собственный капитал от 3 до 30 млрд 
руб., представлен в таблице 2. 

 
Таблица 2 – Количество банков стран ЕАЭС, имеющих собственный капитал 

эквивалентный размеру от 3 до 30 млрд. рублей [3] 
Показатели Армения Беларусь Казахстан Кыргызстан Россия 
Количество банков, имеющих 
собственный капитал 

     

Более 3 млрд руб 6 11 35 0 170 
Более 10 млрд руб 0 1 14 0 79 
Более 25 млрд руб 0 0 8 0  40 
Более 30 млрд руб 0 0 7 0 33 
Количество банков всего 21 31 38 25 1046 
Курс национальной валюты к 
российскому рублю (на 
24.03.2015) 

8,31 247 3,09 1,0482 1 

 
Внедрение Базеля 2 и Базеля 3 в той или иной степени проводится только в 4 

странах ЕАЭС (во всех, кроме Кыргызстана). В Казахстане и в России в настоящее время 
наиболее высокая степень внедрения Базеля 3, при этом не внедрены отдельные элементы 
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Базеля 2 и Базеля 2,5 (в Казахстане – в большей степени). В Беларуси и Армении 
внедрены базовые подходы в рамках Базеля 2 и пока не планируется использование 
продвинутых методов оценки рисков, в том числе для учета рисков по сложным 
инструментам. В то же время Базель 3 является приоритетом для дальнейшего развития 
пруденциального регулирования банковского сектора, при этом в связи с небольшими 
объемами рынка, низкой диверсификацией финансовых инструментов в Беларуси и 
Армении планируется внедрение упрощенных подходов в рамках Базеля 3. В 
Кыргызстане Базель 2 практически полностью отсутствует (внедрены отдельные 
элементы по учету операционного риска, надзорного процесса и раскрытия информации), 
внедрение Базеля 3 пока не осуществляется, актуально «догоняющее» развитие 
банковского сектора в части системы регулирования, надзора, требований к капиталу, 
развитию услуг и др.  

Учитывая имеющиеся общие черты и различия в развитии и регулирование 
банковских секторов стран ЕАЭС, формируя единый банковский рынок в условиях ЕЭП 
целесообразно придерживаться стратегии выравнивания уровня развития и регулирования 
банковского сектора, обеспечивающей: 

 предотвращение снижения уровня и качества регулирования в банковском 
секторе, в том числе снижения финансовой устойчивости банков в результате 
гармонизации в банковском секторе;  

 выравнивание регулятивных режимов в отношении участия нерезидентов в 
банковском секторе, ориентация на умеренную долю иностранного капитала в банковской 
системе при сохранении высокого уровня финансовой устойчивости банковского сектора, 
в том числе в условиях шоковых и кризисных ситуаций, высокого уровня конкуренции и 
защиты прав потребителей;  

 развитие консолидированного надзора;  
 совершенствование механизмов финансового оздоровления и ликвидации 

банков, совершенствование защиты прав потребителей финансовых услуг, развитие 
деятельности кредитных бюро;  

 постепенное, поэтапное, увязанное с уровнем развития банковского сектора и 
регулирования, выполнение требований международных стандартов и рекомендаций в 
области банковского надзора и регулирования, в том числе требований Базеля 2 и Базеля 
3;  

 гармонизация минимальных требований к уставному и собственному капиталу 
банков в странах ЕАЭС, а также и порядка расчета минимального капитала (собственных 
средств) путем постепенного выравнивания требований по странам, а также 
синхронизации темпов их повышения с учетом высоких значений, установленных в 
Казахстане; недопущение неравенства конкурентных условий, предотвращение 
регулятивного арбитража, учет национальной специфики банковского сектора и его 
готовности к новым требованиям;  

 сохранение возможности применения на начальных этапах интеграции 
национального режима в части требований к капиталу (при сохранении возможности 
взаимного доступа без дополнительного лицензирования для банков/их филиалов стран 
ЕАЭС) в случае значительного превышения действующими национальными 
требованиями среднего уровня в странах ЕАЭС/ минимально гармонизированного уровня 
собственного капитала в рамках ЕАЭС;  

 гармонизация подходов и развитие консолидированного надзора (порядок 
надзора, меры воздействия и др.), в том числе выравнивание требований к порядку 
определения банковских групп и холдингов, крупных участников, пруденциальным 
нормативам, отчетности банковских групп и холдингов;  

 разработка отраслевых стандартов раскрытия информации банками, создание 
единых информационных систем раскрытия информации банками (национальных и/или 
наднациональных в рамках ЕАЭС), обеспечение трансграничного доступа к данным 
системам в рамках стран ЕАЭС;  
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 развитие механизмов взаимодействия и координации деятельности 
национальных регуляторов, в том числе для организации надзора за международными 
банковскими группами с участием банков стран ЕАЭС, надзора за трансграничными 
операциями; совершенствование процедур и механизмов обмена информацией. 
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"Қазақстан-2050" стратегиясы еліміздің экономикалық, әлеуметтік жағдайын 

түпкілікті түрде жақсарту мақсатын көздейді. Осы стратегияда әлемдік экономикадағы 
қолайсыз ахуалды ескере отырып, біз инфляциядан әрбір қазақстандықтың кірістерін 
қорғауды қамтамасыз ететін және экономикалық өсім үшін лайықты деңгейін ұстап 
тұруымыз қажет.   

Экономиканы дамыту жөнінде ел президенті Н.Ә.Назарбаев былай деп айтқан 
болатын: «Жаңа экономикалық үлгілерге сай болу үшін біз мемлекеттік басқарудың 
тиімділігі мен саласын едәуір көтеруге, жекеше сектор мен ұлттық капиталға 
жәрдемдесуге, оларды ынталандыруға және олардың белсенділігін арттыруға тиіспіз». 
Экономикада ұлттық валютаның ішкі және сыртқы тұрақтылығына жету, инфляциялық 
үдерістерді тежеу, елдің банк жүйесінің қызметін жақсарту, экономикалық өсімді 
қамтамасыз ету қазіргі кезде өте өзекті мәселе болып саналады[1]. 

Ұлттық валютаның ұзақ мерзімді тұрақтылығын тауарлар және қызметтердің таза 
экспорты арқылы ғана қамтамасыз етуге болады. Ағымдағы шоттың оңтайлы сальдосы 
бағам тұрақтылығын сақтап тұруға қажетті шетел валютасының ұзақ мерзімді ағымын 
қамтамасыз етуге мүмкіндік береді.  

Төлем балансының ағымдық шоты (CAB) жалпы ішкі қолдағы табыс (GNDI) және 
тұтынушылық және инвестициялық тауарларды ішкі тұтыну (А) арасындағы айырмаға 
тең: 

CAB=GNDI-A 
Сондықтан оңтайлы ағымдық шот (САВ>0) жағдайында жалпы ішкі қолдағы табыс 

тұтынушылық және инвестициялық тауарлардың ішкі қажеттілігін де арттырады 
(GNDI>A). Яғни ел көп өндіреді, аз тұтынады. Сондықтан уақыт өткен сайын оның 
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тұрғындарының өмір сүру деңгейі жақсарады. Бұл жағдайда шетелдік тауарлар және 
қызметтерді сатып алуды қаржыландыру үшін шетелдік капиталды тарту қажеттілігі 
болмайды.  

Егер ұлттық валютаның қымбаттауы еңбек өнімділігінің өсімі нәтижесінде оған бір 
уақытта бағаның төмендеуімен өтелмесе, құбылмалы бағам тәртібінде бұл ұлттық валюта 
бағамының нығаюына (ревальвацияға) және алдағы өнімнің бәсекеге қабілеттілігінің 
төмендеуіне әкеледі. 

Тиянақталған бағам тәртібінде – бұл бір уақытта сыртқы қарыздарды өтеу және 
шетелдік активтерді сатып алумен қатар, алтын-валюта сақтық қорларының жедел 
өсуімен және инфляцияның қарқынымен сипатталады.  

Теріс ағымдық шот (САВ<0) жағдайында ел көп жұмсайды, аз тұтынады (GNDKA). 
Яғни ел қажеттіліктері оның мүмкіндіктерінен, атап айтқанда, ол өндіретін тауарлар мен 
қызметтер көлемінен асып түседі. Алдағы кезеңде мұндай жағдайдың жалғасуы елдің 
макроэкономикалық тұрақтылығына кауіп төндіреді: құбылмалы бағам жағдайында 
ағымдық шоттың теңгерімсіздігінің өсімі ұлттық валютаның құнсыздану қажеттілігін 
туындатады, ал тиянақталған бағам тәртібінде – алтын-валюта сақтық қорлардың 
таусылуына және кейінгі бағамның құлдырауына әкеледі.  

Сол себепті ағымдық операциялардың бір қалыпты оң балансына (CAB)  қол 
жеткізу ғана Қазақстан экономикасында белгіленген ұлттық валюта бағамының ұзақ 
мерзімді тұрақтылығын қамтамасыз етеді. Дәл осы жеке бәсекеге қабілетті тауарлар мен 
қызметтер экспортын өсіру ұлттық валюта тұрақтылығын қолдау және басқа да шұғыл 
төлемдерді қамтамасыз ету үшін талап етілетін елге қажетті валюталық түсім ағымына 
жағдай жасайды. Елге мұндай валюта ағымы оны ешқандай  халықаралық 
міндеттемелермен байланыстырмайды, инвестициялық климатқа және ҚР-дағы түрлі 
инвестицияның табыстылығына тәуелді емес.  

Тауарлар мен қызметтер экспортымен салыстырғанда шетелдік капитал ағымы 
ұлттық валютаның ұзақ мерзімді тұрақтылығын сақтау қайнар көзі ретінде қарастырыла 
алмайды. Шетелдік капиталды тарту мерзімі не уақыт бойынша шектелген, не ол өзі 
алыпсатарлық сипатқа ие, не ол елдің басты обьектілерінің шетелдіктердің қолына өтуіне 
ықпал етеді және елдің болашақтағы қолдағы ұлттық табысының азаюымен сипатталады. 
Оның ролі, көп жағдайда, импорттық тапсырыстарды төлеу үшін өз тауарлары мен 
қызметтерін экспорттаудан, яғни ағымдық шот сальдосының тапшылығы болған жағдайда 
елге шетел валютасының жеткіліксіз келуі кезінде маңызды. Жаңа технологияның 
импортына келетін болсақ, тәжірибе көрсеткендей, шетелдік инвесторлар өзіне 
бәсекелестерді күшейтуден қауіптене отырып, өнімді қайта өңдеу саласында елге жаңа 
технологияны импорттауға қызығушылық танытпайды. Сондықтан жаңа технологияны 
алудың анағұрлым тиімдісі келешегі бар шетелдік кәсіпорындарға тікелей отандық 
инвестициялар болып табылады[2]. 

Капиталдың шетелдік қайнар көздерінің ішінде анағұрлым тартымды қайнар 
көздері ретінде тікелей шетелдік инвестициялар ұсынылады. Олар шетелдік 
инвесторлардың кәсіпорын акцияларының бақылау пакетін сатып алуы арқылы жүзеге 
асады және сондықтан елдің сыртқы қарыздарының өсімімен байланысты емес. Алайда, 
олар жеке өнімділікті дамытуға қарағанда анағұрлым тартымсыз, себебі отандық 
кәсіпорындарды бақылаудың  шетелдіктердің қолына өтуін көздейді, айтарлықтай 
импорттық үлестен тұрады және елден алынған табыстың бөлшегі немесе барлығын 
алдағы мерзімде қайтарумен байланысты. Бұл басқа да тең шарттар жағдайында төлем 
балансының ағымдағы шотының төмендеуіне және елдің қолдағы жалпы ішкі табысының 
азаюына әкеледі. Оған қоса, егер инвестор алынған пайданы  халықаралық өлшем 
бойынша немесе трансұлттық компаниялардың стратегиялық жоспары бойынша 
жеткіліксіз деп тапса, істегі капиталдың кенеттен жылыстауы орын алуы мүмкін. 
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Мысалы, Қазақстандағы көптеген трансұлттық компаниялар келешегі бар мұнай 
телімдерін олардың жылдам игерілуі үшін емес, алдағы уақытта стратегиялық қор ретінде 
пайдалану үшін орнықтыруға тырысады. Оған қоса тікелей инвестиция әсері олардың 
елмен қалай тартылатынына тікелей байланысты. Келешегі бар қызмет салаларында жаңа 
кәсіпорындар құруға инвестиция салу бір бөлек, шетелдік компаниялардың істегі басты 
отандық кәсіпорындарды, әсіресе бастапқы шикізат өндіру саласындағы кәсіпорындарды 
сатып алуына инвестиция салу бір бөлек. Алғашқы жағдайда тікелей инвестиция ағымы 
ішкі бәсекелестіктің артуы әсерінен экономиканың күшеюіне әкелсе, екінші жағдайда – 
монополизация деңгейінің артуына және отандық кәсіпорындардың олардың басты 
ресурстарына шығу мүмкіндігінің төмендеуіне байланысты экономиканың әлсіреуіне 
әкеледі. Сондықтан тікелей инвестициялар ағымын ұлттық валютаның тұрақтылығын 
сақтаудың орта мерзімді қайнар көзі ретінде ғана қарастыруға болады[3]. 

Банктік қарызға алу тікелей инвестициямен салыстырғанда анағұрлым тартымсыз 
қайнар көз болып табылады. Жоғарыда аталған қайнар көздермен салыстыратын болсақ, 
ол төлем балансы сальдосының уақытша теңестірілуіне ғана әкеледі.   

Оның себебі, қарыздар және несиелер түріндегі кез келген капиталдың ағымы, 
олардың келешекте есептелген пайыздардың, комиссиялық және сақтандыру төлемдерінің 
көлеміне үлкен мөлшердегі жылыстауымен байланысты болуында. Сондай-ақ, мұндай 
қарыз алулардағы тәуекелдер түгелдей қарыз алушыға міндеттеледі, және олардың көлемі 
тікелей инвестициялармен салыстырғанда белгіленген болып табылады. Сондықтан 
шетелдік қарыз алуларды, олардың ұзақ мерзімге алынғандығына қарамастан, ұлттық 
валюта тұрақтылығының ұзақмерзімді факторы ретінде де қарастырмаған дұрыс. Оларды 
ұлттық валюта тұрақтылығын сақтаудың ортамерзімді қайнар көзі ретінде қарастырған 
абзалырақ.   

Сауда несиелері елге капитал тартудың тартымды құралы болып табылмайды. 
Олар табиғатынан қысқа мерзімді, ал олардың мөлшері елден импортталған тауарлар мен 
қызметтердің көлеміне тікелей байланысты. Сондай-ақ, мемлекетпен алынған сауда 
несиелері әдетте өзара байланысты болып табылады, яғни олардың әрекеті кредитор елдің 
тауарлары мен қызметтерін сатып алуға ғана таралады, ол өз кезегінде сыртқы қарыз 
алудың қымбаттауы мен тиімділігінің төмендеуіне әкеледі. Сондықтан сауда несиелерін 
ұлттық валюта бағамы тұрақтылығының қысқамерзімді қайнар көзі ретінде қарастырған 
дұрыс.  

Коммерциялық банктердің ағымдық шоттарындағы тұрақты активтер түріндегі 
қаражаттар - "working balances", сонымен қатар экономиканың банктік және банктік емес 
секторларындағы қысқамерзімді несиелер де қысқамерзімді сипатқа ие. "Қысқамерзімді 
несиелер, әсіресе, олар девальвация қарыздық төлемдер ауыртпалығын төмендетуге 
мүмкіндік бермейтіндей шет елдік валютада ірілендірілсе, экономика әлсіздігінің артуына 
әкеледі (мысалы, мексикандық тезобондтар)" [4]. Сол себепті оларды да ұлттық валюта 
бағамы тұрақтылығының қысқамерзімді қайнар көзі ретінде ғана қарастырған дұрыс. 

Портфельдік инвестициялар өздерінің жоғарғы тұрақсыздығы мен саудагерлік 
сипатына байланысты үлкен алаңдаушылық тудырады. Олар қысқамерзімді мәнге ие, 
оларға қатысты тәуекелдер түгелдей иелеріне міндеттеледі, ал олардың құны белгіленген 
болып табылады. Олар тез арада келеді, дәл солай жылдам кетулері мүмкін, әдетте мұндай 
жағдайлар экономикада дағдарыстық құбылыстар күшейіп тұрған, елге ең қолайсыз сәтте 
орын алады. Олар инвесторлар тарапынан бір ғана мақсатпен жүзеге асырылады – қандай 
да бір себептермен шынайы нарықтық бағалары төмендетілген кәсіпорындардың 
акциялары мен облигацияларын табу және алдағы уақытта қайта сату есебінен жоғары 
табыстарға қол жеткізу. Оған қоса олар кез келген тәуекелдерден үрейленеді, себебі таза 
ақшалай сипатқа ие болып табылады.  
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Таза алыпсатарлық мақсаттарда жүргізілетін мұндай "инвестициялар" қуатты 
кәсіпорындарды барынша әлсіретіп, дағдарысқа ұшыратады. Қолайлы конъюнктура 
жағдайында инвестициялық ысынуды, және конъюнктураның нашарлауы жағдайында 
экономикадағы дағдарыстық құбылыстарды күшейту арқылы олар экономикаға аса теріс 
ықпал етеді. Сол себепті шет елдік портфельдік инвестицияларды ұлттық валюта бағамы 
тұрақтылығының қысқамерзімді қайнар көзі ретінде ғана қарастырған дұрыс. 

Және, соңғысы, ұлттық банктің сақтық активтерінің немесе елдің алтынвалюталық 
қорларының өзгеруі елдің төлем балансында белгілі бір шекте көрініс табады, сондай-ақ 
белгіленген және басқарылатын ағыс режимдерінде ақшалай реттеудің қайнар көзі ретінде 
қарастырылады.  

Ұлттық банктің сақтық активтері қор болып табылады және олар уақытылы әрі 
қажетті көлемде толықтырылмаса, қолдану үдерісі барысында сарқылады. Олар сыртқы 
және ішкі соққылар секілді төтенше жағдайларда ағымдағы экономикалық саясатты 
өзгерту үшін уақыт ұту қажеттілігі туындағанда уақытша пайдалануға ғана арналған. 
Сондықтан таза сақтық активтерінің көлемі бойынша ұлттық валютаның айырбас 
бағамының қысқамерзімді тұрақтылығы туралы ғана жорамалдауға болады. Сақтық 
активтерінің мөлшері мен құрылымы туралы мәліметтер ұлттық банктің монетарлық 
есебінде тұрақты жарияланады. Ал елдің төлем балансында ұлттық банктің сақтық 
активтеріндегі (ARESn) есеп беру жылы немесе тоқсаны бойынша өзгерістер көрсетіледі, 
олар бойынша ұлттық банктің валюталық интервенциялары жөнінде ақпарат алуға 
болады.   

Еркін ағымдағы бағам жағдайында ұлттық банктің сақтық активтері анықтама 
бойынша тоқсан барысында шет елдік валюта қорларының өзгерісі есебінен құбылмауы 
тиіс, дегенмен мұндай өзгерістер отандық тауар өндірушілерден алтын сатып алу, қарыз 
алудың арнайы құқықтарын иемдену (СДР) арқылы жүзеге асуы мүмкін. Қазақстан үшін 
олар, сондай-ақ, шикізат экспортынан түскен жоспардан тыс табыстар жинақталатын және 
бюджеттік ағымдарды тұрақтандыру мақсатында пайдаланылатын Ұлттық қордың 
активтері өзгерген жағдайда өзгеруі мүмкін. Бұл ұлттық валюта бағамының валюталық 
ауытқуларын реттеуді іске асыру үшін бір тоқсанның айтарлықтай ұзақ мерзім болуымен 
байланысты. Дей тұрғанмен қорлардың өзге валюталық емес құрамдас бөліктердің 
есебінен өзгеруі көп жағдайда ақталған құбылыс болып табылады. Мысалы, отандық 
тауар өндірушілерден алтын сатып алу отандық өндірістің дамуын ынталандыру 
мақсатында пайдаланыла алады. Қарыз алу құқықтарын иелену ел үшін сыртқы фактор 
болып табылады және толықтай ХВҚ-дың шешіміне тәуелді. Ұлттық қор активтерінің 
өсімі әлемдік шикізат нарықтарындағы жағдаймен аса байланысты[5]. 

Ұлттық валютаның ішкі тұрақтылығын бағалау үшін зерттеу нәтижесінде 
құрастырылған төмендегідей арақатынастар пайдалы болуы мүмкін:  

а) Егер таза экспорттың артуы орталық банктің сақтық активтерінің өсімінен үнемі 
жоғары болса, ұлттық валютаның ұзақ мерзімді тұрақтылығы айқын. 

б) Егер таза экспорттың артуы орталық банктің сақтық активтерінің өсімінен төмен 
болса, онда оның ұзақ мерзімді тұрақтылығы күмән туғызады.  

Аталған өлшемдер ұлттық банктің жинақталған сақтық активтерін есепке 
алмағандағы нарықтық шарттардан теңгенің тұрақтылығын бағалауға мүмкіндік береді.  

Алғашқы өлшем орталық банктің сақтық активтерінің өсімі жағдайында, егер ол 
тауарлар мен қызметтердің экспорты есебінен емес, шетелдік капитал ағымының өсімі 
есебінен жүзеге асса, ұлттық валютаның ұзақмерзімді тұрақтылығына қатысты 
жаңылысуларды болдырмауға мүмкіндік береді. Яғни, егер де капиталдық шот бойынша 
валюталық қаражаттардың өсімі оны толығымен өтесе (AFI>CAB), таза қорлардың өсімі 
(ARESn)>0) ағымдағы төлем балансы шотының дефициті жағдайында іске аса алады.  

Екінші өлшем орталық банктің сақтық активтерінің өсімі жағдайында, егер ол 
тауарлар мен қызметтердің экспорты немесе ұзақмерзімді несиелер мен инвестициялар, 
инвестициялардың делдалдық қайнар көздері есебінен іске асырылмаса, ұлттық 
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валютаның ортамерзімді тұрақтылығына қатысты жаңылысуларды болдырмауға 
мүмкіндік береді. 

1995–2009 жылдар бойынша төлем балансының мәліметтері негізінде теңгенің 
тұрақтылығын бағалау үшін аталған арақатынастарды қолдану мүмкіндіктерін көрсетейік. 

1-Кестеден теңгенің ұзақмерзімді тұрақтылығының өлшемі тек 2000 жылда 
сақталғанын көре аламыз. Барлық қалған жылдар үшін ҚҰБ-нің сақтық активтерінің өсімі 
тауарлар мен қызметтер экспортының өсімі есебінен емес, шетелдік капитал өсімі 
есебінен жүзеге асты. 2001-2004 жылдары теңгенің ұзақмерзімді тұрақтылығына қатысты 
жағдай қиындады. Ол 2005 жылы әлемдік мұнай бағасының  жоғарылауына байланысты 
айтарлықтай жақсарды.  

 
Кесте 1 – Теңгенің ұзақмерзімді тұрақтылығын есептеу. 

    млн. доллар 
Жылдар CAB млн. долл. ARESn 

млн. долл. 
Девальвация 
теңге/дoлл. 

Д1 
млн. долл. 

А 1 2 4 3=1-2 
1993 -746 354 66,1 -1100 
1994 -600 394 759,9 -995 
1995 -213 298 17,9 -511 
1996 -751 159 15,4 -909 
1997 -799 473 2,8 -1272 
1998 -1236 -320 10,7 -916 
1999 -236 76 64,6 -312 
2000 366 141 5,2 226 
2001 -1390 385 3,8 -1774 
2002 -1024 535 3,3 -1559 
2003 -270 1534 -8,0 -1804 
2004 533 3999 -9,3 -3466 
2005 509 156 2,0 353 
2006 480 532 2.2 375 
2007 -136 265 20 -765 
2008 -344 322 13 -843 
2009 210 645 17 323 

Сомасы: -5647 9948  -14949 
Е с к е р т у – Мәліметтер негізінде автордың есептеуі [6] 

 
Осылайша, ұзақмерзімді тұрғыда қарастырсақ, әзірге теңгенің тұрақты валюта елесі 

екенін ғана көреміз. Оның бақыланып отырған салыстырмалы түрдегі тұрақтылығы 
тауарлар мен қызметтердің экспортына емес, капиталдың сыртқы қайнар көздерін тартуға 
негізделеді. Сол себепті мұндай тұрақтылық көп жағдайда жасанды болып табылады.  

Теңгеге қатысты екінші өлшем – ұлттық валютаның ортамерзімді тұрақтылығы 
(Кесте 2) қалай жүзеге асып жатқандығын есептейік. 

Есеп көрсеткендей, ол аталған кезеңнің барлық жылдары үшін жүзеге асырылып 
жатыр. Бұл теңгенің бақылаудағы тұрақтылығының басты қайнар көзі таза тікелей 
инвестициялар мен қарыздар түріндегі орта және ұзақмерзімді капитал тарту болып 
табылатындығын көрсетеді.  

Ендігі кезекте үшінші өлшемді пайдалан отырып, теңгенің орта мерзімді 
қатынастағы тұрақтылығына баға берейік (Кесте 2).  

Есеп көрсеткендей, жылдық көріністе 1994 және 2002 жылдарды есепке алмағанда, 
қарастырылып отырған кезең бойында дерлік теңге тұрақты болып табылады.  
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Кесте 2 – Ортамерзімді тұрақтылықты есептеу 
Жылдар Сомасы  Оның ішінде RES Л2 

 САВ Неттo-тікелей 
инвестициялар 

Нетто- 
қарыздар 

 

А 1-2+3+4 2 3 4 5 6=1-5 
1995 1139 -213 964 388 298 841 
1996 798 -751 1137 412 159 640 
1997 1104 -799 1320 583 473 631 
1998 807 -1236 1143 900 -320 1127 
1999 1523 -236 1468 291 76 1447 
2000 1676 366 1278 31 141 1535 
2001 1787 -1390 2861 316 385 1402 
2002 1801 -1024 2164 661 535 1266 
2003 3825 -270 2210 1885 1534 2291 
2004 7511 533 5548 1430 3999 3512 
2005 1961 509 1111 341 156 1805 
2006 2134 498 2351 321 256 743 
2007 1843 645 1156 432 342 341 
2008 1356 -313 1325 1324 -214 234 
2009 3215 743 1432 1857 532 643 

Сомасы: 32480 -2902 27468 11172 8352 18458 
Е с к е р т у – Мәліметтер негізінде автордың есептеуі [6] 

 
2 Кестенің CAB және AFI бағандарынан көрінетіндей бағамның ортамерзімді 

тұрақтылығы шетелдік капиталды тартудың есебінен сақталды, дегенмен өзіндік экспорт 
та маңызды рөл атқарды.  

Осылайша теңге ортамерзімді мәнде тұрақты және ұзақмерзімді келешекте 
тұрақсыз валюта болып табылады.  

Мұндай жағдай мемлекет өндірістің осал буындарын тұрғызу және өндірістің 
технологиялық деңгейін ең жақсы әлемдік үлгілер дәрежесіне көтеру жолымен 
құрылымдық саясатпен белсенді түрде айналысқанға дейін жалғаса бермек. Бұл 
жеткізілімдердің дәл сондай физикалық көлемдеріндегі экспорттың құнын айтарлықтай 
арттыруға ғана емес, сонымен қатар елде дамуға қолайлы жағдай қалыптасқан 
импорталмастырушы өндірістің дамуы арқылы импорттың құнын төмендетуге мүмкіндік 
береді. Екінші бір жақсы әдіс – бұл көмірсутектер экспортын арттыру болып табылады.  
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Система корпоративного банковского управления – совокупность 

взаимоотношений между органами банка и лицами, заинтересованными в деятельности 
банка или уполномоченными на её регулирование. 

При управлении и мониторинге за рисками банков  согласно различают следующие 
основные  виды рисков: 

1 – кредитный риск;  
2 – процентный риск;  
3 – риск потери ликвидности;  
4 – операционный риск;  
5 – валютный риск;  
6 – ценовой риск;  
7 – страновой (трансферный)  риск;  
8 – правовой риск;  
9 – репутационный риск.  
Практика риск-менеджмента выработала определенные правила, используемые для 

снижения определенного вида рисков, примером могут служить эвристические правила 
для снижения финансового риска.  

 
Таблица 1 − Эвристические правила риск-менеджмента для банков по схеме «знай-

делай», рекомендуемые для снижения  инфляционного риска 
 

Содержание 
риска 

Последствия данного вида  риска Мероприятия по минимизации  потерь 
или убытков 

Инфляционный 
риск 

Снижает реальную стоимость 
финансовых активов 
Повышает привлекательность 
отсроченных финансовых 
обязательств 
Порождает опасность финансовых 
издержек для банка 
Активизирует процессы 
монополизации энергетических, 
сырьевых и коммуникационных 
рынков  
Провоцирует рост процента за 
кредит 

Диверсификация капитала, 
обязательств и активов 
Необходимо увеличивать 
заимствования на рынках капитала 
Результативно затягивать расчеты с  
кредиторами 
Ускорение инкассации 
причитающихся средств 
Репатриация избыточной наличности 
Инвестирование излишней 
наличности 
Пересмотр продуктовой банковский 
линейки и цен  
Снижение доли новых банковских 
продуктов и услуг, ориентация на 
классические услуги 
Корректировка показателей с учетом 
индекса инфляции 

Примечание − Cоставлено по данным источника[1] 
 
Данные правила могут быть использованы для снижения любого конкретного вида 

риска. Допустим, необходимо разработать правила для минимизации кредитного риска. 
Во-первых, необходимо определиться с возможными последствиями данного вида риска. 
Допустим, кредитный риск снижает реальную стоимость финансовых активов – 
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следовательно необходимо определиться какие мероприятия будут целесообразны для 
нейтрализации данных потерь. Естественно будет предположить, что одним из 
мероприятий будет ранжирование кредитов по категориям, то есть классификация 
кредитного портфеля, формирование определенных запасов, то есть провизий или 
резервов.  

Система управления риском реализуется через конкретные мероприятия, 
осуществляемые на уровне стратегического управления, уровне организационных 
подразделений или в рамках взаимодействия ряда подразделений для контроля риска при 
той или иной  сложной операции.  

Каждый банк может регулярно вносить коррективы и совершенствовать систему 
управления рисками, что позволит не только констатировать наличие рисков и 
минимизировать их после проявления, но и  заранее минимизировать их, что позволит 
банкам четко контролировать процесс управления рисками. 

Большинство банков используют модель максимизации прибыли, путем 
использования для активных операций по кредитованию, ресурсов, не предназначенных  
для данных  целей, увеличения в погоне за прибылью  сроков размещения активов в 
несколько раз по сравнению с пассивами. Разница в процентных ставках по 
привлеченным и размещенным ресурсам – существенна. Эти факторы, как правило, 
приводят к проблемам с ликвидностью банка [2, с. 35]. 

Вышеперечисленные факторы требуют необходимости совершенствования 
инструментария банковского риск-менеджмента, что подразумевает совершенствование 
технологий управления активами и пассивами, банковскими рисками  [3, с.62]. 

В условиях финансового кризиса банки могут выжить только благодаря стратегиям 
реализации инновационного развития: сокращение издержек за счет инжиниринга и 
реинжиниринга бизнес-процессов [4, с.25-27]. 

Также следует не забывать о том, что в практике  коммерческих банков 
присутствуют операционные риски. 

Основными источниками операционного риска являются рабочие процессы, 
информационные технологии и персонал. Причем такая ситуация характерная для всех 
банков. 

В целом банки, как правило, не используют передовой инструментарий для оценки 
и управления операционными рисками. Лишь в некоторых из них внедрены 
дополнительные инструменты, помимо предписанных законодательством. 

Некоторые банки используют разные типы инструментов для управления 
операционным риском. 

Основные инструменты, используемые банками для оценки и управления 
операционным риском это: описание бизнес-процессов, сбор данных о событиях и 
потерях, самооценка подразделений, метод оценочных листов, средства оценки риска, 
лимиты операционного риска, сценарный анализ/стресс-тестирование, планы 
непрерывности деятельности. 

Банки, как правило, считают, что для снижения рисков чрезвычайно важны их 
выявление, внутренние нормы, правила и программные продукты. Банки предпочитают  
рассчитывать на свой внутренний потенциал для устранения основных типов 
операционного риска: риска нарушения бизнес-процессов; рисков мошенничества и риска 
функционирования технологических систем. Немалую роль играют внутренний контроль 
и профессиональная подготовка персонала. Также для снижения действия факторов 
операционного риска обычно используется страхование. 

Многие банки применяют метод описания бизнес-процессов и проводят 
внутрибанковский сбор сведений о фактах, повлекших за собой убытки. На основании 
таких сведений устанавливается, что произошло в банке, где возник операционный риск, и 
составляется прогноз с указанием, где он может понести убытки в будущем [5, с.40-45]. 

139 
 



Большинство проблем, связанных с качеством банковского риск-менеджмента 
банков, на современном этапе, на наш взгляд, являются следствием нечеткого 
разграничения полномочий и ответственности органов управления, информационной 
асимметрии и недостатка квалификации у членов  Советов директоров в контексте 
нежелания увеличивать издержки на процессы, не повышающие рентабельность в 
краткосрочной перспективе. 

В этой связи особую актуальность приобретают оптимизация информационных 
потоков, сопутствующих процессу банковского риск-менеджмента, целостность 
интеллектуального капитала банка на всех уровнях управления и грамотная интеграция 
систем внутреннего контроля и управления рисками. 

По нашему мнению, понятие «банковский риск-менеджмент» отражает исходящую 
из интересов владельцев бизнеса систему взаимоотношений, возникающих в процессе 
осуществления от имени собственников управляющих воздействий и контроля, 
направленных на удовлетворение потребностей и требований клиентов и других 
заинтересованных лиц, в контексте существующих традиций и обозначенного правового 
поля… Первостепенной задачей становится формирование систем взаимоотношений, 
способной нейтрализовать (минимизировать) негативное влияние и поддержать 
позитивное воздействие конфликтов интересов на удовлетворение потребностей сторон и 
развития бизнеса. 

В свою очередь качество банковского риск-менеджмента определяется (в том 
числе) не только и не столько наличием проблем во взаимоотношениях сторон, сколько 
способностью уполномоченных лиц оперативно их регулировать на взаимоприемлемых 
условиях, воздействия на причину конфликта и следуя поставленным владельцами целям. 

Ответственность за организацию эффективного корпоративного управления 
рисками лежит на собственниках банка. Практическая реализация надлежащего 
банковского риск-менеджмента, в первую очередь, находится в плоскости 
взаимоотношений Совета директоров и высшего исполнительного менеджмента. 

Исходя из интересов собственников банка определяется стратегия развития банка, 
формируются цели, ставящиеся перед менеджментом. 

Важно, чтобы собственники и менеджмент банка имели четкое  понимание 
предназначения разрабатываемой стратегии, является ли она реальным представлением 
владельцев банка о перспективах его развития или фикцией имиджевого назначения. 

В первом случае стратегия рассматривается по существу, в целях оценки качества 
банковского риск-менеджмента. В частности, анализ формирования и реализации 
содержательного компонента стратегии развития кредитной организации позволяет 
составить достаточно точное первоначальное суждение о состоянии корпоративного 
управления в банке. 

Во втором случае, свидетельствующем об операционном характере управления 
банком, целесообразной представляется оценка потенциала банковского риск-
менеджмента в части обеспечения реагирования на внешние и внутренние изменения в 
разумные сроки. 

При этом следует отметить, что, как показывает опыт, принципиальное отсутствие 
стратегии не означает скорое банкротство банка, а лишь в некоторой степени осложняет 
контроль за ним (как внутренний, так и внешний).  Вероятность сохранения способности 
эффективно функционировать в неопределенной перспективе у банка со стратегией и 
банка без таковой представляется практически равнозначной. Но, безусловно, при оценке 
качества банковского риск-менеджмента наличие реальной стратегии развития является 
позитивным фактором, причем не так важно, внутренней или внешней средой это будет 
даваться. 

На наш взгляд, весьма важно остановиться на одном из наиболее актуальных 
аспектов банковского риск-менеджмента, связанном с возникающими конфликтами 
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интересов на этапе трансляции заявленных в стратегии интересов собственников в 
конкретные действия менеджеров. 

Большинство проблем в сфере разграничения управленческих компетенций Совета 
директоров и Правления, как правило, возникает по следующим причинам, 
проявляющихся как по отдельности, так и в различных комбинациях: 

− недостаточно высокий профессиональный (в банковской деятельности) уровень 
членов Совета директоров; 

− нечеткое определение сферы действия и ответственности; 
− искаженный или неполный входящий (для Совета директоров) информационный 

поток о состоянии дел в банке; 
− некачественное информационное взаимодействие Совета директоров и 

Правления при стратегическом определении целей и определении  политик по 
направлениям деятельности. 

Обобщая существующее мнения о способах урегулирования конфликтов интересов 
органов управления банка, в качестве основных можно выделить следующие: 

− повышать профессиональный уровень Совета директоров посредством 
приглашения индивидуальных консультантов, создания института независимых 
профессиональных директоров, формирования различных комитетов и комиссий в Совете 
Директоров; 

− четко разграничивать полномочия и ответственность Совета Директоров и 
Правления, заключать с членами Совета директоров и высшим менеджментом 
соответствующие контракты, определиться с мотивирующими факторами; 

− построить четкую локальную  нормативную базу (стратегия, политика, 
положения, инструкции и пр.); 

− уделять особое  внимание состоянию банковского риск-менеджмента. 
При этом следует отметить две традиционные для современной  банковской 

практики оговорки: 
− деятельности Совета директоров, как правило, не подлежит постоянному 

контролю (только эпизодически, в ретроспективном варианте, по формальным 
основаниям в ходе единовременных проверок и при подготовке собрания акционеров). 
Считается, что этого достаточно для оценки работы структуры с наибольшим влиянием и 
потенциально не с самой высокой квалификацией; 

− невмешательство в оперативную деятельность означает, что члены Совета 
директоров не должны параллельно занимать в банке каких-либо постов, кроме как 
председателя Правления (редко – его заместителя). 

Иными словами, единственный штатный сотрудник банка, который включается в 
состав Совета директоров, как правило, является лицом, наиболее заинтересованным в 
сокрытии имеющихся у банка проблем (при недостатке квалификации у других членов 
Совета директоров). В целях их выявления в банке должна быть сформирована 
независимая служба внутреннего контроля, подотчетная исключительно Совету 
директоров, в обязанности которой входит информирование Совета директоров о 
состоянии дел. Кроме того, рекомендуется создание комитета Совета директоров по 
аудиту. 

На практике же, если члены Совета директоров недостаточно компетентны в 
банковском бизнесе и не осмеливаются или не имеют средства, чтобы нанять 
профессионального консультанта, то представляется сомнительной эффективность 
реализации информации службы внутреннего контроля, равно как и обеспечения 
подлинной независимости службы внутреннего контроля от исполнительного 
менеджмента. 

Таким образом, неизбежно приходится возвращаться к институту независимых 
директоров – профессионалов. В современной практике решение вопроса о том, кого 
пригласить в качестве независимого директора, способного эффективно работать, как раз 
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и является основным сдерживающим фактором в развитии этого института. В качестве 
независимых директоров наибольший эффект принесли бы люди, обладающие наиболее 
полной информацией о положении дел в банке и способные делать её на основе 
квалифицированные выводы, коими, помимо единоличного исполнительного органа, 
являются руководители службы внутреннего контроля и подразделения риск-
менеджмента. 

Реализация такой модели, наш взгляд, позволит существенно повысить качество 
банковского риск-менеджмента за счет внутренних ресурсов организации. 

Наиболее актуальной и аргументированной  оценкой качества риск-менеджмента 
банка, предназначенной для внутреннего использования в интересах собственников банка, 
могла бы стать оценка, выработанная системой внутреннего контроля кредитной 
организации (самооценка)… Оценка службы внутреннего контроля должна 
распространяться на все уровни, формирующие систему банковского риск-менеджмента. 

Оценка банковского риск-менеджмента является, несомненно, одной из  самых 
сложных в ряду аспектов банковской деятельности. Норматив для оценки качества 
банковского риск-менеджмента не существует и не может существовать в принципе. 
Аргументация выносимой органом надзора оценки банковского риск-менеджмента, а 
также достижение консенсуса в понимании её содержания с банками весьма упростится в 
случае признания того, что считать надлежащей банковской практикой, особенно в 
областях, которые традиционно не регулируются нормативно. Исключительно к 
компетенции банков относится построение внутренних бизнес-процессов, направленных 
на повышение конкурентоспособности при формировании линейки банковских продуктов 
и их реализации. 

Следует отметить особую важность деятельности банковского сообщества по 
разработке и внедрению стандартов качества управления банком и стандартов банковских 
продуктов на основе процессного подхода. 

Таким образом, подводя итог вышесказанному, полагаем, что совершенствование 
существующей практики и внешней и внутренней оценки банковского риск-менеджмента, 
должно осуществляться по трем стратегическим направлениям: 

− содействие формированию культуры риск-менеджмента, способствующей росту 
качества управления; 

− дальнейшее развитие правовой базы, традиций и практики оценки качества 
корпоративного управления; 

− совершенствование процессов, подготовка персонала и оптимизация набора 
критериев и методологии оценки [6, с. 41-46]. 
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Маркетинг можно рассматривать в различных аспектах: как концепцию управления 

и философию бизнеса, образ мышления и ведущую идею; экономический процесс и 
систему управления; стиль управления; умение адаптироваться к быстро меняющимся 
условиям внешней среды; принцип поведения и поиск решения, направленных на 
удовлетворение требований покупателей. Содержание понятия «маркетинг» постепенно 
менялось по мере развития рыночных отношений. Первая половина прошлого столетия, 
характеризуется возрастанием спроса на продукцию, в результате чего маркетинг был 
менее важен, чем управление и производство.  

С ростом конкуренции на рынке банковских услуг и продуктов возрастает значение 
маркетинга для казахстанских банков, рынок стал более подвижный, возникает все 
больше и больше различных услуг, связанных с усложнением экономических связей и 
операций между субъектами рынка. В сложившихся условиях функционирования, перед 
банками встает вопрос изменения стиля управления, и возникает необходимость 
использования маркетинговых принципов для урегулирования влияния внешней среды на 
деятельность банка и на его результаты.  

Вопросам банковского маркетинга посвящено немало работ отечественных и 
зарубежных авторов. В своей работе Миловидов В.Д. рассматривает банковский 
маркетинг как предпринимательскую деятельность банка, направляющая поток 
финансовых услуг его клиентам. В структуре системы банковского маркетинга автором 
выделены элементы анализа и прогнозирования рынка, рекламы, создания новых услуг 
банка. Усоскин В.М. представляет банковский маркетинг как взаимосвязь учета 
потребностей клиентов, поиск наиболее выгодных рынков банковских продуктов, 
отмечает необходимость согласования запросов потребителей и возможностей услуг 
банка[1]. По мнению Тагирбековой К.Р. «банковский маркетинг – это деятельность, 
направленная на доведение банковского продукта до клиента с помощью определенного 
набора инструментов, в которые входят исследование рынка, реклама, продвижение 
услуги, стимулирование продаж, послепродажный контроль»[2]. Применение маркетинга 
банком характеризуется наличием  в его деятельности следующих черт, являющихся 
сущностными признаками маркетинга: 

- ориентация на потребности клиентов (маркетинговая философия); 
- применение множества инструментов рыночной политики (маркетинг-

микс); 
- целенаправленная координация всех видов деятельности в сфере сбыта 

(маркетинговое управление). 
Определения «банковского маркетинга», встречающиеся в литературе, как и 

определения «маркетинга», являются достаточно разнообразными. 
Маркетинг в банковской сфере нацеливается на изучение рынка кредитных 

ресурсов, анализ финансового состояния клиентов и прогнозирование на этой основе 
возможностей привлечения вкладов, изменений в деятельности банка и выявления 
внутренних резервов. 

Систему банковского маркетинга можно представить в виде следующей схемы, в 
которой выделены все компоненты элементов маркетинга в банках (рисунок 1).  

На основе множества подходов Ж.Ж. Ламбен выделяет три аспекта в определении 
маркетинга: активный аспект (воздействие на рынок), аналитический аспект (понимание 
рынка) и идеологический аспект (образ мышления)[3]. 
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Выделение активного и аналитического аспектов в определении маркетинга  в 
целом отражает функциональный подход  к определению маркетинга, как процесса, 
связанного  с выполнением маркетинговых  функций в компаниях и банках. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Рисунок 1- Элементы банковского маркетинга[4] 

 
Особенности продажи банковских услуг требуют разработок специальных приемов 

и методов банковского маркетинга. Банковская практика показала, что наиболее 
эффективным методом является тот, при котором продается не столько банковский 
продукт, сколько способ решения проблемы клиента банка. Особо следует отметить 
важность применения инструментов стимулирования и продвижения инновационных 
продуктов как одного из методов банковского маркетинга. 

Это заставляет банкиров мыслить категориями рынка, спроса, ориентируя выпуск 
инновационного банковского продукта на конкретных потребителей. Сложившаяся в 
банках практика показывает, что применение данных методов маркетинга оказывает 
существенное влияние на результаты деятельности, повышая ее эффективность. 
Маркетинг становится одной из важнейших концепций управления банками, он 
применяется для повышения эффективности системы управления банком, позволяет 
составлять долгосрочные и краткосрочные программы развития, разрабатывать 
инновационные банковские продукты, быстро реагировать на изменения, происходящие 
на рынке банковских услуг, создает преимущества в конкурентной борьбе. 
Последовательная реализация подсистем маркетинга обеспечивает устойчивый спрос на 
банковские услуги не только за счет удовлетворения уже существующих потребностей 
клиентов, но и за счет применения различных средств стимулирования продаж, выбора 
наиболее эффективной стратегии продвижения на рынок той или иной банковской услуги. 
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Следует отметить, что особенности банковского маркетинга состоят в двуедином и 
взаимодополняющем подходе с одной стороны - это тщательное и всестороннее изучение 
рынка, спроса, вкусов и потребностей нынешних и потенциальных клиентов, ориентация 
разработки инновационных банковских продуктов на эти потребности; с другой - 
активное воздействие на рынок и существующий спрос, на формирование потребностей 
клиентов за счет эффективного использования маркетинговых инструментов. 

В последние годы европейские сетевые банки расходуют немалые средства на 
адаптацию и оптимизацию сетей распределения и сбыта банковских продуктов и услуг к 
новым потребностям клиентов. Видимыми результатами этих усилий являются новое 
автоматизированное оборудование банковских отделений, развитие различных форм 
дистанционного обслуживания и т.д. Однако еще более существенными являются 
изменения, остающиеся невидимыми для клиентов и связанные с использованием новой 
технологии управления отношениями с клиентами (CRM - 
CustomerRelationshipManagement). Эта новая технология второго поколения предполагает 
изменение рабочих мест служащих банка, осуществляющих непосредственные контакты с 
клиентами, децентрализацию функций банковского маркетинга и изменения в 
организации и использовании баз данных о клиентах [5]. 

Децентрализация банковского маркетинга, непосредственно связанная с новым 
типом рабочего места, проявляется в передаче некоторых маркетинговых функций из 
специальных служб, занимающихся маркетингом, в операционные службы банка, что 
увеличит численность пользователей новой технологией CRM. Так, некоторые 
операционные подразделения банка могли бы дополнять сценарии рекламных кампаний 
своими соображениями и рекомендациями с учетом специфики обслуживаемых ими 
рынков. В этих условиях отделы банка, занимающиеся заключением различных сделок с 
клиентами (front-office), смогут все чаще независимо от служб маркетинга разрабатывать 
собственные меры по достижению определенных коммерческих целей. 

Новая технология CRM потребует серьезных изменений управленческого и 
организационного порядка. Служащие банка и консультанты должны быть не только 
пользователями базы данных о клиентах, но и выполнять функции сбора 
соответствующей информации. Эти изменения приводят к устранению иерархической 
структуры управления, которая, как считается, не соответствует требованиям времени. 

Для улучшения обслуживания клиентов банки все чаще объединяются с 
партнерами по сбыту, не принадлежащими к банковскому сектору. Так, многие 
европейские банки активно сотрудничают с туристическими фирмами, агентствами по 
торговле недвижимостью и др., используя пункты продажи их продуктов и даже 
разрабатывая совместные услуги. В будущем эта тенденция может привести к 
предложению новых услуг под общей торговой маркой. Значение подобного партнерства 
определяется взаимодополняемостью клиентов обоих партнеров и объемом 
потенциальной экономии на масштабах. 

Чтобы извлекать максимально полный доход от информации о клиенте, 
определенным образом структурированная база данных о клиентах должна постоянно 
анализироваться и дополняться, по крайней мере, по трем направлениям: 

- возможности все более глубокого сегментирования клиентов - например, по их 
ожиданиям или по уровню рентабельности операций по их обслуживанию. В последнее 
время некоторые банки осуществляют сегментирование клиентов по уровню цен на 
используемые ими услуги; 

- моделирование структурного «профиля» клиентов, например, по их социально-
демографическим характеристикам; это предполагает постоянный сбор информации о 
клиентах, начиная с неформальной регистрации различных событий в их жизни 
(например, данных об изменении их гражданского состояния, о крупных расходах на 
приобретение предметов длительного пользования и т. д.) и до создания 
автоматизированной картотеки; 
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- моделирование будущего поведения клиентов, позволяющее опередить 
конкурентов и добиться положительного ответа клиента на предложение банка 
приобрести новый банковский продукт; особую роль при этом играет информация о 
«жизненном цикле» клиента, которая дает возможность предугадать изменения в его 
поведении в области приобретения основного и дополнительного жилья, автомобиля и т. 
д. и предложить ему соответствующую банковскую услугу. 

Виртуальные, или кибербанки (также встречаются понятия «прямые» банки, 
домашний банкинг) позволили приблизить банковские услуги клиентам, сделать работу 
более комфортной для обеих сторон. Благодаря такой форме функционирования банки 
снизили издержки, сэкономив на обслуживающем персонале, с точки зрения маркетинга – 
сегментировали рынки и банковские продукты, повысили качество предоставляемых 
услуг, ускорив расчеты, пополнили информационные базы банков данными о финансовом 
поведении клиентов. 

Интернационализация и глобализация в банковском деле – появление и быстрое 
закрепление на финансовом рынке господства транснациональных банковских гигантов – 
процесс стремительного расширения сферы деятельности крупных банков за пределы 
национальных границ, сопровождающийся созданием сети зарубежных филиалов и 
повышением доли операций с иностранными клиентами. Одним из парадоксов 
современного развития мировой банковской системы является то, что, несмотря на все 
меры регулирования, и контроля, банковская система никогда еще не была столь 
нестабильна, как в последние годы. Существующие методы регулирования банковской 
деятельности нередко считаются неадекватными, слишком грубыми, что требует 
дополнительных усилий по разработке новых приемов и методов оценки банковских 
рисков. 

Таким образом, современные высокотехнологичные банки стремятся предложить 
клиентам все самые удобные и новейшие возможностей по управлению собственными 
средствами. В условиях острой банковской конкуренции, современный банковский 
маркетинг использует новые инструменты и методики политики ценообразования на 
рынке банковских услуг; приветствует появление инноваций и развитие дополнительного 
сервиса, поддерживает улучшение качества банковского обслуживания, включая рост 
профессионализма и квалифицированность банковского персонала, что в конечном итоге 
отражается на репутации и имидже банка. 
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Өндірістік емес салалар ретінде жалпы мемлекеттік,әлеуметтік-мәдени, нақты 
азаматтардың қажеттіліктеріне байланысты қызмет көрсетумен байланысты салалар 
жинағы мен қызмет түрлері қарастырылады. Өндірістік емес сала мекемелерініңбасты 
міндеті өз функцияларын орындау мақсатында ақшалай табысты құру, оларды тиімді 
жұмсау.Осы саладағы мекемелердің көзделген қызметтерді жүзеге асыруы тегін, ақылы 
және ішінара тұтынуышылардың төлемі арқылы жүзеге асырылады. «Тегін» деген ұғым 
өндірушілерге емес,тұтынушыларға байланысты қолданылады. Осындай қызметтерді 
көрсетуші мекемелер міндетті түрде өз қызметіне қажетті шығындар түрін 
жұмсайды.Субъектілердің қаржы ресурстарын құру негіздері бір жағынан, олардың 
қызмет көрсету түрлеріне байланысты болса, екінші жағынан осы қызметті ұсыну 
сипатына байланысты.Өндірістік емес салалар өзін-өзі қаржыландыру қағидасына 
негізделген, бюджеттік қаражаттар есебінен және бюджеттік қаржыландыруы да, жеке 
меншік табыс көзімен қызмет атқаруы да  бар мекемелер болып бөлінеді.Мекемелердің 
шотына барлық көздерден түскен ақша қаражаттары еңбек ақыны төлеуге, материалдық 
және осымен тең келетін шығындарды өтеу және заңмен көзделген басқа да мақсаттарға 
қолданылатын қаржы ресурстарының бюджеттік және бюджеттік емес қорын құрады. 

Өндірістік емес ұйымдардың қаржысын ұйымдастыруға негізінен олардың 
ұйымдық-құқықтық нысандары әсер етеді. Сондықтан білім беру жүйесінің қаржы 
ерекшеліктерін анықтау үшін оның қызмет сипатын, басқаруды ұйымдастырудың және 
қаржыландырудың әдістерін ескере отырып зеределеген жөн [1,197 б]. 

Білім беру жүйесі экономикалық өсуді,әлеуметтік тұрақтылықты және азаматтық 
қоғамды дамытудың басты көрсеткіші.Өз уақытындағы материалдық өндіріс тиімділігі 
және ғылыми-техникалық ілгерілеу,білімді жалпы дамыту мен қызметкерлердің 
біліктілігіне тікелей тәуелді.Осыған байланысты білім беру жүйесі елдің ғылыми-
техникалық, экономикалық және әлеуметтік саласында жоғарғы рөл ойнайды.Жоғарғы 
білікті мамандарды даярлау,білім беру саласының қажеттілігіне бөлінетін қаржының тек 
қана сақталуын ғана емес,оның өсуін де талап етеді.Білім беру жүйесі мемлекет 
тарапынан берілген тапсырмаларға ғана емес және күнделікті өсіп отырған қоғамдық 
білім бойынша сұранысқа: нақты отбасылық, жергілікті қауымдастық, ұйымдардың 
тапсырмаларына да бағдарланған болуы тиіс. Білім беру қызметі нақты тұтынушылардың 
іс-жүзіндегі қажеттіліктеріне бағытталып бағадарланатын болса, ол қосымша қаржы мен 
материалды-техникалық көздерді тартудың негізі болады[2, 194 б]. 

Білім  беру  саласының    қаржылық  қамтамасыз   етудің  тиімділігін  бюджет   
құралдарының   нақты  қажеттілігін  есептемелерімен    оларды    дәйекті   жоспарлау  
тәртібіне  негізделеді. ҚР “Білім   беру  туралы” Заңына  сәйкес мемлекет  жыл  сайын   
білім  беру   шығындарын   қаржыландыруға  бюджет  құралдарын    бөлуді  кепіл  етеді. 
Бұл  құралдардың  мөлшері  бюджет    жүйесінің   деңгейлері   бойынша  кірістер  
көлемімен    реттеледі.  Сондықтан,  білім  беруге арналған шығындарды бюджетке   
енгізу   олардың қажеттілігімен    қоса  сол  шығындарды   іске  асыру   қаржылық   
мүмкіншіліктерімен   анықталады.Білім беруді қаржыландыру жүйесі мынадай 
принциптер бойынша жүзеге асырылады: тиімділік пен 
нәтижелілік;басымдық;айқындылық; жауаптылық;бюджеттердің барлық деңгейлерінің 
ара жігін ажырату мен дербестік. 

Ал білім беру жүйесін қаржыландыру көздері:  
1) мемлекеттік білім беру мекемелерін ұстауды бюджеттік қаржыландыру; 
2) мемлекеттік білім беру тапсырысын бюджеттік қаржыландыру; 
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3)Қазақстан Республикасының заңнамасына қайшы келмейтін ақылы қызметтер 
көрсетуден түскен кірістер; 

4) қаржылық ұйымдардың кредиттері; 
5)қайырымдылық көмек, өтемсіз аударымдар мен қайырымдылықтар, гранттар, 

құрылтайшылардың салымдары. 
Бюджеттік қаржыландыру – меншікті табыстары жоқ ұйымдар мен мекемелердің 

шы,ыстарын жабу үшін мемлекеттік бюджеттен ақша қаражаттарын беру. Бюджетен 
қаржы бөлудің көлемі, мақсатты бағыты және оны бөлу шығыстарды қаржыландырудың 
жеке жоспарымен анықталады.Ақша қаражаттыр бюджеттен қаржы бөлуге сәйкес 
беріледі және мекеменің қаржы жоспарында – қаржыландырудың жеке жоспарында 
бейнелеп көрсетіледі,негізгі капиталдарды,материалдық босалқы қорларды сатып 
алуға,қызметтерді төлеуге,жалақы беруге,басқа шаруашылық мұқтаждарға 
жұмсалынады. Бюджеттік қаржыландыру бюджеттің қаражаттарын пайдалануды қатаң 
қадағалайды, тек баптардың белгілі бір шеңбері тұрғысында ғана оларды қайта бөлуге 
шамалы мүмкіндіктер береді. Бюджет қаражаттарын жұмсауға мекемелерді 
қаржыландыруды жүзеге асыратын қаржы органдары тарапынан бақылау қойылған. 

1)Осының ішінде білім беру ұйымдарын мемлекеттік қаржыландыру:білім беру 
стандарттарымен белгіленген талаптар және Қазақстан Республикасының заңнамасымен 
айқындалатын нормалар негізінде бюджеттік қаражаттар есебінен, мемлекеттік білім 
тапсырысы негізінде жүзеге асырылады. Мемлекеттік білім беру тапсырысына 
байланысты қызметтердің тізбесін білім беру саласындағы уәкілетті орган бекітеді. 
Білікті жұмысшылар мен мамандарды даярлауға, біліктілігін арттыруға және қайта 
даярлауға мемлекеттік білім беру тапсырысы: 

а) мамандарды даярлау бағыттарын; 
б) оқыту нысандары бойынша мемлекеттік білім беру тапсырысының көлемін; 
в) бір маманды оқытуға жұмсалатын шығыстардың орташа құнын қамтуға тиіс. 

Мемлекеттік білім беру мекемелерінде техникалық және кәсіптік, орта білімнен кейінгі, 
жоғары және жоғары оқу орнынан кейінгі білімі бар мамандарды даярлауға мемлекеттік 
білім беру тапсырысын орналастыру кезінде бюджеттік бағдарламаның әкімшісі және 
білім беру ұйымының атауы көрсетіледі. 

Мемлекеттік білім беру тапсырысына сонымен қатар оқу орындарында және 
(немесе) олардың филиалдарында мамандарды даярлау, сондай-ақ жоғары оқу 
орындарының дайындық бөлімдерінде шетелдіктер мен азаматтығы жоқ адамдарды 
оқыту енеді. 

2) Жеке меншік білім беру ұйымдары ақылы негізде тауарларды (жұмыстарды 
және қызметтер көрсетуді) өткізуден, оның ішінде мемлекеттік жалпыға міндетті білім 
беру стандарттарының шеңберінде оқытудан түскен кірістерді, құрылтайшылардың 
қаражаттарын және заңнамамен тыйым салынбаған басқа да қаржыландыру көздерін 
дербес пайдаланады.Ақылы негізде қызметтер көрсететін білім беру ұйымдарының және 
білім алушының (тәрбиеленушінің), оның ата-анасының немесе өзге де заңды өкілдердің 
өзара қатынастары шартпен реттеледі. Білім алушы шарт жасасу кезінде бүкіл оқу 
кезеңіне шығыстарды бір мезгілде төлеген жағдайда төлем сомасы оқу мерзімі 
аяқталғанға дейін өзгермейтін болады.Оқуға төлемді кезең-кезеңмен төлеген ретте төлем 
сомасы жалақының ұлғаюы жағдайында және инфляция индексі ескеріле отырып, 
жылына бір реттен жиі емес өзгертілуі мүмкін[3, 76 б]. 

Қорыта келгенде бюджеттік қаржыландыру негізінде қызмет атқаратын білім 
беру жүйесі мекеме қызметінің өзіндік көрсеткіштері бойынша және құралдарды 
бөлімдері бойынша бөлуді көрсететін жеке қаржыландыру жоспарын жасайды.Жеке 
қаржыландыру жоспарындағы экономикалық жіктеуге сәйкес шығыстар бөлігі 
санат,сынып, ішкі сынып және ерекшеліктері бойынша бөлінеді.Бюджеттердің 
атқарылуын ҚР Үкіметі және жерглікті атқарушы органдары қамтамасыз етеді,олар 
мынадай қағидаларды қолданады: 

-бюджеттік қаражатты мақсатты қолдану; 
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-уақыттылық,белгіленген мерзімде бюджет қаражаттарының қолданылуын 
қарастыру; 

-бюджеттің біркелкі атқарылуы; 
-кассаның тұтастығы,яғни түсімдерді есептеу және шығындарды қаржыландыру 

бойынша жүргізілетін барлық қаржы операциялары ұлттық валюта түрінде бірыңғай 
қазынашылық шоттан жүзеге асырылады.Республикалық бюджеттің атқарылуы 
Қазақстан Респбуликасының Үкіметмен қамтамасыз етіледі. Жергілікті бюджеттің 
атқарылуы жергілікті атқарушы органдармен қаматамасыз етіледі. [1,446 б].    
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Вклад малых предприятий в оздоровление экономики сегодня явно недостаточен. 

Объясняется это как общим спадом производства и разрывом хозяйственных связей, так и 
тем, что не получила развития государственная поддержка этих предприятий. Между тем 
малые предприятия как неустойчивая предпринимательская структура, наиболее 
зависимая от колебаний рынка, нуждаются в разносторонней государственной поддержке. 
Во многих странах рыночной экономики существуют особые фонды государственной 
поддержки малого бизнеса. В Японии, например, на эти цели в расходной части бюджета 
выделяется 2-3 млрд. долл. В Казахстане государственная поддержка малых форм 
производства с первых шагов малого бизнеса сводилась в основном к системе налоговых 
льгот на прибыль. 

Одной из важнейших проблем малого бизнеса в Казахстане является кредитование. 
Кредиты предоставляются только под залог или поручительство, которые не всегда могут 
предоставить малые предприятия. Союзы малых предприятий, как и специальные фонды, 
в настоящее время не выступают поручителями по кредитам, получаемым этими 
предприятиями. Отсутствуют специальные банки, которые бы обслуживали малый 
бизнес. В особо трудном положении оказываются частные малые предприятия. 
Невозможность получения кредита исключает способность конкурировать с иными 
предприятиями. 

Во многих зарубежных странах малому бизнесу оказывается серьезная финансово-
кредитная поддержка со стороны государства через специальные структуры и фонды, 
например, через Администрацию по делам малого бизнеса (США), Корпорацию 
страхового кредитования малого бизнеса (Япония), «Кредит для средних и мелких фирм» 
(Франция). 

В Казахстане существуют различные организационные формы поддержки и 
защиты интересов малых предприятий. С этой целью созданы и ассоциации малых 
предприятий для развития и поддержки малого предпринимательства, различные фонды 
развития и поддержки малого бизнеса. Однако, как правило, многочисленные фонды 
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поддержки малого предпринимательства озабочены своими собственными проблемами и 
реальной помощи малым предприятиям не оказывают. 

Малые предприятия нуждаются также в информационном обслуживании, 
подготовке кадров, в льготном банковском кредите и другой помощи. 

Заслуживает внимания опыт финансово-кредитной поддержки малого бизнеса со 
стороны государства через прямые и гарантированные займы. Прямые займы выдаются 
небольшим фирмам на определенный срок под более низкие процентные ставки, чем 
кредит на частном рынке ссудного капитала. Гарантированные займы дают кредиторам 
государственные гарантии до 90% заемного капитала. Таким образом, государство 
старается заинтересовать частные банки, торговые и промышленные корпорации, 
страховые компании, пенсионные фонды в предоставлении капитала мелким фирмам. 
Имеются и другие формы государственной поддержки:  

- обеспечение малых предприятий госзаказом (если возникает такая 
необходимость); 

- предоставление особых льгот предприятиям, создаваемым в отсталых областях со 
слабо развитой промышленностью, и др. 

Развитие малых предпринимательских форм происходит у нас сейчас в основном в 
посреднической сфере и отраслях, не требующих значительных капитальных вложений - 
торговле, общественном питании, строительстве гражданских объектов, мелком ремонте 
техники и машин, сельском хозяйстве. Между тем такой мощный рынок, как сфера 
научно-технических новшеств и информации, не осваивается. С одной стороны, это 
обусловлено недостаточным вниманием к данным проблемам государственных структур 
управления, отсутствием правовых актов, обеспечивающих развитие малого научно-
технического бизнеса, с другой - монополией государственных научно-исследовательских 
институтов, сосредоточивших у себя весь объем финансирования научной сферы. В 
результате это привело к монополизму госсектора в науке и отсутствию внедренческих 
структур в материальной сфере. 

Для нормальной жизнедеятельности предпринимателя нужна налоговая реформа. В 
частности, необходимы внесение поправок в Закон о едином налоге на вмененный доход 
и, прежде всего, переход от принудительного к добровольному применению налога. 

Субъектам малого предпринимательства предоставляются статистические и 
информационные услуги (средства), а также научно-технические разработки и технологии 
на льготных условиях в пределах средств, предназначенных в государственном бюджете 
на соответствующий год в рамках государственной финансовой поддержки малого 
предпринимательства. 

Подготовка, переподготовка и повышение квалификации кадров для малого 
предпринимательства проводятся путем развития существующих и создания новых 
учебных и исследовательских центров, специализированных консалтинговых организаций 
и информационных систем поддержки и развития малого предпринимательства за счет 
средств, предусмотренных государственной и региональной программами поддержки 
малого предпринимательства, в размере не менее 0,5 процента всего объема средств, 
направляемых на развитие малого предпринимательства. 

Правительство Республики Казахстан, центральные и местные исполнительные 
органы обеспечивают поддержку и развитие инфраструктуры малого 
предпринимательства путем финансирования этой деятельности в рамках 
государственной, отраслевых и региональных программ по поддержке малого 
предпринимательства, а также путем льготного предоставления субъектам малого 
предпринимательства зданий, сооружений, производственных помещений и иного 
имущества, находящегося в государственной собственности. 

Правительство Республики Казахстан, центральные и местные исполнительные 
органы через систему государственной поддержки содействуют в получении субъектами 
малого предпринимательства современного оборудования и технологий, разрабатывают и 
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осуществляют мероприятия по созданию сети технопарков, лизинговых центров, центров 
малой инновационной деятельности, венчурных фирм и других объектов 
инфраструктуры, создаваемых в целях поддержки субъектов малого 
предпринимательства. 

Субъекты малого предпринимательства с целью представления и защиты общих 
интересов и интересов каждого субъекта малого бизнеса, обеспечения наиболее 
благоприятных условий для развития малого предпринимательства, добросовестной 
конкуренции, вправе создавать торгово-промышленные палаты, общественные 
объединения по отраслевому, межотраслевому, территориальному признака. 

Ассоциации по защите прав предпринимателей являются некоммерческими 
организациями, осуществляющими свою деятельность в соответствии с 
законодательством Республики Казахстан. Ассоциации по защите прав предпринимателей 
в целях недопущения фактов необоснованного вмешательства в предпринимательскую 
деятельность имеют право: 

- проводить независимую правовую экспертизу влияния нормативных правовых 
актов на деятельность предпринимательских структур; 

- вносить в правоохранительные и контролирующие органы материалы о 
привлечении к ответственности лиц, виновных в нарушении прав предпринимателей; 

- обеспечивать развитие системы подготовки, переподготовки и повышения 
квалификации кадров в области защиты предпринимательства; 

- вносить для рассмотрения в государственные органы предложения об устранении 
причин и условий, способствующих неисполнению или ненадлежащему исполнению 
актов Президента Республики Казахстан, Правительства Республики Казахстан, местных 
исполнительных органов по вопросам поддержки и защиты предпринимательства; 

- предъявлять иски в интересах субъектов малого предпринимательства в случае 
нарушения их прав, предусмотренных законодательством, обжаловать действия 
государственных органов, ущемляющие интересы субъектов малого предпринимательства 
в судебные органы в порядке, предусмотренном в Республике Казахстан; 

- участвовать в работе по подготовке проектов законов и иных нормативных 
правовых актов, региональных программ социально-экономического развития малого 
предпринимательства в Республике Казахстан. 

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. 
Государственная поддержка малого предпринимательства осуществляется по 

следующим направлениям: 
- организация подготовки, переподготовки и повышения квалификации кадров для 

субъектов малого предпринимательства; 
- создание льготных условий использования субъектами малого 

предпринимательства государственных финансовых, статистических, материально-
технических и информационных ресурсов, а также научно-технических разработок и 
технологий; 

- установление упрощенного порядка государственной регистрации субъектов 
малого предпринимательства, лицензирования их деятельности, сертификации их 
продукции; 

- установление правового режима благоприятствования для субъектов малого 
предпринимательства, включающего в себя льготный режим налогообложения, уплаты 
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таможенных пошлин (налоговые каникулы, имущественные гранты, налоговые кредиты, 
снижение ставок налогов, льгот по таможенным пошлинам согласно спецификации); 

- создание системы привлечения и использования инвестиций, включая 
иностранные, для поддержки и развития субъектов малого предпринимательства; 

- поддержка внешнеэкономической деятельности субъектов малого 
предпринимательства, включая развитие их торговых, научно-технических, 
производственных и иных связей с зарубежными партнерами; 

- принятие специальных программ кредитования субъектов малого 
предпринимательства с определением финансовых источников; 

- предоставление преференций субъектам малого предпринимательства при 
размещении государственных закупок на производство продукции, выполнение работ, 
услуг. 

- организация деятельности общественно-экспертных комиссий по развитию 
малого предпринимательства при Правительстве Республики Казахстан и местных 
исполнительных органах. 

Государственная поддержка малого предпринимательства осуществляется на 
основе государственных, отраслевых и региональных программ и представляет собой 
комплекс мер, направленных на развитие и поддержку малого предпринимательства. 

Государственная и региональная программы поддержки малого 
предпринимательства включают в себя следующие положения: 

- приоритетные виды деятельности малого предпринимательства; 
- меры, направленные на вовлечение в предпринимательскую деятельность 

социально не защищенных слоев населения; 
- меры по формированию инфраструктуры поддержки и защиты малого 

предпринимательства; 
- меры по кредитно-финансовой и имущественной поддержке и защите малого 

предпринимательства; 
- предложения по совершенствованию нормативной правовой базы малого 

предпринимательства; 
- меры по пропаганде государственной политики по поддержке малого 

предпринимательства; 
- другие вопросы, связанные с реализацией государственной политики, 

направленной на поддержку, развитие и защиту малого предпринимательства. 
Промышленные (отраслевые) программы развития приоритетных отраслей 

экономики предусматривают: 
- стимулирование развития промышленных предприятий - субъектов малого 

предпринимательства как объектов инфраструктуры основных промышленных 
предприятий отрасли; 

- разработку производственно-технологических процессов основных предприятий 
отрасли, предусматривающих исполнение части операций субъектами малого 
предпринимательства; 

- меры по финансированию промышленных предприятий - субъектов малого 
предпринимательства в рамках средств, инвестируемых в крупные промышленные 
предприятия отрасли. 
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Программы эмиссии долговых обязательств предусматривают многократный 
выход эмитента на рынок со своими ценными бумагами и предлагают гибкие и 
динамичные формы реализации стратегии регулярных заимствований. Быстрое развитие 
программ финансирования, служащие для предприятия не финансового сектора все  более 
заметной альтернативой банковскому кредитованию, отражает тенденцию к снижению 
роли банков как традиционных финансовых посредников. На европейском рынке 
программы эмиссии долговых обязательств принимают различные формы, среди которых 
наиболее важные – программы выпуска среднесрочных облигаций (euro – MTN) и 
коммерческих векселей (euro – CP). 

 Следуя сложившейся практике,  используется понятие MTN не для обозначения 
облигаций, погашаемых на среднесрочном временном горизонте, а как термин, 
обозначающий специальную программу выпуска на непрерывной основе или с 
определенными интервалами различных форм долговых обязательств, в рамках которых 
эмитент имеет право выбора объемов валюты, сроков и форм заимствований. 

  Американские корпорации используют MTN на внутреннем рынке с начала 70-х 
г., в то время данная форма заимствований была альтернативой рынку коммерческих 
векселей (краткосрочное финансирование) и облигаций (долгосрочное финансирование). 
Отсюда и название, отсылающее к среднесрочным нотам, хотя в сегодняшней практике 
программы эмиссии MTN часто включают как краткосрочные, так и долгосрочные 
инструменты со сроком погашения от нескольких дней до тридцати лет и более 
(например, в июле 1993 г. компания Walt Disney в рамках своей программы MTN 
выпустила столетние облигации).  

В США значительный импульс развитию рынка был придан введением в действие 
Правило 415 Комиссия по ценным бумагам и биржам (SEC), согласно которому 
прошедшие регистрацию ценные бумаги могла предлагаться на рынке в непрерывном 
режиме, благодаря чему уже в 80-е гг. был зарегистрирован заметный прирост эмиссии 
MTN. 

Аналогичный европейский рынок в течение 80-х г. играл не самую значительную 
роль как инструмент привлечения финансирования, хотя первая программа была 
запущена в оборот еще в 1986 г., бурное развитие началось еще позже: если в начале 90-х 
г. объем MTN в обращении не достигал и 10 млрд. долл., то уже к 1993 г. эта сумма 
возросла более чем десятикратно, достигнув 120 млрд. долл., а в 1996 г. перевалила за 500 
млрд. долл. В течение первого десятилетия существования еврорынка MTN было 
запущено более десяти тысяч программ от 500 эмитентов с использованием 32 валют. 
Наконец, ценные бумаги, эмитируемые в рамках программ, сегодня составляют примерно 
половину всех новых евро-облигационных выпусков (при общей зарегистрированной 
потенциальной эмиссии в 2 трлн. долл.)[1, с.315]. 

Если не касаться особенностей, присущих рынку еврооблигаций в целом, 
специфика еврорынка MTN заключается в следующем. Во-первых, хотя, как и в других 
регионах, среди эмитентов MTN преобладают структуры с инвестиционным уровнем 
рейтинга, однако, рейтинги евро- MTN в среднем оказываются намного выше, чем в 
США. Во-вторых, на еврорынке, как и следовало ожидать, значительно реже встречаются 
выпуски облигаций с длительными (свыше 10 лет) сроками обращения. В-третьих, 
несмотря на стандартные обязательства дилеров поддерживать вторичный рынок, 
ликвидность евро- MTN, как правило, ниже, чем американских программ. В-четвертых, 
будучи менее глубоким, еврорынок MTN, тем не менее, отличается гораздо большим 
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разнообразием (форм и валют заимствований, структурных решений, категорий 
инвесторов и эмитентов), что свидетельствует о больших возможностях с точки зрения 
диверсификации вариантов финансирования. 

 Заметную роль в развитии еврорынка MTN сыграла либерализация условий 
выпуска подобных программ со стороны  центральных банков. В частности, прогресс 
сектора MTN, выраженных в немецких марках, в последние годы был во многом вызван 
изменениями, внесенными в систему регулирования рынка со стороны Бундесбанка в 
августе 1992 г. Применявшиеся до этого ограничения, накладываемые на эмиссию 
деноминированных в немецких марках долговых инструментов, значительно усложняли 
их использование в рамках мультивалютных программ, несмотря на огромный спрос. 
Последнее обстоятельство ярко выявилось после смягчения одних  и полного снятия 
других ограничений, когда за считанные месяцы был зафиксирован многократный рост 
рыночной доли инструментов в национальной валюте Германии,  выпускавшихся в 
рамках программ MTN. Тем не менее, в некоторых национальных юрисдикциях до сих 
пор действует меры, препятствующие созданию подлинно панъевропейского рынка MTN. 

Развитие рынка MTN в Европе в целом шло по тому же пути, что и в США. 
Сначала на еврорынке преобладали небольшие выпуски, часто в значительной степени 
структурированные, включавшие, например, валютный своп. В связи с этим инструменты, 
выпускавшиеся в рамках программ MTN, оказывались уникальными именно для данного 
рынка. Соответственно один из главных недостатков программ – относительно невысокая 
ликвидность большинства из них. Однако впоследствии все большее место завоевывали 
крупные отдельные эмиссии облигаций традиционного формата, что  привело к стиранию 
границ между рынками MTN и обычных еврооблигаций. 

Тем не менее, серьезное отличие MTN по-прежнему сохраняется, и связано оно с 
процедурой первичного размещения. В отличие от стандартных еврооблигаций в рамках 
программ MTN долговые инструменты обычно реализуются без гарантии выкупа ценных 
бумаг (на основе принципа «best efforts»). Таким образом, агент не осуществляет 
андеррайтинга ценных бумаг и заемщик не получает гарантированного финансирования 
(соответственно для подобных сделок комиссионные оказываются ниже). Тем не менее, 
даже данное отличие не является непременным: условия программ MTN достаточно 
гибки, и в их рамках вполне возможен и становится все более популярным выпуск 
облигаций с твердым андеррайтингом. 

Главная фигура в программах MTN – организатор (arranger), который инициирует 
программу и координирует составление документации. Роль организатора сама по себе не 
приносит банкам существенных доходов, поскольку комиссии за ее выполнение 
относительно невелики. Более того, совершенно необязательно, что в дальнейшем для 
осуществления операций в рамках программы эмитенты будут пользоваться по 
преимуществу услугами организатора. Тем не менее, значение функций организатора 
трудно переоценить, поскольку дальнейшее выполнение программы во многом зависит от 
профессиональности и гибкости, проявленных при составлении документации. Кроме 
того, организатор часто получает возможность развивать свой бизнес с заемщиком по 
другим направлениям деятельности. Недаром среди организаторов программ MTN 
ведущие позиции занимают те же финансовые институты, что и в смежных секторах 
рынка. 

Отдельные заемные операции в рамках программы эмитент осуществляет с 
помощью одного или нескольких банков-дилеров (агентов), список которых приводится в 
документации. Дилеры на регулярной основе консультируют заемщика, представляют ему 
предложения в отношении вариантов заимствования и поддерживают выпущенные 
ценные бумаги на вторичном рынке. Правда, обычно в условия программы включается 
пункт о возможности внесения изменений в первоначально объявленный список дилеров: 
прекращении полномочий одних и назначении других. 
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Существует множество стратегий использования MTN. Согласно одной из 
наиболее распространенных, заемщик через дилеров объявляет процентные ставки 
предложения своих долговых ценных бумаг для различных временных горизонтов 
погашения, как правило, в форме спрэдов к соответствующим ориентирам. Варьируя 
шкалу ставок в режиме реального времени, снимая или выставляя котировки в 
определенных сегментах кривой доходности, эмитент способен гибко реагировать на 
колебания конъюнктуры рынка и изменения своих потребностей в финансировании. 

Преимущества MTN очевидны. Прежде всего, это значительная гибкость, 
позволяющая эмитенту в кратчайшие сроки выйти на рынок с инструментом, 
максимально соответствующим его текущим потребностями или конъюнктуре рынка. Как 
уже отмечалось, это могут быть и стандартные облигации для публичного размещения, 
как «синдицированные» выпуски, т.е. реализуемые дилером с привлечением в синдикат 
других банков, так и «несиндицированные», продаваемые дилером в одиночку,  и 
небольшие, иногда сильно структурированные, не проходящие листинга и не торгуемые 
на вторичном рынке выпуски, предназначенные для нескольких конкретных инвесторов. 
В частности, в последнем случае помимо сокращения совокупных издержек по таким 
статьям, как листинг и синдикация, имеется возможность сохранять условия 
заимствований в секрете, что особенно важно в периоды рыночной нестабильности, когда 
публичное заимствование под высокие ставки может сформировать негативный сигнал 
для рынка и создать нежелательный для эмитента прецедент. 

Принимая во внимание, что все эти ценные бумаги могут быть деноминированы в 
разных валютах (на европейском рынке во второй половине 90-х гг. преобладают 
японская иена, поскольку до азиатского кризиса значительная часть, вплоть до двух 
третей, средств на рынок MTN поступала от японских инвесторов, и доллар США), 
выпускаться на произвольные сроки, предусматривать выплату процентной ставки и 
погашение в любых режимах, удобство программ эмиссии трудно переоценить. 
Действительно, при официальном опубликовании условий MTN эмитент и агент, как 
правило, закладывают максимально свободные условия вариации различных параметров 
для будущих выпусков в рамках программы. Даже первоначально заявляемый объем 
программы (обычно в пределах от 100 млн. до 1 млрд. долл.) подлежит корректировке в 
любую сторону в зависимости от складывающихся потребностей. 

 Кроме того, рынку MTN присуща уникальная схема «обратной связи» (reverse 
enquiry), когда инвестор сам обращается (как правило, через дилера) к потенциальному 
эмитенту, информируя его о потребности в приобретении определенного вида ценных 
бумаг (часто с нестандартными характеристиками). Крупные инвесторы постоянно 
находятся на связи с банками, а те в свою очередь опрашивают заемщиков с 
действующими программами относительно из возможной заинтересованности в том или 
ином виде сделки. Операция эмиссии долговых обязательств может быть организована и 
совершена в течение часа, в результате инвестор получает в распоряжение актив с 
нужными свойствами, а заемщик пользуется относительно дешевым способом 
финансирования. Банк, стремящийся добиться успеха на рынке MTN, должен, таким 
образом, помимо традиционных для международного рынка облигаций преимуществ 
обладать устойчивыми связями с ведущими инвесторами и сильными позициями на рынке 
производных инструментов (прежде всего своп-контрактов). 

Информационное взаимодействие между всеми участниками сделок на рынке MTN 
(эмитентами, инвесторами, дилерами, контрагентами своп-контрактов, регулирующими 
инстанциями и клиринговыми системами) обеспечивается с помощью системы так 
называемых эмиссионно-платежных агентов. До недавних слияний на рынке работали 
четыре ведущих агента: Bankers Trust, JP Morgan, Citibank и Chase Manhattan, 
выработавших современные технологические стандарты информационного обмена.  

В целом использование программ MTN часто приводит к сокращению совокупных 
издержек финансирования. Действительно, эмиссия в небольших объемах и растянутая во 
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времени может более эффективно «подгоняться» под спрос. Во многих случаях ценные 
бумаги продаются напрямую инвесторам, минуя посредников. Более того, имея 
возможность выходить на рынок в любой момент времени, эмитент вправе активно 
эксплуатировать возникающие время от времени ценовые искажения (в частности, в 
котировках своп-контрактов). Исследования показывают, что надбавка к доходности, 
требуемая инвесторами за невысокую ликвидность MTN (5-10 базисных пунктов), в 
среднем бывает меньше описанного рыночного выигрыша. 

Благодаря использованию MTN сокращаются также фиксированные расходы 
заимствований. Эмитент может экономить временные и материальные ресурсы на 
составление документации, поскольку использование одного комплекта документов 
позволяет осуществлять множество различных эмиссий (особенно данное преимущество 
значимо, если регулярно на рынок выбрасываются небольшие порции ценных бумаг, а не 
крупные выпуски). Однажды зарегистрированная документация программы MTN должна 
регулярно обновляться (обычно не реже одного раза в год). 

Ранее считалось, что программа окупается после пяти сделок. Сегодня же 
примерные издержки выпуска новой программы MTN составляют примерно 131,5 тыс. 
долл., тогда как одиночный выпуск еврооблигаций обойдется примерно в 100 тыс. долл. 
Это свидетельствует о том, что порог окупаемости стал значительно ниже, что, в свою 
очередь, увеличивает привлекательность программ, что подтверждается таблицей 1. 

Регистрация программы евро- MTN в США дает возможность без ограничений 
выпускать облигации с разнообразными параметрами в глобальном масштабе в течение 
двух лет без раскрытия эмитентом дополнительной информации. Тем не менее, из-за 
процедурных сложностей происхождение такой регистрации оказывается эффективным 
только для наиболее активных эмитентов. Поэтому многие европейские заемщики 
вынуждены использовать для своих нужд оба вида программ MTN (европейскую и 
американскую). 

 
 Таблица 1 – Издержки выпуска новой программы MTN 

Наименование статьи Сумма, тыс. долл. 
Юридические издержки 
Подготовка и изготовление проспекта предложения 
Комиссия за лизинг 
Комиссия основного платежного агента 
Итого: 

100 
 
20 
6,5 
5 
131,5 

Примечание – составлена автором 
 
Несмотря на описанные преимущества MTN, приведшие к бурному росту рынка 

программ заимствования, в ряде конкретных ситуаций (прежде всего для удовлетворения 
крупных потребностей в финансировании на определенный промежуток времени) 
эмитенты предпочитают выпускать традиционные облигации. 

Рынок краткосрочных коммерческих обязательств сложился в Европе сначала во 
многом по схеме, аналогичной для эмиссий американских коммерческих векселей. 
Программы выпуска евронот (note issuance facilities) позволяли эмитентам выпускать 
краткосрочные рыночные инструменты вплоть до определенного объема в течение срока 
действия программы. В рамках такой программы банковский консорциум брал на себя 
обязательства по выкупу эмитируемых краткосрочных ценных бумаг или кредитованию 
заемщика. Однако обязательства по андеррайтингу были довольно неудобны для банков с 
точки зрения управления рисками, а регулирующие инстанции, осознав это, стали 
требовать создания капитальных резервов под обязательства подобного типа. В результате 
гораздо большей популярностью пользуются аналогичные негарантированные программы 
эмиссии еврокоммерческих векселей. 
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Уже не раз отмеченная выше гибкость структуры MTN сыграла шутку с их 
краткосрочными аналогами. Действительно, поскольку в программу MTN вполне может 
быть заложена возможность эмиссии ценных бумаг с минимальными сроками обращения, 
необходимость в специальных краткосрочных программах для многих эмитентов 
отпадает. Поэтому бурный рост рынка MTN (а также краткосрочных составляющих этих 
программ), наблюдавшийся в последние годы, не сопровождался столь же значительным 
увеличением объемов программ эмиссии краткосрочных векселей, в течение ряда 
последних лет составлявших примерно по 90 млрд. долл. в год. 

Производные инструменты активно используются на еврорынке. Простейшие из 
них представлены уже упоминавшимися возможностями досрочного погашения 
облигации в установленные даты по фиксированной цене по инициативе инвестора или 
эмитента – «встроенные» в эти ценные бумаги опционы put и call соответственно.      
 Тесно связан с еврооблигациями рынок кредитных производных инструментов. 
Это, прежде всего так называемые кредитные свопы (default swaps), которые 
обеспечивают своему держателю страховою защиту на случай невыполнения обязательств 
тем или иным заемщиком. Подобного рода сделки позволяют инвесторам переложить 
данный риск на третью сторону. Технически кредитные свопы работают следующим 
образом: в случае, если не выполняются обязательства, оговоренные в контракте, его 
держатель поставляет своему контрагенту фиксированное количество определенного 
актива (например, выпуска облигаций), получая взамен номинальную стоимость этих 
ценностей. В противном случае хеджер периодически уплачивает установленный спрэд, 
который и котируется на рынке.[2, с.112] 

С помощью кредитных свопов страховое покрытие может быть оформлено как на 
весь срок обращения ценных бумаг, так и на небольшой промежуток времени. Последний 
вариант хеджирования используется, в частности, генеральными управляющими при 
синдицировании сделки на первичном рынке для ограничения риска потерь от 
неразмещенных ценных бумаг. Фактически с помощью внебалансовой операции, банки 
занимают по сделке краткосрочную короткую позицию. 

Для случая, когда кредитный своп приобретается с расчетом на весь срок действия 
ценных бумаг, изменение котировки производного контракта должно в точности 
соответствовать вариациям спрэда облигаций соответствующего эмитента на вторичном 
рынке. В то же время ликвидность рынка кредитных свопов часто оказывается более 
высокой, чем базового инструмента, особенно в периоды нестабильной коньюктуры. 
Таким образом, котировки данного вида деривативов могут считаться самостоятельным 
рыночным индикатором и все чаще используются в этом качестве. 

Открытие позиции по кредитному свопу – хороший и относительно простой способ 
принятия на себя инвестором чисто кредитного риска, не смешенного с риском изменения 
процентных ставок. Действительно, по мере появления на рынке в последние годы все 
более рискованных заемщиков и снижения качества инвестиций роль кредитного риска 
неуклонно возрастает, и управление этим фактором риска требует применения все более 
изощренных методов. 

Кроме того, международные нормативы в отношении создания банками 
капитальных резервов неявно поощряют принятие этими финансовыми институтами на 
себя кредитного риска в таких формах, как секьюритизированные кредиты и кредитные 
свопы. Если использованные и неиспользованные кредиты требуют 100- и 50%-го 
резервирования, то для кредитных свопов в отношении того же заемщика (контрагентом в 
которых выступает банк из стран, входящих в Организацию экономического 
сотрудничества и развития – ОЭСР) аналогичные показатели равны 20 и 10% 
соответственно. 

Однако использование кредитных свопов в качестве страхового покрытия до сих 
пор вызывает ряд сомнений. Это связано, прежде всего, с недостаточной 
проработанностью условий самого контракта, не позволяющих с абсолютной точностью 
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специфицировать, какие именно события относятся к страховым случаям. Данное 
обстоятельство уже приводило к возникновению на рынке спорных ситуаций. 

Кроме того, в общем случае механизмы страхования работают хорошо, только если 
сам страховщик достаточно надежен (по крайней мере, надежнее источника страхуемых 
рисков), либо при наличии действительного механизма гарантий исполнения контрактов, 
как при биржевой торговле теми же производными инструментами. Напротив, рынок 
кредитных свопов по происхождению внебиржевой, но при этом котировки контрактов 
никак не отражают кредитный риск продавцов (т.е. страховщиков), многие из которых 
принадлежат не к самым высшим рейтинговым категориям. 

Другая разновидность кредитных деривативов – своп полной доходности. Это 
соглашения, согласно которым купонный и капитальный доходы по финансовому 
инструменту (например, облигации) обмениваются на плавающий платеж, привязанный к 
одной из базовых рыночных ставок, плюс падение капитальной стоимости базового 
актива. При этом не происходит физического обмена активами, а стороны меняются лишь 
рисками. Иными словами, покупку такого инструмента можно сравнивать с 
синтетической длинной позицией по активу, риск которой аналогичен фьючерсной 
сделке. Данный вид сделки также чаще всего используется для «разгрузки» банковских 
балансов. 

На еврорынке активная эмиссия варрантов началась примерно с 1983 г. Варрант – 
это особая разновидность опциона call, обладающая всеми свойствами опционного 
контракта. Варрант дает возможность держателю право купить определенные ценные 
бумаги по фиксированному курсу в течение установленного времени. Встречаются 
варранты с такими базовыми активами, как акции, облигации, товарные ценности (прежде 
всего золото и нефть), валюты. 

На рынке еврооблигаций варрант обычно выпускается в качестве элемента сделки, 
чаще всего облигационной эмиссии. Варранты, как правило, отделимы от инструмента, с 
которым они вместе были выпущены, и могут обращаться самостоятельно. В отличие от 
конвертируемых инструментов сами облигации при исполнении первоначально 
сопряженного с ними варранта не обмениваются на новые активы, а продолжают 
находиться в обращении до установленного срока погашения. Поскольку даже 
выпускаемые «вне денег» варранты обладают ценностью, эмиссия этих инструментов 
может способствовать удешевлению другой операции, которая по тем или иным причинам 
рассматривается эмитентом как более важная.  

 Надо констатировать, что быстрое развитие программ финансирования, служащие 
для предприятия не финансового сектора все  более заметной альтернативой банковскому 
кредитованию, отражает тенденцию к снижению роли банков как традиционных 
финансовых посредников. На европейском рынке программы эмиссии долговых 
обязательств принимают различные формы, среди которых наиболее важные – программы 
выпуска среднесрочных облигаций (euro – MTN) и коммерческих векселей (euro – CP). 
Подробное изучение данных программ дает возможность национальным рынкам 
долговых обязательств применить их для лучшего своего функционирования и 
дальнейшего развития.  
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Для дальнейшего развития национального рынка долговых обязательств 

предлагаются  новые финансовые продукты, созданные и продаваемые в США. Они 
предназначены для использования в качестве ценных бумаг, торгуемых на активном 
рынке в противоположность специальным решениям, которые могут быть разработаны 
для удовлетворения конкретных потребностей определенного инвестора.  

 «Перкс» представляют собой разновидность привилегированных акций, которые 
обязательно должны быть конвертированы в обыкновенные акции фирмы-эмитента. 
Основное преимущество «перкс» возникает благодаря использованию несовершенства 
рынка. Другим новым инструментом является депозитные сертификаты, связанные с 
акциями. При операциях с такими депозитными сертификатами инвестор соглашается на 
получение низкой или нулевой процентной ставки в обмен на некую выплату, размер 
которой зависит от того, как изменится фондовый индекс. В качестве третьего 
инструмента выступает структурированные облигации. При проведении операции с 
какой-либо структурированной облигацией норма прибыли зависит от того, как изменится 
цена какой-либо другой ценной бумаги. Эти новые многофункциональные финансовые 
инструменты могут быть привязаны к другим, самым долговым инструментам, акциям 
или товарам[1, с.123]. 

«Перкс» - это привилегированные кумулятивные акции, конвертируемые в 
обычные акции, с другой стороны, это гибридные ценные бумаги, представляющие собой 
разновидность привилегированных акций. По «перкс» выплачиваются фиксированные 
дивиденды, но при этом дивиденды бывают значительно выше, чем дивиденды, 
выплачиваемые по обыкновенным акциям соответствующей фирмы. В отличие от 
нормальных привилегированных акций «перкс» должны быть конвертированы в 
обыкновенные акции, как правило, через  три года после их эмиссии. Цена конверсии, 
иначе называемая «кэпом», обычно бывает примерно на 30-40%  выше цены 
обыкновенных акций в момент, когда осуществляется эмиссия «перкс». «Перкс» 
обязательно должны быть конвертированы в срок, однако они могут  быть 
конвертированы и ранее.  

«Перкс» пока не кажутся действительно какими-то новыми и уникальными 
ценными бумагами. Если бы «перкс» можно было «скопировать» путем покупки акций 
продажи колла и покупки аннуитета, то, по-видимому, не было бы особого смысла в 
существовании «перкс». Реальное значение «перкс» проявляется благодаря 
существованию факторов несовершенства рынка в виде трансакционных издержек и 
налогов. Во-первых, поскольку «перкс» представляют собой отдельные ценные бумаги, 
проведение с ними торговых операций может обойтись более дешево, чем заключение 
сделки с покрытым коллом плюс аннуитет. Во-вторых, «перкс», по сути дела, 
преобразуют премию за колл, которая была бы получена при операции с покрытым 
коллом, в инвестиции с более высокими дивидендами. Это может быть особенно ценно с 
точки зрения какого-нибудь институционального инвестора, который выплачивает налоги 
только с 70% суммы получаемых дивидендных платежей. В-третьих, корпорации могут 
предпочитать осуществлять эмиссию «перкс», поскольку они обеспечивают 
альтернативный вариант размещения ценных бумаг. Когда «перкс» конвертируются в 
обыкновенные акции, осуществляется новая эмиссия таких акций. В сравнении с 
обычным выпуском акций «перкс» могут обойтись фирме, осуществляющей их выпуск, 
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более дешево с точки зрения агентских издержек благодаря как бы встроенной в их 
структуру короткой позиции по опциону «колл», который получает покупатель «перкс». 

Если не брать в расчет несовершенства рынка, то «перкс» эквивалентны портфелю, 
состоящему из длинной позиции по акциям, короткой позиции по коллу, а также длинной 
позиции по аннуитету; соответственно цену «перкс» можно сравнивать со стоимостью 
«копирующего» их такого портфеля. Подобный анализ, понятное дело, не в полной мере 
будет учитывать выгоды от выпуска «перкс», получаемые из-за несовершенства рынка, о 
чем уже упоминалось ранее. Понятно, что если «перкс» являются ценным нововведением 
среди уже существующих ценных бумаг, стоимость «перкс» должна превышать стоимость 
копирующего их синтезированного портфеля благодаря экономии на трансакционных и 
агентских издержках. 

По каждому из восьми видов исследованных «перкс»  установлено, что стоимость 
«перкс» превышала стоимость копирующего их портфеля. Превышение стоимости 
«перкс» по отношению к стоимости копирующего их портфеля варьировалось от нуля до 
почти 11%. Следовательно, «перкс», по всей видимости, обладают какой-то 
дополнительной ценностью по сравнению со стоимостью копирующих их портфеля. 
Также установлено, кроме того, что указанная разница в стоимости не настолько велика, 
чтобы сделать выгодным арбитраж на разнице стоимости между «перкс» и копирующим 
их портфелем, так как при этом необходимо учитывать необходимые для этого 
трансакционные издержки.  

По связанным с акциями депозитным сертификатам выплачиваются небольшие или 
вообще не выплачиваются проценты. Однако по этим депозитным сертификатам при 
наступлении срока должна быть выплачена какая-то минимальная сумма плюс доход, 
размер которого основывается на изменении фондового индекса. Например, «Ситикорп» 
выпустила пятилетние депозитные сертификаты, по которым гарантируется возврат 
основной суммы плюс в двукратном размере средняя величина увеличения индекса S & P 
500 за этот период времени. Фирма «Мерил Линч» выпустила обязательства со сроком в 
5,5 года, по которым гарантировала возврат 100% основной суммы плюс 115% той суммы, 
на которую увеличится индекс S & P 500.[2, с.124] 

Теперь перейдем к связанным с акциями депозитным сертификатам. Связанные с 
акциями депозитные сертификаты можно рассматривать так, словно они включают в себя 
комбинацию опциона «колл» и какой-то другой ценной бумаги. В сущности, инвестор, 
вкладывающий средства в покупку связанных с акциями депозитных сертификатов, 
покупает опцион «колл» на основе фондового индекса S & P 500. Стоимость этого 
опциона равна величине неполученного процента, которым жертвуют ради получения 
дохода, чей размер зависит от величины фондового индекса. 

Связанные с акциями депозитные сертификаты можно рассматривать как 
приносящие нулевой процентный доход депозитные сертификаты плюс опцион «колл» на 
основе индекса S & P 500. Аналогичным образом связанные с акциями депозитные 
сертификаты можно рассматривать как комбинацию депозитных сертификатов с покупкой 
опциона «колл», чья премия равна процентному доходу по этим депозитным 
сертификатам.     

Если бы связанные с акциями депозитные сертификаты действительно 
представляли собой всего лишь комбинацию обычного депозитного се6ртификата с 
покупкой опциона «колл» на основе индекса S & P 500, можно было бы поставить перед 
собой вопрос: представляет собой этот финансовый инструмент вообще какой-либо 
интерес. В конце концов, депозитные сертификаты давно существуют, точно так же, как и 
опционы на основе индекса S & P 500. Одной важной особенностью этих видов связанных 
с акциями депозитных сертификатов является  страхование депозитов, обеспечиваемое 
Федеральной корпорацией страхования депозитов (США). Эта особенность делает эти 
инструменты более привлекательными в глазах инвесторов, чем это могло бы быть в 
противном случае. В сущности, способность к получению страхования депозитов 
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представляет собой возможность устранения проблемы, связанной с одним из 
несовершенств рынка: именно появление связанных с акциями депозитных сертификатов 
позволяет устранить ее к взаимной выгоде банка-эмитента и инвестора. Эти инструменты 
являются относительно новыми, и их будущее пока не определено. Тем не менее, они 
привлекли значительный интерес со стороны инвесторов, при этом некоторые 
наблюдатели полагают, что по операциям с ними может быть отмечен в будущем 
значительный рост.  

Структурированные облигации представляют собой долговые инструменты, 
которые комбинируются с каким-либо видом производных инструментов. Доход, 
получаемый по какой-либо структурированной облигации, зависит от заработанного на 
них процента, а также от того, как изменится стоимость дериватива, который включен в 
структуру облигационного займа. Связанные с акциями депозитные сертификаты, 
которые были предметом рассмотрения в предыдущей главе, могут быть 
квалифицированы как разновидность структурированных облигаций, поскольку уровень 
дохода по ним зависит от изменения величины индекса S & P 500. В соответствии с 
некоторыми оценками годовая эмиссия структурированных облигаций приближается к 
100 млрд. долларов, поэтому эти новые инструменты представляют собой потенциальную 
силу на современных рынках капитала. 

Структурированные облигации включают в себя огромное разнообразие 
инструментов, поскольку могут создаваться новые виды структурированных долговых 
обязательств, к какому-либо новому индексу или финансовому инструменту. В качестве 
примера рассмотрим следующие виды структурированных облигаций. 

Облигации с плавающей ставкой. Ставка дохода по структурированной облигации 
может зависеть от плавающей процентной ставки, выплачиваемой по другому 
инструменту. К примеру, по многолетним долговым обязательствам могут выплачиваться 
ЛИБОР плюс маржа. 

«Перевернутые» облигации с плавающей ставкой. Ставка дохода по 
структурированной облигации может уменьшаться при росте плавающей процентной 
ставки, выплачиваемой по другому инструменту. К примеру, по многолетним долговым 
обязательствам может выплачиваться 15% годовых минус ЛИБОР. Этот вид инструментов 
так и называется «перевернутыми» облигациями с плавающей ставкой. 

Облигации, зависящие от кривой доходности. Ставка дохода по структурированной 
облигации может зависеть от спрэда доходности – разницы в доходности по 2-летним и 
30-летним казначейским обязательствам. Например, доходность структурированной 
облигации может зависеть от разницы в процентной ставке, принимаемой за базу при 
расчете стоимости финансового инструмента с 30-летним и 2-летним сроком погашения, 
которые индексированы при этом относительно казначейских обязательств с 
неизменяемым сроком погашения (СМТ). Подобные облигации будет выгодно покупать, 
если уклон у кривой доходности будет становится круче. 

Облигации, доходность которых зависит от разницы в процентных ставках по 
разным инструментам. Ставка дохода по структурированной облигации может зависеть от 
разницы в доходности двух разных видов долговых обязательств. Например, доходность 
структурированной облигации может зависеть от разницы в доходности по прайм-рейт 
(публикуемая банками базовая ставка по краткосрочным кредитам первоклассным 
заемщикам) и ЛИБОР. 

Структурированные облигации, доходность которых зависит от разницы в 
процентных ставках по инструментам в разной валюте. Ставка дохода по 
структурированной облигации может зависеть от разницы в доходности ставок ЛИБОР по 
немецким маркам и швейцарским франкам. 

Структурированные облигации, доходность которых зависит от изменения курсов 
акций. Ставка дохода по структурированной облигации может зависеть от того, как 
изменится значение определенного фондового индекса. Рассмотренные ранее связанные с 
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акциями депозитные сертификаты представляют собой разновидность структурированных 
облигаций, доходность которых зависит от изменения курсов акций. 

Структурированные облигации, доходность которых зависит от изменения цен 
товаров. Ставка дохода по структурированной облигации может зависеть от того, как 
изменится цена какого-либо физического товара – например цена барреля сырой нефти. 

Теперь рассмотрим более подробно некоторые виды структурированных 
облигаций, например «перевернутые» облигации с плавающей ставкой, облигации, 
индексированные по отношению к казначейским обязательствам с неизменяемым сроком 
погашения, а также облигации, зависящие от кривой доходности. 

«Перевернутые» облигации с плавающей ставкой.  Представим себе некого 
инвестора, который считает, что на протяжении последующих трех лет произойдет 
падение шестимесячной ставки ЛИБОР с ее текущего значения в 4,75%. Инвестор решает 
купить облигации, по которым выплачиваются 13% минус шестимесячная ставка ЛИБОР, 
то есть вначале он получает 8,25% дохода. Если ставка ЛИБОР возрастет, доходность, 
получаемая от «перевернутых» облигаций с плавающей ставкой, падает. Если за 
указанный период времени ставка ЛИБОР достигнет 13%, эти облигации будут обладать 
нулевой доходностью, если же ЛИБОР упадет до 3%, эти облигации принесут 10% 
дохода. (По этому виду облигаций может быть установлен нижний предел в ноль 
процентов доходности, то есть если ставка ЛИБОР превысит уровень 13%, процентная 
ставка останется равна нулю, а не станет отрицательной.) 

Типичным эмитентом таких структурированных облигаций будет, по всей 
видимости, инвестиционный банк. Инвестиционный банк может испытывать 
предпочтение в отношении обязательств с платежами по фиксированной процентной 
ставке, хотя и пойдет на эмиссию «перевернутых» облигаций с плавающей ставкой, чтобы 
удовлетворить требованиям инвестора. Для того чтобы избежать взятия на себя 
обязательств по платежам по плавающей процентной ставке, инвестиционный банк может 
заключить соглашение о свопе, чтобы обменять платежи по плавающей процентной 
ставке на платежи по фиксированной процентной ставке. В этом примере 
осуществляющий эмиссию инвестиционный банк может заключить соглашение о свопе, 
согласно которому будет выплачивать противоположной стороне по сделке суммы по 
ставке ЛИБОР или 13%, а получать платежи по фиксированной ставке в 6,6%, которые 
будут выплачиваться раз в полгода.  

 
Структурированная облигация: 
13% - ЛИБОР 

                                  
                                              Фиксированная ставка платежей 
                                              по свопу в размере 6,6% в течение 3 лет 
 
Рисунок 1 - Денежные потоки, осуществляемые по операциям с     

«перевернутыми» облигациями с плавающей ставкой 
 
На рисунке 1 показаны осуществляемые при этом как инвестором, так и 

производящим эмиссию инвестиционным банком операции. Как видно из указанного 
рисунка, инвестор покупает облигации, по которым выплачивается доход из 13% минус 
ставка ЛИБОР. Со своей стороны, инвестиционный банк выплачивает 13% минус ЛИБОР 

 
Инвестиционный 

банк 

Инвестор 

Противополож 
ная сторона по 
свопу 
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по структурированным облигациям, кроме того, платит ЛИБОР по соглашению о свопе, а 
также получает согласно свопу платежи по фиксированной ставке в размере 6,6%. С точки 
зрения инвестиционного банка его чистые обязательства равны обязательствам по 
выплате фиксированного процента в размере 6,4%. То есть расчет: - (13% - ЛИБОР)- 
ЛИБОР + 6,6% = 6,4%. 

Инвестор, покупающий  «перевернутые» облигации с плавающей ставкой, в 
сущности, ставит на то, что ЛИБОР будет меньше уровня будущих процентных ставок, о 
котором свидетельствует кривая доходности евродолларовых облигаций. Для того чтобы 
показать, что эта ставка в отношении изменения уровня процентов подразумевается в 
структуре «перевернутых» облигаций с плавающей ставкой, предположим, что указанные 
инструменты оцениваются одинаково, то есть цена структурированной облигации равна 
текущей стоимости ожидаемых платежей, дисконтированной по будущим процентным 
ставкам, подразумеваемым кривой доходности евродолларовых облигаций. Предположим, 
что будущая ставка размера процента через два года в будущем равна 7%. Если эта 
будущая процентная ставка правильно прогнозирует процентную ставку, 
структурированная облигация принесет в течение этого периода времени доход в размере 
6% (13% - ставка ЛИБОР в течение этого периода времени, которая равна 7%). Если 
ЛИБОР в течение этого периода времени будет меньше указанной будущей процентной 
ставки в размере 7% и составит, скажем, 5%, тогда инвестор, вложивший свои средства в 
«перевернутые» облигации с плавающей ставкой, получит в течение этого периода 
времени доход в размере 8% (13% - ЛИБОР в размере 5%) [3, с.312]. 

Облигации, индексированные по отношению к казначейским обязательствам с 
неизменяемым сроком погашения.  При проведении операции с облигацией, 
индексированной по отношению к казначейским обязательствам с неизменяемым сроком 
погашения (СМТ), доход по этой облигации привязан к доходности, подсчитываемой на 
основе ставок по казначейским обязательствам с неизменяемым сроком погашения. 
Например, инвестор может купить 2-летние облигации, по которым будет выплачиваться 
10-летняя ставка СМТ минус 3%. В течение каждого периода времени доходность 
структурированной облигации будет меняться вместе с изменением ставки СМТ. 
Доходность такой облигации должна отражать существующую ставку по 2-летним 
обязательствам с плавающей процентной ставкой. Инвестор получит прибыль, если 
индекс СМТ повысится в степени, достаточной для того, чтобы полученный от этого 
доход мог превысить доходную ставку доходности по 2-летним облигациям с плавающей 
процентной ставкой. Инвестор может использовать облигации, зависящие от кривой 
доходности, для того чтобы использовать свой прогноз относительно будущего изменения 
кривой доходности. Инвестор, полагающий, что у кривой доходности будет крутой уклон, 
соответственно ожидает, что увеличится и разница между 10 – и 2-летними СМТ. Такой 
инвестор может купить облигации с плавающей процентной ставкой, по которым 
выплачивается такой размер процентной ставки, который зависит от разницы между 
ставками 10-летнего и 2-летнего индекса СМТ. 

       Таким образом, в настоящее время появились и появляются новые 
финансовые инструменты и новые финансовые продукты международного рынка 
долговых обязательств, такие как  структурированные облигации,  «перевернутые» 
облигации с плавающей ставкой и другие, но применение их требует тщательной оценки и 
анализа национального рынка долговых обязательств. 
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Қaзaқстaн Республикaсының Президенті өзінің Жолдaуындa инновaциялық дaмуды 

стрaтегиялық міндет ретінде қойып, оғaн осы зaмaнғы ғылым мен техникaның бaрлық 
мүмкіндіктерін тиімді пaйдaлaнa отырып, елдегі әлеуметтік-экономикaлық міндеттерді 
шешуді осығaн бaғыттaды. Aл мұның өзі әрбір aзaмaттың белсенділігін, іскерлігін 
aрттырa түседі. Соның нәтижесінде еліміз тaяудaғы  жылдaр aрaлығындa дүние жүзіндегі 
бәсекеге қaбілетті 50 мемлекеттің қaтaрынa қосылaды[1]. 

Қaзaқстaнның aлдындa нaрық субъектілерінің өзaрa тaуaрлaр мен қызметтерді 
өндірудегі бәсекелестікті қолдaп және дaмыту міндетімен қaтaр елімізде ғылыми 
сыйымды кәсіпкерлік сaлaсындaғы әлемдік бәсекелестіктің толыққaнды қaтысушылaрынa 
aйнaлу үшін инновaция экономикaсын дaмытуғa aрнaлғaн іс-әрекеттерді жaндaндыру 
міндеті  тұр. 

Шaғын және ортa кәсіпкерлікті инновaциялық дaмыту қaжеттілігін қaрaмaстaн 
бұрын «инновaция» терминине тоқтaлaйық. 

Инновaция – экономикaлық тиімділікті жоғaрылaту мaқсaтындa экологиялық 
қaуіпсіздікпен қaмтaмaсыз етуді ескере отырып, жaңa немесе жетілдірілген өндірістер, 
технологиялaр, тaуaрлaр, жұмыстaр мен қызметтер, техникaлық, өндірістік, әкімшілік, 
коммерциялық сипaттaғы ұйымдaстырушылық шешімдер, өзге де пaйдaсы бaр 
қорытынды түрінде іс жүзінде aсырылғaн жеке және зaңды тұлғaлaр қызметінің нәтижесі 
болып тaбылaды[2].       

Инновaциялық өнімге түрлі технологиялық өзгерістерге ұшырaғaн өнім. Ондaй  
бұйымдaрғa мынaлaр жaтaды: 

1) жaңa (қaйтa енгізілген немесе жaсaлынғaн) – рaдикaлдық өнімдік инновaция; 
2) жетілдірілген  өнімдер; 
3) жaңa немесе өндірістің елеулі жетілдірілген әдістерінің негізінде құрылғaн 

бұйымдaр немесе инновaциялық өнімдер. 
Инновaциялық дaму институттaры - инновaциялық қызметті колдaу және орындaу 

үшін Қaзaқстaн Республикaсы Үкіметінің шешімімен AҚ-ның ұйымдaстырушылық-
құқықтық нысaнындa құрылғaн зaңды тұлғaлaр. 

Шaғын және ортa кәсіпкерлік сaлaсындa өнімдік инновaция көптеп қолдaнылaды. 
Өнімдік инновaция дегеніміз–пaйдaлaну тәсілдері бойыншa жaңa болмaсa aйтaрлықтaй 
жaқсaртылғaн тaуaр немесе қызметтерді енгізу болып тaбылaды. Aл технологиялық 
инновaциялaр - бұл aирмaның инновaцияны әзірлеумен және де енгізумен бaйлaнысты 
қызмет түрі болып тaбылaды. Aтaп aйтқaндa, өнеркәсіпте – технологиялық жaңa өнімдер 
(тaуaрлaр) мен процестер, сондaй-aқ өнімдер мен процестердегі едәуір технологиялық 
дaмығaн жетілдірулер; қызмет көрсету сaлaлaрындa - технологиялық жaңa жетілдірілген 
қызметтер, жaңa немесе жетілдірілген қызмет өндіру (тaбыстaу) тәсілдері.Технологиялық 
инновaциялaрғa өнімдік және үдерістік инновaциялaр жaтқызылaды. 

Елімізде шaғын және ортa кәсіпкерлікті инновaциялық дaмыту қaжет. Өйткені: осы 
сaлaдa жaңa болмaсa aйтaрлықтaй жaқсaртылғaн тaуaрлaрды немесе өнімдерді өндіру 
aрқылы қоғaмның қaжеттіліктерін қaнaғaттaндырa aлaмыз және Елбaсы aйтқaндaй 
экономикaсы дaмығaн елемдегі 50 елдің қaтaрынa қосылa aлaмыз. Қaзіргі тaңдa еліміз 
отaндық өнімге бaсa нaзaр aудaрып отыр. Сол отaндық тaуaрлaрды өндіретін де 
қызметтерді тиімді көрсететін де шaғын және ортa кәсіпкерлік субъектілері болып 
тaбылaды. Сондықтaн шaғын және ортa кәсіпкерлікті бірінші кезекте инновaциялық 
жaғынaн дaмыту қaжет. Aлaйдa бүгінгі күні Қaзaқстaндaғы инновaциялық шaғын және 
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ортa кәсіпкерлік субъектілерінің қызметін қaлыптaстыру мен дaмытудa  кедергі болaтын 
бірнеше  aaкторлaр бaр. Олaр келесілер: 

-шaғын және ортa кәсіпкерлік субъектілері қaржылaрының жетіспеушілігі негізінде 
инвестициялық қорлaр aрқылы несиелерге қол жеткізудің қиындығы; 

-инновaциялық кәсіпкерлік қызметпен aйнaлысу үшін қaжетті сәйкес инженерлік-
трaнспорттық инaрaқұрылыммен қaмтaмaсыз етілген өндірістік қоймa орындaрының 
жетіспеушілігі; 

-инновaциялық шaғын және ортa кәсіпкерлік субъектілерінің қолдaныстaғы 
зaңдaрдaғы өзгертулер турaлы хaбaрсыздығы, әкімшілік кедергілер және кәсіпкерлік 
қызметпен aйнaлысу кезінде билік оргaндaрының нaқты тәртіптерінің жоқтығы; 

-инновaциялық шaғын және ортa кәсіпорындaрдaғы білікті мaмaндaрының 
жеткіліксіздігі.Шaғын және ортa кәсіпкерлік субъектілерінің өңдеуші өндірістерінің ірі 
және ортa ұйымдaрымен өзaрa әрекеттесу, кооперaциялaнуын дaмыту турaлы мәселеге 
ерекше зер сaлуды тaлaп ету қaжеттілігі. 

Сондықтaн шaғын және ортa кәсіпкерлікті инновaциялық дaмыту үшін мынa 
мәселелерді шешу қaжет: 

-шaғын және ортa кәсіпкерлік субъектілерін aқпaрaттық қолдaу және қaмтaмaсыз 
ету; 

-инновaциялық шaғын және ортa кәсіпкерлік субъектілерін зaңнaмaлық қолдaу; 
-шaғын және ортa кәсіпкерлік субъектілері aлдындa тұрғaн әкімшілік кедергілерді 

aзaйту.  
Бұл жоғaрыдaғы мәселелерді мaқсaтты орындaу үшін мынaдaй шaрaлaрды қолдaну 

қaжет деп ойлaймын 
-инновaциялық шaғын және ортa кәсіпкерлікті қолдaу ортaлықтaрын, бизнес-

инкубaторлaрын, технологиялық пaрктер, индустриaлдық өңірлер және бaсқa дa жеке 
кәсіпкерлікті дaмыту объектілерін құру және дaмыту;  

-инновaциялық шaғын және ортa кәсіпкерлік субъектілерінің қызметін оқу-
әдістемелік, ғылыми-әдістемелік және aқпaрaттық қaмтaмaсыз ету; 

-шaғын және ортa кәсіпкерлік субъектілердің реттеуші және қaдaғaлaушы 
қызметтермен және жергілікті билік оргaндaрымен өзaрa әрекеттесу әдістерін жетілдіру; 

-тиімді бәсекеге қaбілетті ортa үшін жaғдaйлaр жaсaу немесе бәсекелестікті 
ынтaлaндыру; 

-инновaциялық шaғын және ортa кәсіпкерліктің жaғдaйын жaқсaртуғa жәрдемдесу, 
өңір экономикaсынa сaлымдaрдың тaртымдылығын мaқсaтты жоғaрылaту.  

Шaғын және ортa инновaциялық кәсіпкерлік ғылыми ұйымдaр aумaғындa құрылуы 
мүмкін және де шaғын кәсіпорынның бaсшысы aтaлмыш ұйымның қызметкері болып 
қaлaды, aл инновaциялық идеялaрды дәлелдеу және дaмыту жөніндегі жұмыстaр ғылыми 
ұйымдaрдың жaбдықтaрымен жүргізіледі. Осындaй шaғын ұйымның aясындa қол 
жеткізілген инновaциялық жетістіктер шaғын кәсіпорынғa дa, сондaй-aқ ғылыми ұйымғa 
дa тиесілі болуы мүмкін. Шaғын және ортa кәсіпорындaр инновaциялық өнімдерді 
нaрыққa жылжыту үшін делдaл қызметін де aтқaрaды[3]. 

Қaзaқстaндaғы инновaциялық кәсіпкерліктің жaғдaйын жaқсaрту үшін: 
-білікті кaдрлaр және жұмыс күшін дaйындaу жүйесін бекіту: кaдрлaрды кәсіби 

біліктілігітұрғысынaндaйындaу және қaйтa дaйындaу, шaғын бизнес және өзін жұмыспен 
қaмту сaлaсындa оқыту; 

-инвестициялық үрдістерді бaсқaру мен ұйымдaстыруды жaқсaрту: бaсқaру 
кaдрлaрының кәсіби біліктілігін жоғaрлaту, қоғaмдық бaқылaу үшін биліктің aшықтық 
дәрежесін көбейту, шенеуніктердің қызметін реттеу деңгейін жоғaрылaту қaжет. 

Экономикaның шaғын және ортa кәсіпкерлік секторындa инновaциялaр қaржы 
сaлымдaрын қaжет етеді. Қосымшa пaйдa тaбу, шaғын және ортa  кәсіпкерлік қызметінің 
тиімділігін жоғaрылaту, әлеуметтік-экономикaлық нәтижені aлу үшін де қaржы 
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сaлымдaры керек. Сол үшін кәсіпкерлікті мемлекеттік қолдaу және дaмыту стрaтегиялaры 
мен олaрды жүзеге aсырудың нaқты мехaнизмдерін өңдеу қaжет болып тaбылaды.  

Осы мaқсaтқa жету үшін келесідей міндеттерді шешу қaжет: 
-құқықтық өндірістік ресурстaрмен қaмтaмaсыз ету; 
-шaғын және ортa кәсіпкерлікті өндірістік ресурстaрмен қaмсыздaндыру; 
-нaрықтық инaрaқұрылымдaр институттaрын дaмыту және мемлекет тaрaпынaн 

қолдaу; 
-шaғын және ортa кәсіпкерлік субъектілерінің сыртқы экономикaлық қызметін 

мемлекеттік қолдaу және ынтaлaндыру; 
-кәсіпкерлік қызмет құрылымдaрындa жұмыс істейтін мaмaндaрды біліктілік 

жaғынaн дaйындaу; 
-шaғын және ортa кәсіпкерлікті aқпaрaттық және ғылыми-әдістемелік тұрғыдaн 

қолдaу; 
-шaғын және ортa кәсіпкерлікті мемлекеттік реттеу оргaндaры жүйесін жетілдіру. 
Ол үшін келесідей кәсікерлікті дaмыту шaрaлaры қaрaстырылуы тиіс: 
1.Шaғын және ортa кәсіпкерлікті қолдaу: 
A) өнеркәсіп сaлaсындa: 
- дәстүрлі өндіріс сaлaлaрындa шaғын және ортa кәсіпорындaрды дaмыту; 
- жaңa технологиялaрды игеру негізінде соңғы өнімді өндіру және шығaру; 
- қaйтa өңдеу және жaсaу өнеркәсіптері жүйесін дaмыту; 
Ә) хaлықтық тұтыну тaуaрлaры өндірісінде: 
- отaндық еліміздегі шикізaтты қолдaнуғa бaғыттaлу; 
- импортты aлмaстырушы тaуaрлaрды өндіру немес отaндық тaуaрлaрды шығaру; 
- экспортқa бaғдaрлaнғaн өнімдерді жоғaры дәрежеде шығaру. 
Б) жaңaшылдық (инновaциялық) қызмет сaлaсындa: 
- ғылым сыйымды өндірістерде жүзеге aсыру және дaмыту; 
- шaғын жaңaшыл қaзіргі зaмaнғa сaй кәсіпорындaр жүйесін, aймaқтық 

инновaциялық және технологиялық қолдaу көрсету ортaлықтaрын дaмыту; 
- көлік, бaйлaныс, құрылыс сaлaлaры мен құрылыс мaтериaлдaры өндірісінде 

технико-технологиялық және зерттеу пaрктері мен бизнес инкубaторлaрын құру; 
2. Шaғын және ортa кәсіпкерліктің ірі кәсіпкерлікпен үйлесімділігін кеңейту. 
- шaғын және ортa кәсіпкерлерді ұйымдық-құқықтық қолдaу; 
- зaңмен aнықтaлып белгіленген бaқылaу aункциялaрын және кәсіпкерліктің 

дaмуының мемлекеттік кепілін іске aсыруды қaмтaмaсыз ету;  
- шaғын және ортa кәсіпкерліктің aймaқтық бaғдaрлaмaлaрын қолдaу, ғылыми 

негізделген және жоғaры технологиялық өндірістің жетілген бaғыттaрын  көрсету; 
- Мемлекеттік тaпсырыс түріндегі шaғын және ортa кәсіпкерлік үшін технико-

технологиялық құрaл –жaбдықтaр өндірістік ірі кәсіпкерлік aймaқты ұйымдaстыру және 
бaйлaныстыру;  

- бәсеке негізінде шaғын және ортa кәсіпорындaр тaпсырыс бөлігінде ірі 
кәсіпорындaрмен орнaлaстыруды aлдын-aлa қaрaстыру және зерттеу жүргізу; 

- шaғын кәсіпкерлікті мемлекеттік қолдaу зaңдaрын сaқтaуды бaқылaу және 
aқпaрaттық қaмтaмaсыз ету[31. 

Экономикaсы дaмығaн Жaпонияғa келетін болсaқ, бұл ел жоғaры технологиялaрды 
дaмытудaн aлдыңғы орындaрғa ие болып отыр. Жaпонияның ЖІӨ құрaмындaғы шaғын 
инновaциялық кәсіпорындaр үлесі 52%-ды құрaп отыр. Осы жaғдaйдa мемлекеттің рөлі 
өте мaңызды. Жaпонияның кәсіпкерлік жүйесі мемлекеттің негізгі екі жүйесін қолдaнaды:  

1) Мaмaндaндырылғaн мемлекеттік мекемелер – бұл шaғын инновaциялық 
кәсіпорындaрдaғы жинaлыс комиссиялaры, олaрды қолдaйтын бaсқaрмa, aймaқтық 
қызметтер, кіші преaектурaлық оргaндaр, дaмытудың мемлекеттік корпорaциясы, шaғын 
инновaциялық кәсіпорындaр Aкaдемиясы және т.б.  
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2) Мемлекеттік қaржылық корпорaция. Оның құрaмындa 59 aилиaл, ұлттық 
қaржылық корпорaциялaр, сaудa және өндірістік корпорaциялaрдың ортaлық бaнкі, шaғын 
және ортa инновaциялық кәсіпорындaрдың несиелерін сaқтaндырaтын корпорaция мен 
инновaциялық кәсіпорындaр кіреді.  

2. Қытaйдa инновaциялық инaрaқұрылымды дaмытуғa бaсa нaзaр aудaрылудa. 
Инновaциялық инaрaқұрылым жоғaры және жaңa технологиялaр сaерaсын 
қaржылaндырудың негізі болып есептеледі.  

Қaзaқстaндa дa инновaциялық инaрaқұрылымның түрлі субъектілері құрылғaнмен 
де тиімді жұмыс aтқaрмaй отыр. Сондықтaн мемлекетіміз инновaциялық 
инaрaқұрылымдaрдың субъектілерінің тек сaнынa ғaнa емес, сaпaсынa бaсa нaзaр aудaруы 
керек деп ойлaймын. 

3. Жaпония мемлекетінде мемлекет тaрaпынaн шaғын инновaциялық 
кәсіпорындaрғa қолдaу көрсету кепілдіктер беру мен қaржылық көмек aрқылы жүзеге 
aсырылaды екен. Өйткені бұл мемлекетте ЖІӨ - нің жaртысынa жуығын осы шaғын 
инновaциялық кәсіпорындaр үлесінде болып отыр. Яғни олaр тиімді қызмет көрсету үшін 
мемлекет жеңілдік шaрттaрмен несиелер, жер учaскелерін т.б. бөледі.  

Біздің елімізде шaғын және ортa кәсіпорындaрғa сaлықтық (мерзімін шегеру 
aрқылы), несиелік қолдaулaр көрсетіледі. Aлaйдa бұл жеңілдіктерге ие болу өте қиын 
болып отыр. Сондықтaн дa олaрды пaйдaлaну жолын оңaйлaндыру керек. 

 4. Көршілес Ресейдің тәжірибесін тaлдaйтын болсaқ, бұл мемлекетте ИТО-лaр 
құрылғaн. Яғни ИТО - бұл бір жерде орнaлaсқaн көптеген шaғын кәсіпорындaр 
конгломерaты болып тaбылaды. Оғaн шaғын кәсіпорындaрды қолдaу үшін күрделі қaржы 
сaлымдaры бөлінеді. Қaзaқстaндa дa осындaй ИТО-лaрды құру aрқылы шaғын және ортa 
инновaциялық кәсіпорындaрғa бөлінген қaрaжaттaрды бaқылaуғa мүмкіндік туaр еді. 

Сонымен инновaция – инновaциялық үрдістерді, тaуaрлaрды өткізу нaрықтaрын 
мaркетингтік зерттеу, сонымен қaтaр aқпaрaттық, консaлтингтік, әлеуметтік және бaсқa 
қызметтерге деген жaңa зерттеудің нәтижелерін енгізетін техникaлық, технологиялық 
және ұйымдық жaңaлықтaрды құрaстыру мен тәжірибелік меңгеру  сферaсы болып 
тaбылaды. 

Шaғын және ортa кәсіпкерлікті инновaциялық дaмыту үшін төмендегі бaғыттaрды 
ескеру қaжет:  

1. Шaғын және ортa кәсіпкерліктің  инновaциялық жобaлaрды өнеркәсіп сaлaсынa 
енгізу. Оның өз ерекшелігі бaр, себебі бұл жерде нaқты өнім – өнеркәсіп үлгісі, 
технологиялық реглaмент, конструкторлық құжaттaмa болуы тиіс.  

2. Экономикaның дәстүрлі экспортқa бaғыттaлғaн секторлaрындa жaңa 
кәсіпкерліктің мультипликaциясымен – ортa және шaғын бизнеске aрнaлғaн 
мүмкіндіктермен бірге ірі инвестициялық жобaлaрды жүзеге aсыру болып тaбылaды.  

3. Мемлекеттік-жеке серіктестік, жaңa ұйымдaстырушылық сызбaлaрды пaйдaлaну 
және ол инновaциялық шaғын және ортa бизнесті дaмытa aлaтын құрaл болу керек.  

4. Технологиялық сaрaптaмaлaрдың өлшемдері мен сызбaлaрын реглaменттеу. 
5. Тaпсырыстaрды іріктеу бaрысындa ғылыми-техникaлық, экологиялық, 

техникaлық сaрaптaмaлaр жүргізу жөніндегі қолдaныстaғы ережелерге тaлдaу жүргізу 
және  кешенді сaрaптaмa жүргізу ережелерін әзірлеу. 

6. Шaғын және ортa кәсіпорындaрғa aрнaлғaн aтaлмыш инновaциялық жобaлaрдың 
үнемі жaңaрып отырaтын бaнктерін, бизнес-инкубaторлaрын, консaлтинг қызметін, шaғын 
инновaциялық кәсіпорындaрды қолдaу үшін венчурлік қaржылaндыру қорын қaмтитын 
шaғын және ортa инновaциялық кәсіпорындaрды қолдaу ортaлықтaрын  құру және 
жұмысын жүргізу:  

Жоғaрыдaн бaйқaғaнымыздaй, елімізде әлі де инновaциялық кәсіпкерлікті 
жaқсaртуымыз қaжет.  

Қaзaқстaндaғы инновaциялық кәсіпкерлік жaғдaйын жaқсaрту үшін 
білікті кaдрлaр және жұмыс күшін дaйындaу жүйесін бекіту, кaдрлaрды кәсіби 
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біліктілігітұрғысынaндaйындaу және қaйтa дaйындaу, шaғын және ортa бизнес және өзін 
жұмыспен қaмту сaлaсындa оқыту және  инвестициялық үрдістерді бaсқaруды 
ұйымдaстыруды жaқсaрту керек. 

Қaзaқстaн Республикaсның негiзгi экономикaлық дaмуынa, өндiрiс пен ғылыми -
техникaлық ресурстaрды жоспaрлaу үшiн шaғын және ортa кәсіпкерлікті инновaциялық 
дaмыту ең қaжеттiсi болып тaбылaды. 
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 Қазақстан экономикасының жаһандану жағдайында аймақтық деңгейдегі 

мемлекеттік басқарманың инвестициялық үдерісінің тиімділігін жоғарылату өзектілігі 
қолайлы инвестициялық ортадағы инвестициялық және кәсіпкерлік субъектілерінің 
бәсекеге қабілеттілігін жоғарылату қызметтерінің ерекше мағынасына ие болады.   

Басқа инвестициялық ішкі жүйелер (инвестициялық саясат, әлует, ахуал) 
элементтерімен бірлікте және өзара қарым-қатынас арқылы олар үшін анықтаушы болып 
табылатын ішкі құрылымы бар аймақтың инвестициялық үдерісі жүзеге асырылады. 
Аймақ мақсаттары жетістікке жету үшін тиімді әрекеттер жасау және оны жүзеге асыруды 
инвестициялық үдерістің ресурстық қамтамасыз етуін өзімен ұсынған инвестициялық 
әлует қолданылады. Экономикалық, саясаттық, инновациялық және басқа да шарттардың 
әсерімен жиналған аймақтың инвестициялық ахуал аймақта инвестициялық үдерісті 
жүзеге асыру ортасын қалыптастырып, инвестицияның дәрежесін анықтайды, аймақтағы 
инвестициялық белсенділікке тікелей әсер етеді.  

Инвестицияның көлемімен пропорцияларының қисынын дәлелдеу үшін жүзеге 
асырылатын аймақтық ұйымдар билігінің іс-шаралар тізімін анықтай отырып, сонымен 
қатар қолайлы инвестициялық ахуал құру үшін инвести-циялық саясат шараларды 
реттеудің инвестициялық үдерісіне әсер етеді. Ақырында ахуал, әлует, тәуекел 
инвестициялық үдерістері бір-бірімен байланысты көріністерді ұсынады және аймақтың 
ішкі жүйелерінің элементтері ретінде қарастырылуы тиіс [12]. 

Бүтіндей, салалы, аймақтық елді, кәсіпорындарды немесе коорпора-цияларды 
инвестицияға тарту инвестициялық аумақтың жағдайын қалыптас-тыру немесе 
экономикадағы инвестициялық ахуал түсінігінің құрамында жүйе қалыптастыру санаты 
болып табылады. Жүйе немесе белгілі елдің, аймақтық, саланың, кәсіпорындардың 
инвестицияларына әлеуетті төлемге қабілетті сұраныстарының құрамын жақсартудағы 
әртүрлі объектілердің белгілерін, мөлшерін, мүмкіндіктерін тіркеу - бұл  елді, аймақты 
және т.б. инвестицияға тарту. Ағымдағы және келешекті инвестицияға тарту уақытша 
сараптау, басқару, болжау көкжиегіне тәуелді болатынын көрсетеді. Оларды өлшеудің 
негізгі әдістемелік ережелері біртұтас болып табылады. 
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Инвестициялық ахуалды инвестордың осы немесе өзге нысанды инвестициялауды 
таңдауға әсер ететін инвестициялаудың шарты ретінде қарастыруға болады. Бұл түсінік 
үлкен деңгейде мемлекеттің немесе жеке аймақтың саясаттық, экономикалық және 
әлеуметтік жағдайдың көрсеткіштерін өзіне қосады. 

Жеке инвесторлар мен  нақты мемлекеттік ұйымдарға қоса жергілікті өзін-өзі 
басқару ұйымдарының, банктердің, кәсіпорындардың т.б.өзара қарым-қатынасын  шағын 
деңгейдегі инвестициялық ахуал анықтайды [1]. 

Аймақтағы қаржы тарауын анықтайтын және инвестициялық белсен-ділікпен 
бағаланатын белгілер (шарттар, шектеулер) құрамы – бұл аймақты инвестицияға тарту. 
Аймақтың инвестициялық белсенділігі өз кезегінде қаржы тарауының ашықтығы ретінде 
қарастырылады. Ол болжамды немесе келешекті сияқты ағымдағыдай (сараптау 
алдындағы) инвестициялық тарту болады.  Аймақты белсендіру мен тарту сараптау 
кезеңінде өзгеріссіз қалу керектігі бағалауда қолданыс тапқан. Сонымен қатар, аймақты 
белсендіру немесе тартуды бағалауда қолданылатын көрсеткіштер әрбір экономикалық 
даму кезеңінде өзгеріске ұшырайды. 

Аймаққа инвестициялық тарту бір жағынан – инвестициялық аймақ әлеуеті, екінші 
жағынан – тәуекелге бару арқылы қалыптасады. Факторлардың тұтас құрамының 
агрегациялық  ұсынысы – бұл өз кезегіндегі инвестициялық әлеует пен тәуекел [2].  

Инвестициялық әлеует аумағын толық қолданбау аймақтық инвестиция-лық 
тәуекелдің болуын куәландырады [3]. 

Негізгі үлкен экономикалық, әлеуметтік-демографиялық және басқа да факторлар 
инвестициялық әлеуетті нықтауда есепке алынады. Оларға мыналар жатады: 

• саясаттық (жергілікті басқару ұйымының беделділігі, заңнамалық және 
орындаушы құрылымның бірқалыптылығы); 

• экономикалық (аймақтық экономикалық құрылымы, аймақтық әлеумет-тік-
экономиканың дамуы, құнсыздану деңгейі, жоғары тиімділікті инвестициялық нысандар 
және т.б.); 

• ресурстық-шикізаттық(табиғи ресурстардың негізгі түрлерін теңгерімдік 
қорлармен қамтамасыз ету); 

• еңбектік (еңбек ресурстары мен олардың білім деңгейінің болуы, біліктілікті 
жұмысшы күшінің болуы); 

• өндірістік (аймақ шаруашылығының негізгі қызметінің нәтижелері, 
индустриялық өндірістерінің көлемі, мекемелердің ішкі инвестициялық ресурстарының 
көлемі, шығынға ұшыраған мекемелердің үлесі, сыртқа шығару әлеуетінің болуы); 

• қаржылық (бюджеттік кіріс көлемі, мекемелердің пайда табуы және аймақ 
тұрғындарының кірістері, салықтық жеңілдіктердің болуы); 

• инновациялық (ғылыми даму деңгейі, ғылыми-зерттеу мен тәжірибелі-
құрастыру жұмыстары және оларды қаржыландыру, аймақта ғылыми-техникалық 
ілгерілеу жетістіктерін енгізу); 

• институционалдық (нарықтық экономика жетекші институттардың, шағын 
кәсіпкерліктің даму деңгейі); 

• инфрақұрылымдық (аймақтың экономикалық-географиялық ережесі және 
оны инфрақұрылыммен қамтамасыз ету); 

• әлеуметтік (тұрғындарды тұрғын үймен қамтамасыз ету, жұмыссыздық 
деңгейі, тұрғындардың нарықтық реформаға қатысы, аймақ тұрғындары-ның құрамды 
сатып алу қабілеті) [2]. 

Инвестициялық әлеуетті қалыптастырудың аталған факторларымен қатар жалпы 
сипаттамаға ие. Олардың әрқайсысы статистикалық көрсеткіштер қатарының 
таразыланған бағасы ретінде есептеледі.  

Корреляциялы-регрессиялықсараптама нәтижесінде талаптыкөрсеткіш-терге әсер 
ететін мыңдаған маңызды алғашқы көрсеткіштер бөлінеді. 

Аймақтық инвестициялық стратегияның басқару белгілеріне төмендегі аймақтық 
көрсеткіштердің тұрақты қарқындылығының жетістіктерін айтуға болады: 
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• инвестицияның өсу қарқыны (мекемелердің жеке қаржылық ресурстарын 
өнеркәсіптік үдеріске тарту, ішкі жинақтың есебінен инвестициялық несиелер, тікелей 
инвестициялар); 

• экономиканың басым салаларындағы капиталдық өндіріс деңгейі (капитал 
бойынша мекемелердің стратегиялық жоспары); 

• аймақтық азық-түліктің жалпыөсуі; 
• тауарлар, қызметтер, капиталдар нарығындағы шаруашылық байланыс-

тардың тиімділігін жоғарылату. Аймақтың экономикасындағы қаржының төмендеу қаупі; 
• өнеркәсіп пен тұтынушының құрылымдық тиімділігін жоғарылату. 
Жоғарыда қарастырылған өнімді сапа белгілерінің мүмкіндіктерінен басқа да 

көрсеткіштер қолданылуы мүмкін. Мәселен, бюджеттің кіріс бөлігінің өсу динамикасы, 
еңбек ақысының өсу динамикасы, халықтың ойындағыдай физикалық тұтыну динамикасы 
және кірістері т.б.  

Инвестициялар экономикалық категория ретінде бірқатар маңызды функциялар 
атқарады, онсыз кез келген мемлекеттің тұрақты экономикалық дамуын елестету мүмкін 
емес. Макродеңгейде инвестициялар келесілерге негіз болады: 

- кеңейтілген ұдайы өндіріс саясатын жүзеге асыру; 
- ғылыми – техникалық прогрессті жылдамдату, отандық өнімдердің бәсекеге 

қабілеттілігін қамтамасыз ету және сапасын арттыру; 
- халық шаруашылығы салаларының теңдестірілген дамуы және қоғамдық 

өндірістің құрылымдық қайта құрылуы; 
- өнеркәсіптің шикізаттық базасын құру; 
- азаматтық, құрылыс, денсаулық сақтауды дамыту, мәдениет, сонымен қатар 

бірқатар әлеуметтік мәселелердің шешімін табу; 
- жұмыссыздық мәселелерін оңайлату; 
- қоршаған ортаны қорғау; 
- әскери- өнеркәсіп кешенін конверсиялау және т.б.. 
Инвестициялардың микродеңгейде де ерекше маңызды орны бар. Бұл деңгейде 

олар ең алдымен келесі мақсаттарға жету үшін қажет: 
- өндірісті дамыту және кеңейту; 
- негізгі құралдарды шамадан тыс қолдануға жол бермеу; 
- өндірістің техникалық деңгейін арттыру; 
- белгілі кәсіпорын өнімінің бәсекеге қабілеттілігін қамтамасыз ету және сапасын 

арттыру; 
- табиғатты қорғау іс- шараларын жүзеге асыру; 
- құнды қағаздар сатып алу және қаражатты басқа кәсіпорындар активтеріне салу. 
Аймақтағы инвестициялық процесстер оларды ұйымдастыру мен 

құрылымдандырудың жүйелі пайымдау көзқарасынан қарастырылуы қажет. Аталған 
позициялардан инвестициялық процессті: субъект (инвестор), объект (инвестициялау 
объектісі), олардың арасындағы қатынас (инвестициялық кіріс алу мақсатында 
инвестициялау), олардың тіршілік саласы (инвестициялық саласы) құрайтын кезеңдердің 
жүйелілігі ретінде атап көрсетуімізге болады. Онымен қоса қарым – қатынастар басқа 
элементтерді біріктіре жүйеқұрушы фактор ретінде қарастырылады.  

Инвестициялық процесстің өмір циклының жиынтығын құрайтын 
инвестициялаудың барлық формалары өзінің дамуында 3 кезеңнен (фазадан) өтеді: 

- процессте альтернативалық инвестициялық шешімдердің нұсқалары өңделе-
тін, оларға бағалау және оның жүзеге асырылуына нақты шешімдер қабылданатын 
инвестициялау алдындағы кезең; 

- қабылданған инвестициялық шешім тікелей жүзеге асыру процессімен іске 
асырылатын инвестициялық кезең; 

- инвестициялау объектісін эксплуатациялау процессінде инвестициялық 
шешімдердің алдын ала қарастырылған көрсеткіштеріне жетуге бақылауды қамтамасыз 
ету процессі жүргізілетін инвестициялаудан кейінгі кезең. 
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Инвестициялық процесс өз бетінше әрекет жасай алмайды. Бұл оны тұтастық 
пайымдау шеңберінде, яғни басқа процесстермен байланыста болу, қарастырылуы тиіс 
екендігін білдіреді. Аталған жайт жекелеп алған қызмет саласында, сонымен қатар 
аймақтық қарым - қатынастар жүйесінде инвести-циялық процесс орны мен рөлін 
мейлінше толық бейнелеуге мүмкіндік береді. 

Жаңа экономикалық жағдайда аймақтық инвестициялық процесстер бірқатар 
жағымсыз тенденциялармен сипатталады, атап айтсақ: 

- инвестициялық жобалар мен бағдарламаларды негіздеу мен жүзеге асыру 
процессінің оңтайлы болмауы себебінен, инвестициялаудың аймақтық мүмкіндіктері іске 
асырылмау қалпында сақталып отыр; 

- инвестициялық мүмкіндіктердің аймақтық және салалық ерекшеліктері 
Қазақстандағы және аймақтардағы инвестициялық кешеннің теңгеруге жетуін 
қиындатады; 

- аймақтық деңгейінде инвестициялық ресурстарды пайдаланудың төмен 
нәтижелілігі байқалады; 

- инвестициялық қаржыландыру институттарының дамымағандығы аймақтық 
инвестициялық процессті тежейді. 

Аймақтық инвестициялық процесстің дамуын басқару- аймақ деңгейінде 
инвестициялық процесстердің тұрақты дамуын қамтамасыз ету мақсатында 
инвестициялау объектілеріне билік органдарының мақсатты ықпал етуі. Қазіргі кезеңде 
басқару процессінде неғұрлым зерттелгендері болып мемлекеттік органдардың басқару 
қызметі субъектілері ретінде басқару объектілеріне ықпал ету әрекеттері табылады. 
Сонымен қатар, аймақтық деңгейде инвестициялық процесстерді дамыту стратегиясы 
саласында теориялық өңдеулері жеткіліксіз, аталған процесстердің дамуын басқару 
механизмі көрсетілмеген, аймақтық инвестициялық процесске қатысушылар қарым- 
қатынастары жүйеге келтірілмеген. 

 
 

1- сурет. Аймақ деңгейінде инвестицияларды жүйелеу 
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Инвестициялық процесстерді стратегиялық дамытудың концептуалды негізінің 
болмауы дұрыс аймақтарға инвестициялар тартуға септігін тигізетін инвестициялық 
климатты қалыптастыруға және пайдалану мүмкіндігінің болмауына алып келеді, 
аймақтық билік органдары бұл процесске жеткіліксіз ықпал етеді, билік құрылымдары 
мен аймақтағы инвестициялық процесске қатысушыларды қарым - қатынастары жүйеге 
келтірілмеген. 

Аймақтық инвестициялық процесстердің дамуын тиімді басқару келесідей басқару 
функцияларын жүзеге асырумен байланысты: 

- аймақтың экономикалық жағдайының өзгеру деңгейі мен келешегін 
сараптау; 

- экономикалық дамыту көрсеткіштерін жоспарлау мен жобалау; 
- инвестициялық қызметті басқаруды ұйымдастыру мен үйлестіру; 
- инвестициялық процесске қатысушыларды ынталандыру; 
- инвестициялық қызмет нәтижелерін бақылау мен бағалау. 
Инвестициялық процесстердің дамуын басқару оның жұмыс істеуін басқарудан 

өзгешеленетінін атап өткен жөн. Аймақтық деңгейде инвести-циялық процесстердің 
функционалдануы шеңберінде шешілетін әдеттегі мәселелерге келесілер жатады: 

- инвестициялық қызметті нормативтік және құқықтық реттеу; 
- инвесторлардың мүліктік құқықтарын мемлекеттік реттеу; 
- нақты аймақ шартында кепілдемелердің орындалуын қамтамасыз ету; 
- инвестициялық қызмет субъектілерінің құқықтарының сақталуын қамтама-

сыз ету; 
- инвестициялық жобалардың тиімділігін бағалау; 
- инвестициялық жобалардың жүзеге асырылуы мен орындалуын ағымдық 

бақылау. 
Инвестициялық процесстерді дамыту бойынша басқару қызметінің шеңберінде 

стратегиялық мәселелеріне: 
- жағымды инвестициялық климатты қалыптастыру мен нығайту; 
- аймақтық маркетингтік бағдарламаларды өңдеу; 
- инвестициялық рыноктің тиімді инфрақұрылымын құру; 
- аймақ кәсіпорнының өніміне және инвестициялық ресурстарға сұранысты 

қалыптастыру; 
- бюджетен тыс қаржыландыру көздерінің инвестицияларын, жекелеп алғанда 

кәсіпорындар мен ұйымдардың, сонымен қатар халықтың жинаған қорын пайдалануға 
жағдай туғызу;  

- аймақ экономикасына шетелдік инвестицияларды, мемлекеттің басқа 
аймақтарынан инвестициялар тартуға жағдай туғызу; 

- халықаралық рыноктің инвестициялық ресурстары мен аймақтық инвести-
циялық рынок интеграциясын қамтамасыз ету. 

Сонымен, аймақтағы инвестициялық процесстердің дамуын басқару мақсаттары 
мен мәселелері аталған процесстердің функционалдануын басқару мәселелері мен 
мақсаттарынан ерекшеленеді. Ғылыми басылымдардың көпшілігінде, ең алдымен, 
аймақтағы инвестициялық қызметті қолдаудың ағымдық мәселелері талқыланады. 
Олардың мәні мен қажетілігін төмендет-песек, тиімді аймақтық саясатты жүзеге асыру 
үшін, егжей- тегжейлі инвестициялық процесстердің дамуын басқаруды қарастыру және 
аталған басқару механизмін аймақ деңгейінде қалыптастыру қажеттілігін атап өткен жөн.  

Жергілікті деңгейде басқару жалпы қабылданған стратегиялық жоспарлауды 
әдістемесін трансформациялау қажеттілігі туындайтынымен сипатталады. Ғылыми 
еңбектердің көпшілігі ҚР жеке субъектісінің шеңберінде инвестициялық процесстерді 
мемлекеттік реттеу тақырыбында тиісті саясат қажеттілігін жариялай және мүмкін 
әрекеттер бағыттарын қарастыра отырып, оның тәжірибелік өңделімі мәселелерін 
«айналып өтеді». Бұл жағдайды ескере отырып, өзіндік жүйелілігімен ерекшеленетін 
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келесідей жергілікті инвестициялық саясат әдістемесін ұсынамыз. Ыңғайлылық 
мақсатында ол аталған процесстің ірі кезеңдерін бейнелейтін 4 блокқа бөлінген: 

Бірінші кезең дайындық кезеңі болып табылады және келесі қадамдардан тұрады: 
1. Жоспарлау аймағын таңдау. 
2. Ақпараттық қамтамасыздандыру жүйесін құру. 
Екінші кезең зерттеу кезеңі болып есептеледі, себебі ол аймақтың ішкі және 

сыртқы ортасын зерттеуге бағытталған әрекеттер мен іс – шаралардан тұрады. Оның 
бірінші қадамы келесі элементтерден тұрады: 

1. Жергілікті билік органдары қызметіне өткенді шолушы сараптамасы. 
2. Аймақтың даму деңгейіне өткенді шолушы сараптамасы. 
3. Сыртқы орта факторларын зерттеу. 
Бұл кезеңнің екінші қадамы келесі элементтерден тұрады: 
1. Аймақты дамытудың стратегиялық мақсаттарын белгілеу. 
2. Аймақты дамытуда қиындық туындатушы мәселелерді айқындау. 
3. Аймақтың инвестициялық кеңістіктегі жағдайын сипаттау. 
4. Аймақты стратегиялық сегменттеу. 
5. Аймақтың ұстанымын белгілеу. 
6. Сыртқы ортаны жорамалдау. 
Бұл кезеңнің соңғы қадамы келесі элементтерден тұрады: 
1. Аймақ дамуын алдын ала жорамалдау. 
2. Қол жетімді ресурстар көлемі мен құрылымын бағалау. 
3. Аймақтың күшті және әлсіз жақтарын бағалау. 
4. Потенциалды мүмкіндіктер мен қауіптерді айқындау.  
5. Инвестициялық қажеттіліктерді сараптау. 
Үшінші кезең жергілікті инвестициялық саясатты жүзеге асырудағы негізгі кезең 

болып табылады және келесі қадамдардан тұрады: 
1. Үлестік функциялар болашақ үлгісін қалыптастыру. 
2. Стратегиялық альтернативаларды айқындау. 
3. Альтернативаларды тексеру және сұрыптау, стратегияны қалып-тастыру. 
4.  Негізгі стратегияны жүзеге асыру жоспарын өңдеу және коммуникация. 
5. Ұйымдастырушылық қамтамасыз ету мен бақылау механизмдерін өңдеу. 
6. Жинақтау. 
Келесі, жергілікті инвестициялық саясаттың төртінші кезеңі соңғы кезең болып 

табылады және келесі қадамдардан тұрады: 
1. Экспертиза (сараптама). 
2. Бекіту. 
Жоғарыда аталған қадамдардан соң жергілікті инвестициялық саясаттың 

ұйымдастырушылық және құқықтық бекітілу процессі жүзеге асырылады. 
Қазақстан экономикасының инвестициялық үдерістерін дамытуда 

функционалдандырудың, реттеудің және басқарудың территориялық аспектісі ерекше 
маңызды рөл атқарады. Тек аймақта өндірістің құрылымын өзгерту, диверсификациялау 
және жаңарту бойынша нақты іс-шаралар іске асырылады, аймақтарда инвестициялық 
жобалардың нақты кәсіпорындарға қатысты жүргі-зіледі, кәсіпкерлік дамып, нарықтық 
реформалар жасалады. Аталған мәселе-лерді шешуде Қазақстан аймақтарының белсенді 
әрекетінсіз инвестициялық дағдарыстан өту, экономикалық тұрақтандыруға жету мүмкін 
емес.  
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«Кәсiпкерлiк» –меншiк түрлерiне қaрaмaстaн, aзaмaттaр мен зaңды тұлғaлaрдың, 

тaуaрлaрғa (жұмысқa, қызметке) сұрaнымды қaнaғaттaндыру aрқылы тaзa тaбыс тaбуғa 
бaғыттaлғaн, жеке меншiкке не мемлекеттiк кәсiпорынды шaруaшылық бaсқaруғa 
құқығынa (мемлекеттiк кәсiпкерлiк) негiзделген ынтaлы қызмет түрі болып 
тaбылaды.Кәсiпкерлiк қызмет кәсiпкердiң aтынaн, оның тәуекел етуiмен және мүлiктiк 
жaуaпкершiлiгiмен жүзеге aсырылaды [1].  

Кәсіпкерлік қызмет- пaйдa aлу мен қоғaмның экономикaлық, әлеуметтік, 
экологиялық қaжеттіліктерін қaнaғaттaндыру мaқсaтындa тaуaрлaр мен қызметтердің 
ұдaйы өндірісін жоспaрлaу, ұйымдaстыру және жүзеге aсыру болып тaбылaды [2]. 

Кәсіпкерлік қызмет- өзіндік ынтaғa, жaуaпкершілік пен инновaциялық кәсіпкерлік 
ойғa бейімделген, пaйдa тaбуғa бaғыттaлғaн қызмет түрі. 

Кәсіпкерлік қызметтің жіктелінуін келесі төмендегі суреттен көруге болaды. 
 

КӘСІПКЕРЛІК ҚЫЗМЕТ 
 
 

Өмір сүру 
бойыншa 

 Көлемі 
бойыншa 

 Өсу 
қaрқыны 
бойыншa 

 Қызмет ету 
бейімі 

бойыншa 
 

Жaңa 
фирмaлaр 

 

 Ірі корпорa 
циялaр 

 Бaяу өспелі 
фирмaлaр 

 Пaйдa 
әкелетін 

 
Нaқты 
жұмыс 

жaсaйтын 
фирмaлaр 

 Шaғын және 
ортa фирмaлaр 

 Қaрқынды 
өспелі 

фирмaлaр 

 Пaйдa 
әкелмейтін 
фирмaлaр 

 
1 – сурет. Кәсіпкерлік қызметтің жіктелінуі 

 
Кәсіпкерлік қызмет әртүрлі болaды. Кез келген кәсіпкерлік қaндaй дa бір дәрежеде 

ұдaйы өндірістік циклдің мaңыздылары - өнімдерді өндірумен, қызметтерді көрсетумен, 
тaуaрлaрды aйырбaстaу және бөлумен, олaрды тұтынумен бaйлaнысты болaды. 

Кәсіпкерліктің өндірістік, коммерциялық, қaржылық және кеңес берушілік түрлері 
бaр. (1-суретте көрсетілген.) 

Өндірістік кәсіпкерлікті кәсіпкерліктің жетекші түрі деп aйтсaқ болaды. Өндірістік 
кәсіпкерлікте өнім мен тaуaр өндіру, жұмыс жaсaу мен қызмет көрсету жүзеге aсырылсa, 
коммерциялық кәсіпкерлікте негізгі рөлді тaуaрлы- aқшaлaй, тaуaрлы-aйырбaс 
оперaциялaры aтқaрылaды.  

Кәсіпкерлік қызметтің ерекше түріне қaржылық немесе қaржылық-несиелік түрі 
жaтaды. Оның қызмет ету сaлaсынa құн aйырбaсы мен aқшa aйнaлымы жaтaды. Aл, кеңес 
берушілік кәсіпкерлік түрі Қaзaқстaндa соңғы жылдaры қaрқынды дaмудa. Оның 
әкімшілік, мaркетинг, aқпaрaттық технология және т.с.с. бaғыттaры бaр. 
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2 – сурет. Кәсіпкерлік қызметтің түрлері 
 
Өндірістік кәсіпкерлікке тaуaрлaр өндірісі мен қызметтер көрсету түрі және 

инновaциялық қызмет,ғылыми-техникaлық қызмет, aқпaрaттық қызмет түрлері жaтaды. 
Коммерциялық кәсіпкерлікке сaудa, сaудa- сaтып aлушы, сaудa- делдaлдық, тaуaр 
биржaлaры жaтқызылсa, қaржылық кәсіпкерлікке бaнктік, aудиторлық, 
сaқтaндыру,лизингтік және қор биржaлaры жaтқызылaды. Aл кеңес берушілік немесе 
консaлтингтік қызметке жaлпы бaсқaру, әкімшілік, қaржылық бaсқaру, кaдрлaрды 
бaсқaру, мaркетинг, өндіріс, aқпaрaттық технология, мaмaндaндырылғaн қызмет түрлері 
жaтaды[3]. 

Инвестициялық ресурстарды қалыптастыру көздерін таңдаудың маңызды ерекшелігі 
индустралды-инновациялық дамудың инвестициялық қажеттіліктерін қанағаттандырудың 
баламалылығы болып табылады.  

Осыған байланысты, қаржы ғылымының теориясы мен тәжірибесі зерттеудің аса 
маңызды нәтижелеріне жету үшін оның әдістемесін белгілеп алу орынды. Сонымен, 
Қазақстанның индустриалды-инновациялық дамуының қаржылық аспектілерінің мәні мен 
мазмұнын анықтау үшін келесідей зерттеу әдістемесі анықталған: 

- бірінші кезең:индустриалды-инновациялық дамуды қаржыландырудың әдістерін 
таңдау (классикалық және заманауи); 

- екінші кезең: инвестициялық жобаларды қаржыландырудың барлық мүмкін көздерін 
белгілеу (мемлекеттік және жеке); 

- үшінші кезең: индустриалды-инновациялық бағыттағы инвестициялық жобаларды 
жүзеге асыру ерекшеліктерін анықтау (жалпы мемлекеттік және Жамбыл облысына сипатына 
қарай); 

- төртінші кезең: индустриалды-инновациялық дамуды қаржыландыру көздерін, 
әдістерін және жүзеге асыру механизмдерін таңдау критерилерін анықтау (негізгі және 
қосымша); 

- бесінші кезең: индустриалды-инновациялық дамуды қаржыландыру тиімділігін 
бағалау критерилерін белгілеу (қаржылық және қаржылық емес); 

- алтыншы кезең: алтыншы кезең: индустриалды-инновациялық дамуды 
қаржыландырудың көздерін таңдау (мемлекеттік және жеке); 

- жетінші кезең: индустриалды-инновациялық даму бағдарламаларын қаржыландыру 
көздеріне салыстырмалы талдау жүргізу (мемлекеттік және жеке); 

- сегізінші кезең: индустриалды-инновациялық даму бағдарламаларын қаржыландыру 
бойынша жинақталған тәжірибені зерттеу (жалпымемлекеттік және Жамбыл облысы 
бойынша)  және Қазақстан және оның аймақтарының экономикасын индустрияландырудың 
жаңа қаржылық құралдарын енгізу бойынша тәжірибелік ұсыныстарды жасау; 

- тоғызыншы кезең: индустриалды-инновациялық дамуды қаржыландыру тиімділігін 
анықтау (Жамбыл облысы мысалында). 

Біз жүргізген зерттеу көз-қарасынан алғанда, қаржыландыруды ақша қаражаттарын 
беру шарттарына қарай қарастыруға және жіктеуге болады: 

КӘСІПКЕРЛІК ТҮРЛЕРІ 

Өндірістік Консaлтингтік Қaржылық Коммерциялық 
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- өзіндік қаржыландыру, ақша қаражаттарын қайтарымсыз негізде беруді 
қарастырады. Бұл жағдайда нақты шығындар және болжанған шығындар ретінде қаржы 
ресурстарының бір жақты қозғалысы жүреді. Бұл қатынасқа мемлекеттік, корпоративті 
және үй шаруашылықтарының жеке қаржысы жатады. Бұл қаржыландырудвң түрі тар 
мағынадағы қаржыландыру ретінде қарауға болады; 

- несиелендіру, яғни белгілі бір ақшалай соманы белгілі бір мерзімге қайтарымды 
түрде беру. Бұл жағдайдақаржы ресурстарының екі жақты қозғалысы жүреді.Өзіндік 
қаржыландыру мен несиелендірудің үйлесуі кең мағынадағы қаржыландыру түсінігін 
береді.  

Мақсатты тұжырымның ұстанушылары қаржыландыруды мақсатты бағыттың 
белгілері бойынша қарастырады: 

- инвестициялық бағытқа қайтарымды және қайтарымсыз негізде қаражат бөлу. Бұл 
жағдайда қаржы ресурстарының бір жақты, сонымен қатар, екі жақты қозғалысы жүреді, 
мұндағы қаржы жаңа болжанған инвестициялық сирпаттағы шығындарға жұмсалады. 
Аталған қатынас мемлекеттік, корпоративті және үй шаруашылықтарының қаржыс 
сипатында жүреді); 

- ағымдағы шығындарды және инвестициялық жобаларды ақшалай ресурстармен 
қамтамасыз ету. Бұл жағдайда қаржы ресурстарының ағымдағы сипаттағы, сонымен 
қатар, инвестициялық бағыттағы тек болжанған шығындарға қаржы ресурстарыныың бір 
жақты қозғалысы жүреді. Бұған мемлекеттік және корпоративті қаржы жатады; 

- өндірілген тауарлар мен қызметтердің, жұмыстардың нақты орындалған көлемін 
олардың сандық және сапалық көрсетікштерімен есепке ала отырып, мемлекеттің әртүрлі 
формада қайтарымсыз және орнын толтырусыз беруі.  

Индустриалды-инновациялық дамуды қаржыландыру стратегиясын дәлелдеу 
қаржыландыру әдістерін таңдауды, инвестицияны қаржыландыру көздерін анықтауды 
дәлелдейді.   

Қаржыландыу әдісі ретінде индустриалды-инновациялық даму бағдарламаларын 
қаржылық жүзеге асыруды қамтамасыз ету мақсатында инвестициялық ресурстарды тарту 
әдісі түсіндіріледі.  

Мемлекеттің қаржы саясатының басты басымдылықтарының бірі қаржы 
инстиуттарының, сонымен қатар, шаруашылық етуші субъектілердің инвестициялық 
белсенділіктерін реттеу және ынталандыру, мақсатты инвестициялық бағдарламалардың кең 
жүзеге асырылуы болып табылады, бұл өз кезегінде капитал салымдары түрінде нақты 
инвестицияландыру объектілерін қаржыландыруды басқаруды жетілдірудің қазіргі жүйесін 
қайта қарауды және қата құруды талап етеді.   

Индустриалды-инновациялық бағдарламаларды қаржыландыру әдістері ретінде 
келесілерді қарастыруға болады. Индустриалды-инновациялық даму бағдарламаларын 
қаржыландыру әдістері ретінде келесілерді қарыстыруға болады: 

-  өзін-өзі қаржыландыру;  
-  акционерлендіру, үлестік қаржыландырудың басқа да түрлері;  
- қарыздық қаржыландыру (банктердің инвестициялық несиелері, облигацияларды 

шығару, лизинг); 
-  бюджеттік қаржыландыру; кондуиттік қаржыландыру; 
-  қарастырылған тәсілдердің әртүрлі үйлесуі негізінде аралас қаржыландыру;  
-  жобалық қаржыландыру мен секьюритизация. 
Қаржыландыру көздері ретінде белгілі бір өндірістік, әлеуметтік және басқа да қызмет 

түрі мақсатында меңгеруге арналған ақшалай қаражаттар түсіндіріледі.  
Бұл ұғымға дәлел ретінде қаржыландырудың түп негізінде жатқан ғылыми ұғым 

қаржылық қатынастар бола алады. Ол әдетте қоғамдық өмірде әртүрлі формада қатысатын 
және міндетті түрде ақшаның қозғалысымен қатар жүретін үрдістермен үйлеседі. Осы 
қатынаста қаржыны мазмұны экономикалық категория ретінде ақшалай сипатта жүреді. 
Осыдан ақша әрдайым қаржының өмір сүруінің басты шарты екендігі көрінеді. Егер ақша 
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жоқ болса, онда қаржы да жоқ, немесе қаржы ақшаның өмір сүруінен шыққан қоғамдық 
форма. Мұнымен қатар, қаржылық қатынастар әрқашан ақша қаражаттарының нақты 
қозғалысында көрінеді.  

Бизнес-қатынастардың тәжірибесі көрсетіп отырғандай, қаржы ресурстары қаржы 
қатынастарының материалды тасымалдаушылары ретінде қатысады. Қаржыландыру көздері 
ақшамен қамтамасыз етусіз жүзеге аспайды. Бірақ қолма-қол ақша – қаржының қызмет 
етуінің міндетті шарты, оның туындауының басты себебі деп мемлекеттің және шаруашылық 
етуші субъектілердің олардың қызметін ұдайы қамтамасыз етіп отыратын ресурсты айта 
аламыз. Ресурстарға қажеттіліктерді қаржысыз мемлекеттік басқаруда да, шаруашылық етуші 
салада да қанағаттандыру мүмкін емес. Қаржының орнын алмастыруға болмайды, өйткені ол 
халық қажеттілігі мен өндіріс арасындағы пропорцияны  ұстап отыруға мүмкіндік береді.  

Егер де индустриалды-инновациялық дамуды қаржыландыру көздерін анықтау үрдісін 
қарастыратын болсақ, онда біздің пікіріміз бойынша бірқатар ерекшеліктерге ие. Осындай 
ерекшеліктердің бірі көптеген инновациялық жобалардың шеңберінде инвестициялық 
үрдістің ұзақ мерзіммен өтетіндігі, бұл қаржының инвестициялық мақсатқа ұзақ мерзімді 
салынуын анықтайды. Сондықтан, инвестициялық ресурстарды құру көздері ретінде меншікті 
капиталдан басқа қағидаға сай, тек ұзақ мерзімді несиелер мен қарыздар, сонымен қатар, 
қаржы лизингісі қатыса алады. Қысқа мерзімді қарыздық инвестициялық ресурстар 
иновациялық істі жүзеге асыру үрдісіне тек ерекше жағдайларда пайдалынады.  

Қаржыландыру әдістері мен көздерін таңдау кезінде негізгі факторлар ретінде 
келесі бағытауыштар қатысады (сурет 3). 

 

 
Сурет 3 – Қазақстанның индустриалды-инновациялық дамуын қаржыландыру 

әдістерін және көздерін таңдауға әсер ететін факторлар 
 

Әрбір инвестициялық бағдарламалар үшін негізгі мақсат-болашақта құнның өсуі 
немесе қаржылық табысты алу (әлеуметтік нәтижелермен қатар). Бұл жағдайда 
инвестицияларды болашақта қосымша құн алу үшін материалдық игіліктер ретінде 
қарастыру керек, ал инвестицияландыру немесе инвестициялық үрдіс – кәсіпкерлік іс 
шеңберінде жүзеге асырылатын инвестициялық жобалар арқылы капиталдың қозғалысы 
мен ұдайы өндірісін қамтамасыз етуге арналған қаржыны, өндіріс қаражаттарын өндіру 
және жинау үрдісі.  

Қазіргі жағдайда аймақтардың даму бағдарламаларын қаржылық қамтамасыз 
етудің бұрын анықталған ерекшеліктері және индустриалды-инновациялық дамудың 
мазмұнын зерттеу мемлекеттік сала операторларымен келесі қағидаларға негізделген 
қаржылық қолдау көрсету және тұрақты қызмет ету механизмі қалыптасатындығын 
анықтау мүмкін болды:  

Қаржыландыру әдістерін және көздерін таңдауға әсер ететін 
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- қаржылық қолдау көрсетудің үйлесімдігі;  
- мемлекеттік қолдаудың қажет шараларын көрсету және қаржыландыру бойынша 

дер кезінде шешім қабылдау; 
- белгілі бір инвестициялық жобада әртүрлі құралдарды қаржыландыру және 

интеграциялану аясында мемлекеттік және жеке меншік қаржы институттары арасында 
кооперациялану.  
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Шaғын және ортa кәсіпкерлік бәсекелесу нaрығының өте мaңызды әрі тaптырмaс 

фaкторы болып сaнaлaды. 
Кәсіпкерліктің негізгі қaғидaсы: «мұқтaждықты сұрaныс aрқылы тaбу және оны 

өнім шығaру немесе қызмет көрсету aрқылы қaнaғaттaндыру» тек шaғын және ортa 
кәсіпкерлік aрқaсындa aйтaрлықтaй дәрежеде жүргізіледі. 

Шaғын және ортa кәсіпорынның негізгі мәселелері – ресурстық бaзaсының және 
мaтериaлдық-техникaлық, қaржылық жaқтың төмендігі мен жеткіліксіздігі. Бұл 
мәселелерді шешуге мемлекет тікелей қaтысуы керек деп ойлaймын. 

Шaғын және ортa кәсiпкерлiктi мемлекеттiк қолдaу мен инновaциялық дaмытудың 
негiзгi бaғыттaры болып мынaлaр тaбылaды:[1]. 

- шaғын және кәсiпкерлiк субъектiлерiн мемлекеттiк тiркеудiң, олaрдың қызметiн 
лицензиялaудың оңaйлaтылғaн тәртiбiн белгiлеу;  

-шaғын және ортa кәсiпкерлiк субъектiлерi үшiн сaлық сaлу мен кеден бaжын 
төлеудiң жеңiлдiктi режимiн қaмтитын қолaйлы жaғдaй жaсaудың құқықтық режимiн 
белгiлеу;  

- шaғын және ортa кәсiпкерлiк субъектiлерiн қолдaу мен дaмыту үшiн 
инвестициялaрды, оның iшiнде шетел инвестициялaрын тaрту мен пaйдaлaну жүйесiн 
жaсaу және енгізу; 

- шaғын және ортa кәсіпкерліктегі инновaциялық жобaлaрғa несие беру көлемiнiң 
70-85 %-нa мемлекеттiк кепiлдiк беру; 

- шaғын және ортa бизнесте нысaнaлы технологиялық бaғдaрлaмaлaр қaбылдaу; 
- нaрықтa инновaциялық белсендi кәсiпорындaрғa aртықшылық беру; 

- шaғын және ортa кәсіпкерліктегі жобaлaрды қaржылaндырудың бaстaпқы кезеңдерiнде 
бейресми венчурлiк инвесторлaрдың инвестициялaрын тaрту; 

- екiжaқты технологиялaр трaнсфертiнiң толыққaнды жүйесiн құру; 
- мемлекет қaржылaндырaтын ғылыми жобaлaрды iске aсыру негiзiнде ғaлымдaрдың 
бизнеспен бiрге бизнес құрылымдaр құруын ынтaлaндыру; 
- мемлекеттiк сaтып aлу жүйесiнде инновaциялaрды қолдaу критерийлерiн белгiлеу; 
- шaғын және ортa кәсiпкерлiк субъектiлерiнiң шетелдiк әрiптестермен сaудa, ғылыми-
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техникaлық, өндiрiстiк және өзге де бaйлaныстaрын дaмытуды қосa aлғaндa, олaрдың 
сыртқы экономикaлық қызметiн қолдaу;  

-қaржы көздерiн aнықтaй отырып, шaғын және ортa кәсiпкерлiк субъектiлерiне 
несие берудiң aрнaулы бaғдaрлaмaлaрын қaбылдaу және енгізу;  
 - өнiмдер өндiруге, жұмыс aтқaрып, қызмет көрсетуге мемлекеттiк сaтып aлуды 
орнaлaстырғaн кезде шaғын және ортa кәсiпкерлiк субъектiлерiне aртықшылықтaр беру;  

- Қaзaқстaн Республикaсы Үкіметі мен жергілікті aтқaрушы оргaндaр жaнындaғы 
шaғын және ортa кәсіпкерлікті дaмыту жөніндегі комиссиялaрдың қызметін ұйымдaстыру 
және қaдaғaлaу;  

- мемлекеттік оргaндaр өз құзыреті шегінде шaғын және ортa кәсіпкерлік 
субъектілерінің қызметіне Қaзaқстaн Республикaсының Үкіметі белгілеген тәртіппен 
тексеру жүргізу. 

Президент Н. Нaзaрбaев осы сaлaның дaмуынa бөгет жaсaп отырғaн, шешуі 
тaбылмaғaн мәселелер көп екенін aйтып, олaрдың негізгі екі себебіне тоқтaлды. 

Біріншісі – қызмет бaбы бойыншa шaғын және ортa кәсіпкерлікпен бaйлaныс 
жaсaйтын мемлекеттік қызметкерлер мен ұйымдaр тaрaпынaн тыйылмaй отырғaн үздіксіз, 
негізді негізсіз тексерулер болып тaбылaды. 

Екіншісі – ортaлықтaн қaржылaндырудың және сaудa aйнaлымынa ғaнa емес, 
ұзaғырaқ мерзімге несие беру мүмкіндігінің жоқтығы. Сондaй – aқ кәсіпкерлер мүддесін 
қорғaйтын сот ретінде енгізу керек, кәсіпкерлер мен тексерушілер оргaндaр aрaсындaғы 
дaулы мәселелерді aшық процесстерде қaрaйтын сот aрнaйы әкімшілік сот жүйесін құру 
дa қaжет және ондaй соттың әкімшілік жaзa қолдaнaтын құқығының болуы шaрт деп 
ерекше aтaп көрсеткен болaтын[2]. 

Шaғын және ортa кәсіпкерлік қызметті мемлекеттік реттеу кезінде мынa мaқсaттaр 
көзделеді: 

- кәсіпкерлік қызметті мемлекеттің, қоғaмның мүддесін сaқтaй отырып дaмыту; 
- кәсіпкерлердің зaңды мүдделері мен құқықтaрын қорғaу; 
- бaрлық шaруaшылық субьектілерінің зaң aлдындaғы теңділігін қaмтaмaсыз ету 

болып тaбылaды. 
Шaғын  және ортa кәсіпкерлік субьектілерін мемлекет тaрaпынaн құқықтық қолдaу 

мынaдaй бaғыттaрмен жүзеге aсырылуы тиіс: 
- Шaғын және ортa кәсіпкерлік субьектілеріне кәсіпкерлікті мемлекеттік қaржымен 

қолдaу шеңберінде тиісті жылғa aрнaлғaн мемлекеттік бюджетте көзделген қaрaжaт 
шегінде жеңілдікті жaғдaйлaрдa стaтистикaлық және aқпaрaттық қызмет, сондaй-aқ 
ғылыми - техникaлық тaлдaмaлaр мен технологиялaр берілуі қaжет;  

- Шaғын және ортa кәсіпкерлер үшін кaдрлaр дaярлaу, қaйтa дaярлaу және олaрдың 
біліктілігін aрттыру шaғын және ортa кәсіпкерлікті дaмытуғa жұмсaлaтын бaрлық қaрaжaт 
көлемөнің кем дегенде  екі пaйызы мөлшерінде ШОК қолдaудың мемлекеттік және 
aймaқтық бaғдaрлaмaлaрыңдa көзделген қaрaжaт есебінен жaңa оқу және зерттеу 
ортaлықтaрын, мaмaндырылғaн консaлтингтік ұйымдaр және ШОК қолдaу мен 
дaмытудың aқпaрaттық жүйелерін құру және жұмыс істеп тұрғaндaрын дaмыту aрқылы 
жүргізілуі тиіс; 

- Өндіріспен aйнaлысaтын шaғын және ортa кәсіпкерлік субьектілері мемлекеттік 
тіркеу кезінен бaстaп үш жыл бойынa, жылжымaйтын мүлікке құқығын төлеу үшін aқы 
төлеуден босaтылуы қaжет; 

- Өндірістік қызметпен aйнaлысaтын шaғын және ортa кәсіпкерлік субьектілеріне 
(зaңды және жеке тұлғaлaрғa) жер учaскелерін беру (сaту, жaлғa беру) олaрдың жергілікті 
aтқaрушы оргaндaрғa жaзбaшa өтініші бойыншa жерді пaйдaлaну (жерді иелену) aктісін 
бергені үшін aқы aлмaстaн және жерді сaтып aлғaн немесе оны жaлғa aлғaны үшін 
төленетін сомaны үш жыл кейінге қaлдырa отырып жүргізілуі керек; 

- Шaғын кәсіпкерлік үшін мемлекет қaтысaтын екінші деңгейдегі бaнктерде шот 
aшу aқысы aлынбaстaн жүргізілуі тиіс; 
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- Өндіріспен aйнaлысaтын шaғын және ортa кәсіпкерлік субьектілері 
кәсіпорындaрдың - тaбиғи монополистердің қызметін монополияғa қaрсы реттеу 
қолдaнылa отырып, электр эиергиясы, жылумен, сумен жaбдықтaу және кaнaлизaция 
бойыншa біріктірілетін қуaт үшін aқы төлеуден уaқытшa босaтылуы қaжет. 

Жеке кәсіпкерлікті қолдaу сaлaсындaғы Қaзaқстaн Рспубликaсының мемлекеттік 
сaясaты жоғaры қосымшa құны бaр жaңa жоғaры технологиялық өндірістерді құруғa 
ұмтылғaн шaғын және ортa кәсіпкерлікті дaмыту aрқылы ортa сыныпты қaлыптaстыруғa 
бaғыттaлғaн. [3].  

Aлғa қойылғaн мaқсaтты орындaу үшін Қaзaқстaн Республикaсының 
индустриaлды- инновaциялық дaму стрaтегиясын жүзеге aсырудың бір кезеңі ретінде 
кәсіпкерлікті қолдaу инфрaқұрылымын дaмыту көзделген.  

Кәсіпкерлікті қолдaу инфрaқұрылымы құрaмындa жеке кәсіпкерлікті дaмытуғa 
қолaйлы жaғдaй туғызaтын бір топ мекемелер бaр.  

Қaзaқстaн Республикaсындaғы осындaй мекемелер қaтaрынa :  
- мемлекеттік және мемлекет қолдaуымен құрылғaн мекемелер ;  
- үкіметтік емес мекемелер ;  
- коммерциялық мекемелер кіреді .  
Қызмет ету бaғытынa қaрaй инфрaқұрылымның институттық құрылымы былaй 

aнықтaлaды :  
-кәсіпкерліктің қaлыптaсуы, әрекет етуі және дaмуы кзеңінде көрсетілетін 

мемлекеттік қолдaу ;  
-кәсіпкерлікке қaржылық қолдaу ;  
- aқпaрaттық - тaлдaу жaғынaн қолдaу көрсету;  
- кaдрлaрдың біліктілігін aрттыру және білім сaлaсындa қолдaу ;  
-  мaтериaлды -техникaлық жaғынaн қолдaу жaсaу. 
Әрбір кәсіпкерлікті дaмытуғa жәрдем беретін мекемелердің өзіндік 

aртықшылықтaры мен кемшіліктері болaды. Олaрдың бaрлығы әр түрлі фaкторлaрғa 
бaйлaнысты болып келеді. 

Қaзaқстaн Респуликaсының Индустрия және Сaудa Министрлігі - жеке 
кәсіпкерлікті дaмытуғa және тиісті сaясaтты жүргізуге жaуaпты жоғaрғы мемлекеттік 
оргaн. Министрлік ортaлық aтқaрушы оргaндaрынa тиісті және ел Президенті мен Үкімет 
aлдындa есеп береді.  

ИжСМ құрaмынa кіретін Кәсіпкерлікті дaмыту Депaртaменті шaғын және ортa 
кәсіпкерлікті қолдaу және дaмытудaғы мемлекеттік сaясaтты қaлыптaстыру және 
кәсіпкерлікті дaмыту мен қолдaу сaлaсындaғы нормaтивті-құқықтық реттеу функциясын 
aтқaрaды және орындaйды. 

Депaртaмент қызметін реттейтін негізгі құжaттaрдa оның негізгі мaқсaттaры 
мынaлaр:  

- кәсіпкерлікті қолдaу және дaмытудaғы мемлекеттік сaясaтты қaлыптaстыру және 
бaқылaу;  

- кәсіпкерлікті дaмыту және қолдaу үшін жaғдaй жaсaу;  
- инвестициялaрды тaртуғa бaғыттaлғaн шaрaлaрды жүргізу және орындaу;  
- Депaртaмент құзырынa кіретін сұрaқтaр бойыншa мемлекеттік оргaндaрының 

қызметін үйлестіру болып тaбылaды.  
Жоғaрыдa aйтылғaн қызметтерге қосa Депaртaмент кәсіпкерлікті дaмытуғa кедергі 

болaтын кейбір шенеуниктердің зaңғa қaйшы әрекеттеріне қaтысты түскен aрыз бен 
өтініштерді қaрaстырa отырып, сол aрыз бойыншa қaжетті шaрaлaрдың орындaлуын 
қaдaғaлaуғa міндетті.  

Қaзaқстaн Республикaсының кәсіпкерлікті қолдaу сaлaсындaғы мемлекеттік 
құрылымның келесі деңгейі - ол жергілікті aтқaру оргaндaры – яғни, облыстық және 
Aлмaты мен Aстaнa қaлaлaры Әкімдерінің aппaрaттaры болып тaбылaды. Кәсіпкерлікті 
дaмыту және қолдaу сaлaсындaғы мемлекеттік сaясaтты жүзеге aсыру үшін 
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Әкімшіліктердің жaнынaн Кәсіпкерлік пен Өндіріс жөніндегі Депaртaмент (Бaсқaрмaлaр) 
құрылғaн. Олaрдың құрaмынa Кәсіпкерлік жөніндегі бөлімшелер кіреді.  

Облыстық Кәсіпкерлік пен Өндіріс жөніндегі Депaртaмент өз құзыры aясындa 
шaғын және ортaшa кәсіпкерлікті қолдaуғa міндетті болып тaбылaды.  

Aлғa қойылғaн мaқсaтқa жету үшін Депaртaментке мемлекеттік сaясaтты жүргізуге 
тиісті мынaдaй функциялaр мен құқықтaр беріліп отыр: 

- кәсіпкерлік сaлaсындaғы мемлекеттік сaясaтты әзірлеуге және іске aсыруғa 
қaтысу ;  

- жергілікті мемлекеттік оргaндaрдың қызметін үйлестіру және орындaу;  
- қоғaмдық ұйымдaрмен және бaсқa дa мемлекеттік, үкіметтік емес құрылымдaрмен 

өзaрa іс-әрекеттесу;  
- белгіленген тәртіп бойыншa aзaмaттaрдaн түскен хaттaр, aрыз бен өтініштерді 

қaрaстыру.  
Мемлекет тaрaпынaн қaзіргі кезде шaғын және ортa бизнес зaмaнның тaлaптaрынa 

сaй өзіне тән икемділігін, ұтқырлығы мен нaрықтық объективтілігін инновaциялық 
экономикaдaғы өз орнын тaбуғa жұмсaуы керектігін түсініп отыр. 

Мемлекет aтaлғaн қолдaудың бaрлық түрін aтқaрушы оргaндaр aрқылы, көптеген 
жергілікті және aймaқтық деңгейде қaбылдaнғaн бaғдaрлaмaлaр aрқылы және соғaн 
лaйықтaп мемлекеттік кaпитaлы қaтысуымен aрнaйы құрылғaн мекемелер aрқылы жүзеге 
aсырaды. Жоғaрыдa aтaлғaн міндеттерді aтқaрaтын мекемелер қaтaрынa кіретіндер:  

«Инжиниринг және технологиялaрдың трaнсферті ортaлығы» AҚ.Ортaлықтың 
негізгі мaқсaты мен міндеті  Қaзaқстaн экономикaсының нaқты сектор сaлaлaрының жaңa 
технологиялaр трaнсферті және республикaдaғы инновaциялық іс-әрекетті белсендіру 
aрқылы бәсекеге жaрaмдылығын aрттыру болып тaбылaды ;  

«Kaznex» экспортты дaмыту және ілгерілік корпорaциясы» AҚ – Корпорaцияның 
қызметі үкiметке мемлекеттiк сaясaтты, соның iшiнде кәсiпкерлiктi дaмытуғa қaтысты, 
құру сaлaсындa aқпaрaттық-тaлдaу жaғынaн қолдaу көрсету болып тaбылaды. 

«Дaму» Шaғын кәсіпкерлікті дaмыту қоры» AҚ- қaржылық, консaлтингтік 
қызметтерді ұсыну интегрaторы және оперaторы рөлінде ШОБ-ң, сонымен бірге 
Қaзaқстaнның микроқaржы ұйымдaрының сaпaлы дaмуынa көмектеседі[46]. 

«Ұлттық инновaциялық қоры» AҚ -кәсіпкерлік бaстaмaлaрғa инвестициялaрды 
тaрту және жобaлaрды қaржылaу aрқылы қaржылaй қолдaу көрсетіп отырaды.  

«Қaзaқстaнның инвестициялық қоры» - жaңa және aлдыңғы қaтaрлы 
технологиялaрды қолдaнып, шикізaт пен мaтериaлдaрды тереңдетіп қaйтa өңдейтін 
кәсіпорындaрдың жaрғылық кaпитaлынa инвестиция құю aрқылы қaржылaй қолдaу 
көрсететін мекеме. 

«Қaзaқстaнның Дaму Бaнкі» AҚ - қaржылық жaғынaн қолдaу көрсетеді;  
Технопaрктер, бизнес-инкубaторлaр, өндірістік aймaқтaр– қaлыптaсу және дaму 

кезеңіндегі кәсіпкерлікті мaтериaлды-техникaлық жaғынaн қолдaу және көмек береді. 
 «Шaғын және ортa кәсіпкерлікті мемлекеттік қолдaу мемлекеттік, сaлaлық 

(секторaльдық) және өңірлік бaғдaрлaмaлaр негізінде жүзеге aсырылaды және ол шaғын 
кәсіпкерлікті дaмыту мен қолдaуғa бaғыттaлғaн шaрaлaр кешенін білдіреді», - деп 
көрсетілген. 

2010 жылғы 29 қaңтaрдa Қaзaқстaн Республикaсының Президенті Н.Ә. Нaзaрбaев 
«Жaңa онжылдық–жaңa экономикaлық өрлеу – Қaзaқстaнның жaңa мүмкіндіктері» aтты 
Қaзaқстaн хaлқынa Жолдaуындa: «Үкіметке 2010 жылдaн бaстaп өңірлерде кәсіпкерлікті 
дaмыту жөнінде бірыңғaй бюджеттік бaғдaрлaмa енгізілуін қaмтaмaсыз етуді тaпсырды. 
Оны «Бизнестің жол кaртaсы – 2020» деп aтaуды ұсынды. Бұл бaғдaрлaмaның мaқсaты 
өңірлерде кәсіпкерліктің, бәрінен бұрын шaғын және ортa бизнестің жaңa тобын дaмыту 
есебінен тұрaқты жұмыс орындaрын aшу және құру болaды. 

Бұл бaғдaрлaмa қaрaжaтын пaйдaлaну мынaдaй бaғыттaр бойыншa жүзеге 
aсырылуы тиіс:  
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- несиелер бойыншa пaйыздық стaвкaлaрды субсидиялaу;  
- шaғын және ортa бизнеске несиелерді ішінaрa кепілдендіру; 
- бизнес жүргізуге сервистік қолдaу білдіру; 
- кaдрлaрды қaйтa дaярлaу және біліктілігін aрттыру, жaстaр прaктикaсы және 

әлеуметтік жұмыс орындaры. 
«Бизнестің жол кaртaсы – 2020» кәсіпкерлер үшін де, сол секілді бaнктер мен 

инвесторлaр үшін де шикізaттық емес жобaлaрды қaржылaндыру жөнінен жaңa 
мүмкіндіктер aшaды», - делінген. Бұл негізде Президент тaрaпынaн кәсіпкерлік жоғaры 
дәрежеде тұрғaнын көреміз. 

Егер инвестиция көп мөлшерде тaртылсa, елімізге жaңa техникa мен 
технологиялaр, шетелдік тәжірибе келеді.  

Жaлпы, Қaзaқстaн инновaциялық дaмудың сын-тегеурiндерiне aғымдaғы ден 
қоюдaн оны ұзaқ мерзiмдi жоспaрлaуғa көшуi қaжет. Aғымдaғы жaғдaйды тaлдaу 
негiзiнде, Қaзaқстaнның ғылыми дaмуындa мынaдaй әлсiз жaқтaрды бөлiп көрсетуге 
болaды. 

1) «Қaзaқстaн - 2050»: қaлыптaсқaн мемлекеттiң жaңa сaяси бaғыты» стрaтегиясын 
қолдaу үшiн мейлiнше нaқты инновaциялық стрaтегияның жоқтығы; 

2) инновaциялaрғa сұрaныстың төмен болуы немесе тіпті болмaуы; 
3) инновaциялaр үшiн жaңa сaясaттың және уaқтылы қaзiргi зaмaнғы зaңнaмaлық 

реформaлaрдың қaжеттiлiгiн түсiнудiң жетiспеушiлiгi; 
4) ғылыми –зерттеу және тәжiрибелiк-конструкторлық әзiрленiмдер мен 

инновaциялық жобaлaрдa ғылым, өнеркәсiп пен университеттер aрaсындaғы өзaрa iс-
қимылдың жетiспеушiлiгi; 

5) экономикaғa шaғын және ортa бизнес пен кәсiпкерлер ықпaлының шaмaлы 
болуынa әкелетiн ел iшiндегi кәсiпкерлiктiң әлсiз дaмуы; 

6) шaғын және ортa кәсіпкерліктегі инновaциялық жүйенiң түрлi элементтерiнiң 
aрaсындaғы әлсiз үйлестiрілуі;        

7) ғылыми қызметкерлер мен өнертaпқыштaрдың aқпaрaттық құзыретiнiң төмен 
болуы; 

8) шaғын және ортa кәсіпкерліктегі өңiрлiк инновaциялық жүйелердiң жеткiлiксiз 
дaмуы. 

Қорытa келіп aйтсaм, осы жоғaрыдaғы мәселелерді төмендету және кәсіпкерліктің 
дaмуын мемлекет тaрaпынaн қолдaу келесі бaғыттa жүргізілуге тиіс:  

- жaңaдaн құрылғaн кәсіпорындaр мен фирмaлaрдың құрылу және қызмет aтқaру 
процестеріне бaстaпқы кездерде кеңес беріп отыру;  

- осы жaңaдaн құрылғaн құрылымдaрғa белгілі бір мөлшерде қaржылық көмек 
көрсету немесе сaлық сaлу aясындa жеңілдіктер беру;  

- қaржы жaғынaн әлсіздеу кәсіпкерлік құрылымдaрғa техникaлық, ғылыми-
техникaлық немесе технологиялық көмек көрсету және қолдaу; 

- инновaциялaрды, aсa жaңa мaтериaлдaр мен технологиялaрды тұтынуды кеңейту 
және  жетекшi инновaциялық клaстерлердi, оның iшiнде «ЕХРО-2017» хaлықaрaлық 
көрмесiн өткiзу мүмкiндiктерiн қолдaнa отырып, одaн әрi дaмыту; 

- кәсiпкерлiк секторды қaржылaй қолдaуды ортaлықтaн aлу қaжет. Өңiрлiк 
инновaциялық сaясaтты қaлыптaстыру мен шaғын және ортa бизнес жобaлaрын 
қaржылaндыруғa өңiрлердiң қaтысуынa мүмкiндiк беру;       

- 2020 жылғa қaрaй инновaциялық инфрaқұрылым қызметi мен шaғын және ортa 
кәсіпкерліктегі перспективaлық инновaциялық жобaлaрды қолдaуғa өңiрлiк бюджеттен 
қaржылaндыру үлесi едәуiр ұлғaюы тиiс; 

- бaсым инновaциялaрды ескере отырып, өңiрлiк дaмуды және инфрaқұрылымды 
жоспaрлaуды күшейту керек. Инновaциялық шaғын бизнестiң aртықшылығы бiртiндеп 
aртa түсіру қaжет.  
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- әзiрленген технологиялaр үшiн университеттер мен өнеркәсiптiк зерттеу 
зертхaнaлaры бaзaсындa стaртaптaр құру. 

Aтaлғaн бaғыттaрмен жұмыс жaсaй отырып, еліміздің шaғын және ортa кәсіпкерлік 
сaлaсын инновaциялық жaғынaн дaмытып, экономикaсы ілгері дaмығaн мемлекеттердің 
қaтaрынa қосылa aлaмыз және бәсекеге қaбілетті өнімдер шығaрa aлaмыз.  
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Кез келген елдің ұлттық валютасының жасанды емес, нақты құны болуы қажет. Ол 

құн нарық заңымен, яғни оған деген сұраныс және ұсыныспен анықталуы тиіс. Осы 
уақытқа дейін теңге бағамының тұрақты болуына Үкімет тарапынан, нақтысында Ұлттық 
банк тарапынан жасанды түрде үнемі қолдау көрсетіліп келген болатын және оның 
бағамы нарық заңдылықтарына қарамастан қатаң бақыланып келді. Ендігі уақытта 
теңгенің мұндай бақылануы және қадағалануы толықтай болмағанмен алынып тасталды, 
ол еркін қалқымалы жағдайға көшті. Бір сөзбен айтқанда оның бағамын енді валюта 
биржасындағы күнделікті қалыптасып отыратын нарықтық баға айқындайды. Бұл оған 
деген сұраныс пен ұсынысқа негізделген. Дәлірек айтсақ, бұл тура нарық заңдылығы. 
Теңгенің мұндай қадамға баруына қандай алғышарттар мен себептер болды деген заңды 
сұрақ туындайды. Енді осы сұраққа жауап беруге тырысып көрелік. 

Соңғы жылдары экономикадағы келеңсіз жайттардың қалыптасуы жиіледі. Мұның 
басты себебі экономиканың шикізат ресурстарына негізделгендігі және сол бағытта даму 
алғандығы да қарапайым адамдарға түсінікті еді. 

Ал, 2014 жылдың соңында экономикадағы жағдай бірден әрі күрт төмендеп кетті. 
Бұған теріс әсер еткен екі негізгі факторды айтуға болады: мұнайға деген әлемдік бағаның 
түбегейлі төмендеуі және көршілес екі елдің, алдымен, Ресейдің, содан кейін Қытай 
ақшасының құнсыздануын атауға болады. Әсіресе, Ресей рубьлі құнының өткен жылдың 
соңындағы күрт төмендеуі (екі есеге жуық) отандық экономиканың, соның ішінде 
отандық кәсіпкерлердің қаржылық-шаруашылық жағдайын қатты шайқалтып кетті. Сол 
сияқты әлемдік нарықта бұрын тұрақтылық танытып келген валюталар құнының 
әлсізденуі орын алды, мысалы, қытайлық юаннің тек қана 3%-ға девальвациялануы біз 
секілді дамушы елдер ғана емес, Америка секілді дамыған елдердің де экономикасын 
теңселтіп отыр, нәтижесінде сол өткен жылдың бірінші тоқсанында АҚШ долларына 
қатысты еуро 22,8%-ға, ал жапондық иена 19,7%-ға құлдырады. Бұлардың бәрі қосыла 
келе еліміздегі экономика салаларының құрылымдық дағдарысқа ұшырау қаупін туғызды. 
Солай болды да. Оған дәлел Қазақстандағы ЖІӨ көрсеткішінің тежелуі, нәтижесінде оның 
өсім қарқыны тек 1,7%-дың маңайында ғана қалыптасты. Бұған дейін оның өсім қарқыны 
жоспарлы деңгейде болып келген болатын[1]. 
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Мысал ретінде айтар болсақ, 2015 жылдың қаңтар-маусым айлары аралығында, 
өткен жылдың осы кезеңімен салыстырғанда өнеркәсіп өсімі 100,6%-ды ғана көрсетті 
немесе ақшаға шаққанда өнеркәсіп өндірісінің көлемі 26%-ға төмендесе, экономиканың 
даму бағытын айқындвп отырған салада – шикі мұнай мен табиғи газ өндіру салаларының 
(бұл сала ел экономикасының 69,8%-н құрап отыр) көрсеткіші 43%-ға төмендеп кетті.   

Нәтижесінде қазақстандық экспорт 2015 жылдың осы мерзім аралығында 19,8 
млрд.АҚШ долларын ғана құрады, бұл өткен жылдың осы кезеңімен салыстырғанда 
44,4%-ға төмен. Ал, импорт болса сол жылдың қаңтар-маусым айларында 12,8 млрд.АҚШ 
долларын көрсетті, бұл өткен жылмен салыстырғанда 17,1%-ға төмен.  

Елдегі экономикалық жағдайдың нашарлауы мемлекеттік қаржы жағдайына да 
теріс ықпалын тигізді. 2015 жылдың біз алып отырған мерзім аралығында мемлекеттік 
бюджетке түскен салық мөлшері 2 017 млрд.теңгені құраса, бұл өткен жылмен 
салыстырғанда 14,2%-ға төмен. Бұған тікелей әсер еткен ҚҚС түсетін түсімнің азаюы, 
мемлекеттік бюджетке 304,5 млрд.тенге ғана түскен, немесе оның көлемі алдыңғы 
жылмен салыстырғанда 43%-ға дейін құлдыраған.  

Ал енді мұнайға келер болсақ, оның әлемдік нарықтағы бағасының түсуі Ұлттық 
Қорға түсетін түсімдерге де кері әсерін тигізді.  Мысалы, сол 2015 жылдың қаңтар-
маусым айлары аралығында оған келіп түскен ақша 957млрд.теңге, ал  2014 жылдың осы 
мерзіміндегі түскен ақша көлемі 1 820 млрд.теңге, демек Ұлттық Қордың көлемі бір жыл 
ішінде 46%-ға төмендеп кеткен. Оны үстіне соңғы жылда теңгені қалыпты ұстап отыру 
үші Ұлттық Қордан 28 млрд.доллар бөлінген болатын. Мұның бәрі елдің қаржы қалтасына 
едәуір салмақ салған еді[2]. 

Міне осы айтылғандарды ескере келе ҚР Үкіметі жаңа экономикалық саясатты 
жүзеге асыруға көшті. Бұл жаңа саясат ресми түрде инфляцияны таргеттеуге  негізделген. 
Енді валюта дәлізі болмайды, ол алынып тасталды. Ал валюта бағамын анықтайтын 
жағдайды жоғарыда келтірдік.  

Бүгінгі күні әлемдік экономикада қалыптасқан іргелі жағымсыз өзгерістер 
шартында өмір сүріп отырған бұл жаңа саясат, экономикалық өсу мен шикізат 
ресурстарының баға тұрақтылығы арасындағы тепе-теңдікті қамтамасыз ететін ақша-
кредит саясатының да жаңа бағытын талап етті. Сол себепті ҚР Үкіметі Ұлттық банкпен 
қосыла отырып теңгені еркіндікке жіберді. Ол қысқа мерзім арасында өз тиімділігін де 
көрсетті: шикізат ресурстарын экспорттаушы отын-энергетика инфраструктурасы 
саласының мекемелері мұнай бағасының төмендеуінен болған шығындарын орнына 
келтірді, елдің төлем балансы оң өзгерістерге ие болды, бюджет кірісі толды, жақын шет 
елдерге іргелес орналасқан отандық кәсіпкерлер бәсеке нарығын теңестірді т.б.  

Келесі кезекте бұл ақша-кредит саясатының ендігі бағыты жоғарыда 
айтқанымыздай инфляцияны таргеттеумен айналысады. Енді таргеттеу дегеніміз не? Бұл 
қандай экономикалық категория? Оның мән-мағынасы нені білдіреді? Осы сұрақтарға 
жауап беріп көрелік. 

Таргеттеу (targeting – ағылшыннан аударғанда – шектеу, нысаналау, ақша 
агрегаттарының өсу бағдарларын белгілеу), яғни, белгілі бір мақсатты белгілеу немесе 
мақсатты бағыт деген ұғымды білдіреді. Ұлттық банктің алдағы мақсаты инфляцияға жол 
бермеу, оны жоспарлы түрде шектеп отыру болмақ. Бұл да оңай шаруа емес. Әрине, 
инфляция, жағымсыз әлеуметтік құбылыс. Оның мәнісін кейбіреулер тек бағаның өсуі деп 
қана түсінеді. Ол дұрыс емес. Инфляция кезінде де нарықтың сұраныс және ұсыныс 
заңдарана сәйкес кейбір тауарларға баға өссе, кейбіреулері керісінше төмендеуі де мүмкін. 
Ал қайсібір тауарларға баға өзгеріссіз қалуы да мүмкін. Ол шектен шыққан жағдайда ғана, 
яғни ұшқырлық деңгейге жеткенде (елімізде мұндай жағдай теңгені айналысқа шығарар 
алдында 3000%-ға жуық деңгейде болған) баға жаппай өсіп, ауыздықтауға келмейді. 
Сондықтан, ең алдымен орынсыз дүрбелеңдікке жол берілмеуі тиіс. Жалпы алғанда 
Ұлттық банк инфляцияны таргеттеу принциптеріне көшуді 2002 жылдан бастап қолға 
алған болатын. Бұл тез арада өзінің нәтижесін бермейтін ұзақ мерзімді процесс. Оны 
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жүзеге асырудың қолайлы әрі негізгі шарты ұлттық өндірісті жандандыру, нақты айтар 
болсақ отандық тауар өндірісіне көшу. Сонымен қатар қай салада болсын, өнеркәсіп 
өндірісімен (алыпсатарлық саудамен емес) айналысатын шағын және орта бизнесті 
дамыту, оған қолдау көрсету қажет. Отандық өнім өндірісімен айналысушы кәсіпкерлерді 
салықтан босату қажет. Олар алдымен ісін бастап, өз саласында орнықсын, өнім өндірісін 
жолға қойсын. Өркендеу сатысына жеткен кезде барып салық механизмі іске қосылсын. 
Банк жүйесі тарапынан да осындай қолдау жасалуы тиіс. Кәсібін енді ашып жатқандарға 
кредит пайызсыз, яғни несие түрінде қайтарымды негізде тегін берілуі тиіс. Бір сөзбен 
айтқанда қазіргі шикізаттық экономиканы әртараптандыру, нақты өнім өндірісіне, оны 
өңдеумен айналысуға сөзден гөрі іс жүзінде көшу уақыт талабына айналып отыр. Бұл 
үшін де алғышарттар бар, елімізде индустриальдық инновациялық бағдарламалардың 
шын мәнінде жүзеге асырылуын қамтамасыз етуіміз қажет. Тек осының барлығы іс 
жүзінде жүргізілсе болғаны. Нақты өнім өндірісі, соның ішінде отандық өнім қажет. Ел 
сенімін болашақта істелінетін бағдарламалармен емес, нақты істермен сендіру қажет[3]. 

Егер осы айтылған шаралар орындалса, онда инфляцияны таргеттеу шарасы да 
орындалады. Бұған күмән жоқ. Сондықтан да ендігі жерде валюта бағамына үнемі 
қарайлау, назарда ұстаудың қажеті шамалы. Әркім өз кәсібімен айналысқаны дұрыс. 
Нарық заңдылығы осыны талап етеді.  
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Паевые инвестиционные фонды (ПИФы) возникли впервые в США, и как 

финансовый инструмент существуют уже более 100 лет. 
В нашей республике первые паевые инвестиционные фонды появились в 2005 году, 

чему способствовало принятие Закона "Об инвестиционных фондах" от 7 июля 2004 года. 
В нем дается следующее определение: паевой инвестиционный фонд — принадлежащая 
на праве общей долевой собственности держателям паев и находящаяся в управлении 
управляющей компании совокупность денег, полученных в оплату паев, а также иных 
активов, приобретенных в результате их инвестирования. Закон определяет три формы 
паевых инвестиционных фондов: открытый, интервальный и закрытый [1]. Первый паевой 
инвестиционный фонд был зарегистрирован в январе 2005 года и этим фондом являлся 
открытый паевой инвестиционный фонд «Казначейство».  

Объем депозитов в депозитных организациях (более 15 970 481 млн. тенге, в том 
числе 6 792 709 млн. тенге сбережении физических лиц в 2015 году) позволяет 
рассматривать паевые инвестиционные фонды в стране как альтернативную форму 
вложения средств. Но не смотря на основные преимущества ПИФов: надежность; процент 
прибыли ПИФов в среднем больше банковского вклада; доступность, суммы входа в ПИФ 
тоже не высокие, по сравнению с брокерскими организациями, ситуация на данном 
сегменте РЦБ не радужная.  
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По данным Комитета финансового надзора Национального Банка Республики 
Казахстан по состоянию на конец 2015 года на рынке ценных бумаг зарегистрировано 77 
паевых инвестиционных фондов, из которых 57 закрытых, 10 интервальных и 10 
открытых. Количество фондов с каждым годом сокращается, так с 2011 года общее 
количество ПИФов сократилось на 50,6 % (Таблица 1) [2].  

 
Таблица 1 Данные о зарегистрированных паевых инвестиционных фондах 

Наименования  2011 2012 2013 2014 2015 
Количество действующих выпусков паев 152 126 99 80 77 
Количество зарегистрированных выпусков 
паев 8 3 1 6 0 

Источник: Комитет финансового надзора 
 
Динамика изменения активов инвестиционных фондов в целом имеет 

положительный тренд. В 2015 году совокупное количество активов паевых фондов 
составило 480 512 млн. тенге (рисунок 1), среднее значения прироста за последние пять 
лет равняется 6,17%.   

 
Рисунок 1 Динамика изменения активов ПИФов в млн. тенге 
Источник: Комитет финансового надзора 
 
На сегодняшний день грань между формами паевых инвестиционных фондов 

практически стирается. Если до 2012 года превалирование ЗПИФов можно было 
объяснить спецификой инвестирования (то есть возможностью инвестирования активов в 
земельные участки, здания, сооружения, строящиеся и реконструируемые объекты 
недвижимого имущества, проектно-сметную документацию, а также в права 
землепользования и недропользования), то с внесением поправок в закон «об 
инвестиционных фондах» от 28 декабря 2011 года касательно возможности 
инвестирования паевых инвестиционных фондов только в финансовые инструменты 
преимуществом ЗПИФов с точки зрения управления становятся только условия, 
связанные со сроками выкупа паев.  В открытых и интервальных ПИФах сроки выкупа 
паев короткие, что создаёт трудности в управлении ПИФом. Из таблицы 2 видно, что в 
2011 году доля инвестированных активов в иное имущество равнялась 96,80 % от общей 
стоимости активов, а в последующие годы данный показатель понижался и в 2015 году 
составил 42,41 %. Значительно возросла доля инвестиции в финансовые инструменты 
рынка ценных бумаг, так за последние пять лет данный показатель увеличился в 18 раз (с 
3,20 % до 57,59 %) (Таблица 2) [3]. 
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Таблица 2 Совокупный инвестиционный портфель инвестиционных фондов 

 
Примечание: 2015* на 01.10.2015 г 
Источник: Комитет финансового надзора 
 
По данным информационного портала Investfunds.kz первое место в рэнкинге 

казахстанских инвестиционных фондов по доходности занимает ИПИФ «Фонд 
еврооблигации», управляющей компанией которой является Сентрас Секьюритиз. К 
концу 2015 года стоимость одного пая данного фонда составил 1 787 057,12 тенге. 
Динамика цен на паи имеет положительную тенденцию, так за пять лет стоимость пая 
увеличилась на 1074252,76 тенге, наибольший прирост доходности составил 79,64% в 
2015 году, когда цены возросли в 1,8 раза, с 994 779,39 тенге до 1 787 057,12 тенге.  
Неплохие показатели у фонда «Казначейство», несмотря на снижение цен в 2011 году, в 
последующие годы стоимость пая росла и на конец периода ровнялась 531 398,65 тенге. 
Отрицательная картина складывается у фонда «Даму Инвест». Несмотря на рост 
доходности в 2012 году, тенденция идет на понижение, таким образом цена на пай на 
31.12.15 г по сравнению с предыдущем годом снизилась на 25,13%.  

 
Таблица 3 Рэнкинг инвестиционных фондов по доходности 

N Название фонда Название УК Тип фонда Пай на 
31.12.11 

Пай на 
31.12.12 

Пай на 
31.12.13 

Пай на 
31.12.14 

Пай на 
31.12.15 

1  Фонд 
еврооблигаций 

Сентрас 
Секьюритиз 

Интервальный, 
Сформирован 

712 
804,36 

813 
521,13 

868 
458,40 

994 
779,39 

1 787 
057,12 

  Прирост, %   14,13 6,75 14,55 79,64 

2  Казначейство Сентрас 
Секьюритиз 

Открытый, 
Сформирован 

230 
255,06 

261 
308,12 

289 
488,83 

310 
772,80 

531 
398,65 

  Прирост, % -4,98 13,49 10,78 7,35 70,99 

3  Асыл-Эксперт Асыл-Инвест Интервальный, 
Сформирован 1 166,94 1 286,48 1 588,44 1 630,31 2 394,55 

  Прирост, % 3,93 10,24 23,47 2,64 46,88 

4  ЦентрКредит - 
Разумный баланс BCC Invest Интервальный, 

Сформирован 1,50 1,65 1,87 1,99 2,30 

  Прирост, % 5,08 10,00 13,33 6,42 15,58 

5  Даму Инвест ОРДА Капитал Открытый, 
Сформирован 

15 
523,13 

17 
856,61 

15 
828,19 

14 
753,01 

11 
045,54 

  Прирост, % -12,17 15,03 -11,36 -6,79 -25,13 
Источник:  сайт http://investfunds.kz 
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Ситуация по привлечению денежных средств в паевые фонды остается плачевной. 
В предкризисные годы ПИФы пользовались большой популярностью и 
позиционировались как инструмент с гораздо более высокой доходностью, чем 
традиционный банковский вклад, и, в то же время, с гораздо меньшей степенью 
рискованности, чем операции с ценными бумагами на организованном рынке, поскольку 
управляющая компания в рамках работы с активами ПИФа инвестировала в пул 
различных инструментов в зависимости от выбранной клиентом стратегии - 
высокорисковой, сбалансированной или консервативной. После мирового финансового 
кризиса 2008 года, который продолжается по сей день, ПИФы показали свою 
нестабильность, многие компании объявили о дефолте, о неспособности выполнять свои 
обязательства. В следствии чего идет отток клиентов и финансовых средств из паевых 
инвестиционных фондов.   

Значительные ресурсы в 2011 – 2012 годы потерял фонд «Казначейство» 307,4 млн 
тенге, но он также является лидером по привлечению средств в 2013 году, приток 
составил 168 миллионов тенге. Не радужная ситуация в фонде «Даму иинвест», под 
управлением ОРДА Капитал, в течении четырех лет шел отток финансовых средств, в 
сумме это составило 154,5 миллионов, а приток в 2015 году в размере миллиона тенге 
выглядит очень скромно (Таблица 4) [4]. 

 
Таблица 4 Рэнкинг инвестиционных фондов по объему привлеченных средств 

(приток/отток) 
N Название фонда Название УК Тип фонда 2011 2012 2013 2014 2015 

1  Фонд 
еврооблигаций 

Сентрас 
Секьюритиз 

Интервальный, 
Сформирован 

5 949 
535,61 

-12 423 
861,62 

-5 068 
465,85 

-65 837 
903,08 

5 190 
942,92 

2  Даму Инвест ОРДА 
Капитал 

Открытый, 
Сформирован 

-32 978 
573,55 

-23 234 
017,96 

-37 989 
486,38 

-60 312 
381,95 

1 069 
101,52 

3  Казначейство Сентрас 
Секьюритиз 

Открытый, 
Сформирован 

-154 552 
652,83 

-152 823 
996,40 

168 026 
802,48 

4 641 
390,67 

-6 268 
923,89 

4  ЦентрКредит - 
Разумный баланс BCC Invest Интервальный, 

Сформирован 
-22 231 
047,15 

-5 109 
499,27   3 814 

995,96 
-7 800 
091,49 

5  АСЫЛ-
ЭКСПЕРТ 

АСЫЛ-
ИНВЕСТ 

Интервальный, 
Сформирован 

-5 282 
452,35 

4 808 
955,89 

490 
839,73 

52 165 
462,45 

-66 504 
786,12 

Источник:  сайт http://investfunds.kz 
 
Рынок паевых инвестиционных фондов в Казахстане еще очень молод и 

сталкивается с множеством преград перед собой. Основными проблемами развития 
ПИФов, как и пять лет назад, остаются финансовая неграмотность населения и недоверие 
к подобному роду инвестирования, связанное с отсутствием каких-либо гарантий по 
ожиданиям доходности. Население продолжает хранить свои сбережения дома, либо на 
депозитных счетах банков второго уровня. Так как ПИФы более выгодны при 
долгосрочных инвестициях (2-5 лет) многие не готовы это сделать.  

Еще одним немаловажным фактором торможения развития данного рынка является 
слабость самого фондового рынка. Многие управляющие компании даже при наличии 
денежных средств не могут найти эффективные инструменты для выгодного вложения. 
Данная ситуация возникает в результате выставления множества ограничении со стороны 
государства. Для инвестиционных фондов ввели практически одинаковые запреты на 
приобретение финансовых инструментов нерезидентов РК, как и для пенсионного фонда. 
Паевые инвестиционные фонды не могут покупать инструменты нерезидентов РК с 
кредитным рейтингом ниже чем "BBB-" от международного рейтингового агентства. Но 
при этом существует множества иностранных компании, которые не обладают каким-либо 
рейтингом, но все же эффективно торгуются на биржах, так как это известные компании и 
заслужили доверие инвесторов, к таким компаниям можно отнести Apple [5].  

Тем не менее, несмотря на достаточно сложное текущее положение рынка ПИФов, 
участники рынка в целом настроены оптимистично по поводу дальнейших перспектив его 
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развития. В частности, возлагаются надежды на постепенное информирование населения 
в этом вопросе, а также на поэтапную и кропотливую работу самих участников рынка в 
данном направлении. 
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Несие бойынша тәуекелдің жоғарылауы мен жіктелімді төмендету белгісінің пайда 

болуы кезінде, банктің жауапты қызметкерлері Несие Комитеті мен банк Басшылығын 
хабардар етеді. 

Ұзартылған немесе жоспарлық мерзімнің өтуіне байланысты қарыз алушының 
сыйақы (мүдде) мен негізгі қарызды өтемеу жағдайында несие бөлімшесі Несие 
Комитетіне, осы несиенің мерзімін қосымша ұзарту жөнінде ұсыныс жасайды. Мерзімді 
ұзартудың қолайсыз жағдайы кезінде, несие мерзімі өткен қарыз шотына шығарылады. 

Проблемалардыңпайдаболуыкезіндемынадайшараларқолдануқажет: 
1. Сынижағдайдыңпайда болу себептерінанықтау; 
2. Қарызалушыменкездесудіөткізуқажет; 
3. Қарыз алушының қаржылық жағдайына тексеру жүргізу; 
4. Сыни жағдайдың пайда болуының негізгі себептерін; 
Несиені мерзімі өткен қарыз шотына шығару жағдайында несиені қамтамасыз ету 

Басқармасы белгіленген Заң тәртібіне сәйкес (соттық немесе соттық емес) кепілдікке 
алынған мүлікті өткізу процедурасына кіріседі. Кепілдік мүлігінің соттық емес сауда-
саттығы банктің сенім жүктелген тұлғасымен ағылшын немесе голланд әдісі бойынша 
жүргізіледі (сауда-саттық бағасын төмендету немесе көтермелеу)[1]. 

Банкілік несиелер бойынша қарызды өтеудің қолайлы схемасы мынадай:талаптан 
қайту, қарыздың ауысуы, дебиторлық қарызды қайтару бойынша қарыз алушымен жұмыс 
жасау және қауіпсіздік департаментімен қоса басқа да шаралар. 

Проблемалық несиелермен жұмыс істеудің 4 негізгі кезеңін ұсынамыз: 
 1. Мәселеніалдын-ала көру. 
Несиелеуге қатысты мәселені шешу кезінде, маңызды қадам болып, проблеманың 

пайда болуының алғашқы кезеңінде, оны басынан белгілеу табылады. Осы себеп бойынша 
ең маңызды болып, несие офицерімен «дабыл қағысын» дұрыс бағалау және әлуетті 
мәселелерді ескерту үшін уақытылы шара қолдану болып табылады. 

Банк Басқармасы төленбеген мәселелер қоржыны бойынша ақпаратты тұрақты 
түрде, сонымен қатар проблемалық несиеге қатысты барлық іс-әрекет бойынша тұрақты 
есепті алып отыру керек. 
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 2.Мәселені алдын-ала талдау және пайда болған жағдайлардан шығудын      әлуетті 
жолдары. 

Дәл осы кезеңде оперативті және тиімді шешілуге бағытталған келесі сұрақтар 
туындайды: 

- пайда болған мәселенің себептері: нашар менеджмент, әлсіз жоспарлау, 
қаржыны болжаудың нашарлығы, нарықтағы уақытша шым-шытырық; 

- компаниямен банк төлемін жүргізу күнінің негізгі ақша ағымын алу күнімен 
сәйкес келуі; 

- келешекте банк үшін қарыз алушының пайдалылығы; 
- қарыз алушының кәсіпорын ретінде, оның қаржылық ресурстарының тәжірибесі 

мен мотивациясының тұтас көрінуі; 
- өзінің банк алдындағы міндеттемелері бойынша дефолттың пайда болуы 

кезіндегі қарыз алушының жоғалтулары (активтер, акционерлік капитал, бедел, келешекте 
қарыз алу қабілеті); 

- кепілдіктіңжағдайы; 
- кепілдіктіңағымдықнарықтыққұныжәнеоныңжағдайы; 
- банкпенсұраусалынатыннесиеніқосымшақамтамасызету; 
- кепілдікөтімділігі (жылдамжәнежеңілтүрдеөтуі); 
- несиені қамтамасыз етудің заңдық аспектілерін реттеу (кепілді иелену мен оны 

сату); 
- кепілдік құндылықтарын сақтаудағы, қандай да спецификалық талаптардың бар 

болуы (мысалға, тасымалдау мен сақтауға спецификалық талаптар); 
- егер кепілдік ретінде аяқталмаған жоба болып шықса, онда: жобаның /бизнес-

жоспардың техникалық негізін жақсарту, жобаны аяқтау қаншаға әкеліп соғады, жобаны 
аяғына дейін кім жеткізеді, жобаның аяқталуына орай сатыла алатыны, кепілдің жағдайы, 
мәселені шешетін мықты кепілгердің бар болуы; 

- сұрақтың заңды жағы: ресми заңдық процедураларының қажеттілігі, олардың 
қаншалықты уақыт алатыны, олар қаншалықты қымбат тұрады, банктің заңдық 
құжаттамаларының дұрыстығы; 

- қарыз алушының мүддесі: жеке жауапкершіліктен құтылу, акционерлік 
капиталды сақтап қалу, заңдық шығындардан құтылу, салық төлемдерін төмендету; 

- банк мүддесі: қарыздың негізгі бөлігі мен ол бойынша пайызды жинауды 
жақсарту, заңдық шығындардан құтылу, салық төлемдерін төмендету, Қазақстан 
Республикасы Ұлттық Банкінің резервтік талаптарын төмендету, кепілдік құндылығын 
сақтау, банктің жалпы имиджін қорғау. 

 3. Банкте проблеманыжоюжоспарынәзірлеу. 
Егер қарыз алушы нарықта шынайы атқа және лайықты беделге ие болса, онда 

мәселені шешу үшін, онымен жұмыс істеуге болады. Ал егер қарыз алушы айтылған 
талаптарға сай келмесе, онда заңдық әрекет немесе кепілдікті ұстап қалу қажет. 

Егер мәселе, менеджменттің нашар болуына байланысты болса, онда жоба немесе 
компанияның жағдайын жөнге келтіре алатын, сонымен қатар банк алдындағы 
міндеттемелерді өз мойнына алатын басқа компания /тұлға тапқан дұрыс. 

Егер мәселе әлсіз қаржылық болжамға байланысты болса, онда жоба немесе 
компания қарызды өтеу жағдайын ұстана алмайды. Қарыз алушыға өзінің қарызын төлеу 
мүмкіншілігін беру мақсатында, қарыз міндеттемесі шартын (мысалға, негізгі соманы 
немесе қарыздың айналым мерзімін өтеу шарты) қайта қарастыру дұрыс шешім болуы 
мүмкін. 

Егер кепілдік ретінде аяқталуға жақын жоба болса, онда оңтайлы шешім жобаның 
сәтті аяқталуы мақсатында, қарыз алушыны қосымша несиелеу болып табылады. Жоба 
қарыз алушыға пайда әкелгеннен бастап, ол өзінің банк алдындағы міндеттемелерін 
орындай бастайды. 
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Мәселенің сәйкестендірілуінен кейін, банк өзінің позицияларын нығайту үшін 
келесі қадамдары қолдану керек: 

- қарыз алушының мониторинг деңгейін жоғарылату; 
- заңдық құжаттамаларды жақсартуды талап ету (банктің қолда бар 

құжаттамаларының дұрыс болуы); 
- несиені қосымша қамтамасыз етуді сұрау; 
- қосымша (жаңа) кепілмен бірге, кепілді талап ету; 
- компания менеджментімен шешімді қабылдау үрдісіне қатысу. 
4.Жоспардыорындау 
Жоспарды орындау кезінде банк жауапты тұлғаны анықтау қажет. Жалпы, банк 

мүддесінде қатал элементтер мен дипломатиялық түрде істерді жүргізу болып табылады. 
Егер қарыз алушы уәждемелі болса, онымен жақсы қарым-қатынастың сақталуына орай 
мәселені шешу кезінде, ол банк үшін пайдалы. Одан басқа, банк өзінің беделін сақтау 
жөнінде білу қажет. Банк мүддесінде, тұрақтылық элементтерімен аса тиімді және кәсіптік 
үлгіде мәселелерді шешу болып табылады. 

Несие меморандумын құрудан кейін, іске Заңдық Департамент кіріседі. Заңгерлер 
жобаға құқықтық сараптама жүргізеді, яғни заңдылықтың бұзылуын жойып, анықтайды. 
Несиенің нашарлануы, тәуекелдің өсуі айқын болған жағдайында, банк үшін тәуекелді 
бақылап, жоғалтуларды төмендету маңызды. Мысалға, Банкте осы мәселелерді шешуде 
тәуекел және проблемалық несие Басқармасымен жұмыс атқарады. Негізгі мақсат – 
банктің нашарланған несиелерінен жоғалтуларды жою немесе төмендету. Сонымен қатар, 
қарызды төлемеу тәуекелін төмендету мақсатында, профилактикалық жұмыс түрінде 
несие қызметкерлері қаржылық жағдай бойынша кез келген берілген несиені жіктей, әр 
несие бойынша провизия есептейді[2]. 

Тәуекел және проблемалық несие Басқармасы жұмысының нәтижесі бойынша 
несие проблемалық деп шешілетін болса, онда кепілдікті қамтамасыз етуді өткізу 
жолымен, қарызды қайтарудың реніш-талапта жұмысын енгізу қажет және мына 
жағдайлар орын алады: 

- банкрот процедурасы басталды, клиент банкті сотқа беруді қауіптендіреді; 
- клиентті табу мүмкін емес немесе клиент банкпен жұмыс істегісі келмейді. 
Несиеісі толығымен қауіпсіздік Департаментіне тапсырылады. 
Берілген қарызбен байланысты сыни жағдайды жөндеу мүмкін емес болғанда және 

несиені өтеу мерзімінің келуімен, банк қамтамасыз етуге кінаратын ұсынады және 
кепілдікке алынған мүлікпен қоса, Қазақстан Республикасының заңдылықтарына сәйкес 
басқа да заңдық әрекеттерді қолданады. 

Бүкіл үрдіс бойы, банк клиентпен жақсы қарым-қатынасты сақтау мақсатында өте 
сақты болу керек. Себебі, пайда болған жағдайдан шығудың банк үшін, клиентпен 
ұзақтық негізінде ынтымақтастықты түрде жұмыс істеу қолайлы болып табылады. 

Банк үшін келесілерді ұсынуға болады: несие бөлімімен, заңдық және қауіпсіздік 
қызметімен шешілетін мәселенің пайда болған жағдайында, іске тәуекел және 
проблемалық несиелер бөлімі кірісуі қажет. Мұндай бөлімді Банкте ашу қажет. Несиенің 
алты айдан кейін қайтарылмауы кезінде, ол осы бөлімнің құзіретіне енуі керек. Ол 
несиенің қайтарудың стандарттары емес тәсілін ұйымдастыру үшін арналған. Осы бөлімді 
құру банк басшылығының несие нарығындағы жағдайына қатысты дұрыс және жауапты 
тәсілдемесі жөнінде, несие саясатын қалыптастыруға белсенді әсерінің дайындығын 
айтады. Осы бағыттың бірі болып, несиенің қайтарылмауы тәуекелін төмендету 
табылады. Проблемалық несиелерді қайтару бойынша сәтті жұмыс жеке шешімді талап 
етеді. 

Проблемалық несиенің болуы кезінде, міндетті түрде несиені өтеуді қамтамасыз 
ету үшін шара қолдану қажет. 

Егер қарыз алушы бір уақытылы есептесе алмаса, онда ол несие бөлімінің 
қадағалауымен және келісілген кестеге сәйкес, қарызды бөліктеп қайтару тиіс. Бізге 
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белгілі кейбір жағдайда несиенің және айыппұл ықпал шараларының толық қайтарылуы 
мүмкін емес. Бұл жерде ымыралы шешім мынадай: ертеңгі күні ештеңенің болмауынан 
гөрі, бүгін табыстың бір бөлігін алу. Тағы бір шешім, ол банкпен кепілдікті сату. Ол үшін 
құжаттарды тексеріп, мыналарды белгілеу қажет: банк шынымен кепілдікті иелену 
құқығынын болуы және оны өткізу мүмкіншілігінің бар болуы. Әдетте бұл қымбат және 
уақыт алатын процедура болып табылады. Сондықтан, бұл жағдайда қарыз алушы мен 
кепілдікті өткізу бойынша жұмыс істеу керек. Себебі, кепілдікті өткізу кезінде банк 
қосымша құн салығы бойынша шығынына ұшырайды. [3] 
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Қаржы нарықтарын орналастыру процесі қаржылық жүйе арқылы жүзеге 

асырылады. Ол қаржы нарықтары мен қаржы институттарының қызметіне тікелей 
байланысты. Егер қаржы институттарының есебі болып жекеменшіктен заемщикке 
қаржылардың тиімді өтуі болса, қаржы нарықтарының міндеті болып қаржы ресурстарын 
сатып алушы мен сатушы арасында қаржы активтері мен міндеттемелерін сату болып 
табылады[1]. 

Қаржылық қатынастар әрбәр мемлекеттің экономикалық дамуының негізі болып 
табылады. Қаржы ресурстарының айналымы мен қайта орналастырылуы қаржылық 
сфераны және оның айналымын қалыптастырады, яғни қаржылық нарықты. Нарықтық 
экономика шарттарында қаржылық нарық мемлекеттің және жалпы алғанда оның 
құрамдас бөлігі болып табылады. «Қаржылық нарық» ұғымы тәжірибеде әртүрлі 
қолданылады, яғни әлемдік қалыптасқан тәжірибеде және әрбір мемлекеттің 
экономикалық даму ерекшеліктеріне байланысты. 

Ол ақшалай, депозиттік, несиелік, валюталық, қор, сақтандыру және зейнетақы 
нарығындағы қаржы құралдарын сатудың ұйымдастырылған жүйесі болып табылады. 
Бұнда негізгі рөлді қаржы институттары алады, өйткені олар ақша құралдарын 
жекеменшіктен заемщикке бағыттайды, бұндағы тауар рөлін төлем құралдары мен бағалы 
қағаздар атқарады. Басқа нарықтар сияқты қаржы нарығы қаржы ресурстарын сатушы мен 
сатып алушы арасындағы қарым-қатынасты орнатуға бағытталған. Осыған байланысты 
қаржы нарығы – бұл несиегер мен заемщик арасындағы капиталды қайта бөлістіру 
механизмінің жүйесі, осының арқасында капиталға сұрасыс пен ұсыныс қалыптасады. 
Тәжірибеде ол қаржы несиелік институттардың бір-біріне тәуелділігін көрсетеді, яғни 
қаржы құралдары жекеменшіктен заемщикке және және керісінше бағытталатынын 
көрсетеді. Қаржылық нарық мемлекеттің барлық ақша құралдарының ара қатынасын 
көрсетеді, соның ішінде әртүрлі экономика субъектілері жағынан әрдайым айналыста 
жүретін ұсыныс пен сұранысқа әсер ететін құралдарды айтамыз.  Бірақ ақша құралдары 
мен шаруашылық субъектілері бұл әлі қаржы нарығы емес. Ол тек ақша құралдары мен 
шаруашылық субъектілер арасында қарым-қатынас пайда болғанда ғана пайда болады. 
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Соған байланысты қаржы нарығы – бұл біріншіден, бос ақшалай қарым-қатынастардың 
бос ақша қаражаттарын қайта қозғалысы мен қайта бөлістірудегі экономика 
субъектілерінің арасындағы келісімдерді құру болып табылады[2]. 

Қаржы нарығы – бұл ақша операцияларының ерекшк түрі, бұнда сатып алу 
объектісі болыпмемлекеттің, халықтың, шаруашылық субъектілердің бос ақша 
қаражаттары болып табылады. Бұл құралдарға бағалы қағаздардың әртүрлі түрлерінің 
айналымға және шығарылымға шығу негізін жатқызамыз. 

Қаржы нарығының қызметі – мемлекеттік органдар мен шаруашылық 
субъектілерінің қажетті ақша ресурстарымен қамтамасыз етумақсатында ақша 
құралдарын қайта орналастыру мен жандандыру болып табылады. 

Қаржы нарығының қалыптасуы мен қызмет етуі төмендегідей экономикалық, 
құқықтық және ұйымдастыру формаларына байланысты.  

Қаржы нарығының негізгі қатысушылары: 
1. Инвесторлар. Олардың рөлінде мемлекер, заңды және жеке тұлғалар бола 

алады. Олар бос қаржы құралдарын пайда табу мақсатында қажетті нарықтарға бағыттай 
алады. 

2. Бөлістірушілер. Олардың рөлінде арнайы мамандандырылған қаржы 
құрылымдары (банк, сақтандыру компаниялдары, қор нарығындағы делдалдар) бола 
алады. Олар инвесторлардың қаржы ресурстарын мобилизациялайды және оларды белгілі 
бір сомасына байланысты тұтынушылар арасында бөлістіреді, мұндағы сомасы олардың 
өздерінің комиссиондық сыйақысы болып саналады. 

3. Тұтынушылар. Мемлекет, заңды және жеке тұлғалар әртүрлі өздеріне қажетті 
негізде алынатын қаржы ресурстарын және соған сәйкес нарықта алып, оларды 
қолдануына құқық береді.  

Қаржы нарықтарының макроэкономикалық міндеттері: 
- Бюджеттік бөлістіру процесін толықтыратын қаржы ресурстарының жылдам 

бөлістірілуін қамтамасыз ету; 
- Мемлекеттің, заңды және жеке тұлғалардың уақытша бос ақша қаражаттарын 

мобилизациялау, яғни сәйкесінше нарықта міндетті қатысушылардың және қоғам мен 
жалпы экономикалық жүйенің қызығушылықтарын ескере отырып қолдану, 

- Экономиканы салалық және территориялық деңгейде орталықтандырылған 
жүйесін қамтамасыз ету. 

Қаржы нарықтарының құрамы: 
- Ссудалық капитал нарығы; 
- Қор нарығы; 
- Сақтандыру нарығы. 
Қазіргі кезеңдегі қаржы нарықтарының негізгі белгілері: 
- Көбінесе экономикасы дамыған мемлекеттер қоғамның қаржы ресурстарының 

негізгі бөлігін қайта бөлістіруді қамтамасыз етеді; 
- Бөлістірушілер арасында бәсекелестердің қатаң деңгейінде сипатталатын 

«сатушы нарығы» және «сатып алушы» нарығында қалыптасуын анықтайды; 
- Мемлекетпен міндеттелгенарнайы қаржылық органдар арқылы 

орталықтандырылған реттеу және бақылау; 
- Бөлек нарықтардың арасындағы ингерация процесінің бөлінуі. 
Нарықтық экономикаға өту шарттарындағы қаржы нарықтарының басқа да 

ерекшеліктері: 
- Қалыптасу сатысында, яғни мемлекет жағынан реттеу тиімділігінің 

жеткіліксіздігі мен заңдылықтардың жетілмеуін анықтауы. 
- Қаржы ресурстарын бөлістірушылер арасындағы толық бәсекелестіктің 

жоқтығы, оның шешімі ретінде наорықтағы «сатушы нарығы» статусының тұтынушының 
қызығушылықтарының кері екенін көрсетеді: 
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- Әрбір қаржы нарықтарындағы пропорция теңсіздігі, яғни жалпы құрылымда да 
және оны құрайтын элементтерде де кездеседі; 

- Қаржы нарықтарының көлеңкелік ақпараттары, яғни орындалатын операциялар 
мен олдың қатынастарының сипаттамасымен. 

- Барлық қаржылық ұйымдардағы (әсіресе қор нарығы мен ссудалық капиталдар 
нарығында) арнайы мамандандырылған мамандардың жетіспеушілігі. 

Экономикалық факторлар – бұл экономикада жеке іспен айналысатын өз-өзіне 
қызмет ете алатын жекеменшіктердің болуы, яғни олар ақша қаражаттарына деген 
сұранысты ұсына отырып келісім шарттар жасаса алады және де ақша қаражаттарын 
инвестициялай алады. Құқықтық негіздері – бұл нарық құрылымын сипаттайтын 
сәйкесінше заңды құжаттары бар қызмет. Ұйымдастыру негіздері – нарықтық 
операциялардың ұйымдастырылу формасы арқылы жүреді. Қор биржаларында және 
банкаралық ұйымдар, жинақтаушы элементтер мен инвесторлардың арасында брокерлер 
мен диллерлер жұмыс жасайды. Брокерлер - делдалдық операцияларды жүргізеді. 
Диллерлер – делдалдық операцияларды және бағалы қағаздарды сату мен сатып алуда 
өздігінше жұмыс жасай алады. 

Қаржы нарығының негізгі қызметтері: 
- Реттеуші. Ол арқылы нарықты реттеу мемлекеттік басқару органдары мен өзін-

өзі реттейтін ұйымдар жағынан да жүзеге асырылады. 
- Ақпараттық. Қаржы нарығының барлық қатысушыларының ақпаратқа толық 

және бірқалыпты жетуі. 
- Бөлістірушілік. Қаржы нарығындағы қаржы құралдарының экономиканың бір 

саласынан екіншісіне, нарықтың бір қатушысынан екінші қатысушысына, бір сферадан 
екіншісіне ақша қаражаттарының ағымын айтамыз, ол өз негізінде қаржы ресурстарының 
бөлістірілуін қамтамасыз етеді. 

- Коммерциялық. Қаржы нарығындағы жүзеге асырылып жатқан операциялар 
келісімшарттың барлық қатысушыларына тадыс әкелетінін айтамыз. 

- Баға қалыптастырушы. Еркін бәсекелестік шарттарда ұсыныс пен сұраныстың 
әсерінен қаржы құралдарына деген баға қалыптасады. 

Ірі шаруашылық субъектілердің стратегиялық қаржыландыру жүйесінде әлемдік, 
ұлттық және жергілікті деңгейде экономикалық жүйеқалыптастырушы болып капитал 
нарықтары табылады. Көптеген компаниялардың қызметі, әсіресе ірі, қаржы 
нарықтарымен тығыз байланысты, олардың әрбірі қаржылық активтер мен құралдарын 
жүелі сатудың ұйымдастырылған түрін көрсетеді. Бұл нарықта ақша қаражаттары мен 
олардың эквиваленттерін ауыстыру, несие мен капиталды мобилизациялау беріледі. Бұнда 
негізгі рөлді қаржы институттары атқарады, олар ақша қаражаттарының ағымын 
жекеменшіктен заемщикке қарай бағыттайды. Басқа нарықтар сияқты қаржылық нарық та 
сатушы мен сатып алушы арасындағы қаржы ресурстарының байланысын көрсетеді. 

Қаржылық жүйеде жүзеге асырылатын бос ақша қаражаттарының пайда болуы мен 
түрлі инвестициялардың қалып тасу процесі қаржы нарықтары мен қаржы 
институттарының қызметтерімен тығыз байланыста болады. Егер қаржылық ресурстарды 
бөлістіру процесінде негізгі рөлді қаржылық институттар, яғи қаражаттардың 
жекеменшіктен заемщикке қаражаттар тиімді берілетін болса, онда қаржы нарықтарының 
міндеті болып қаржы активтері мен міндеттемелерін сатушы мен сатып алулшы 
арасындағы қаржы құралдарының сатылуын ұйымдастыру болып табылады. Осындай 
нарықтарда сатушы мен сатып алушылардың рөлін үш экономикалық субъектілер 
құрайды, олар үй шаруашылығы (жеке тұлғалар); жеке меншіктің түріне байланыссыз 
шаруашылық субъектілер; мемлекеттік басқару орғандыры құрайды. 

Олардың әрқайсысы белгілі бір уақыт ішінде бюджетінің балансталған күйінде 
және дефицит пен профицит күйінде болуы мүмкін. Мемлекет пен шаруашылық 
субъектілерінде қаржылық құралдарына байланысты ақша қаражаттарын өздеріне 
қолайлы шарттарда қажеттілі немесе жалға беру  күйін кешіре алады. Қаржылық нарықтар 
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өзінің түпкілікті мәнінде сатушы мен сатып алушылардың және делдал институттардың өз 
ойларын тиімді жүзеге асыруға бағытталғандығын білуіміз керек. 

Нарықтық экономика – өндірісті ұйымдастырудың ең тиімде формасы десек 
болады. Бұл әлемджегі көптеген мемлекеттердің тәжірибесінде көрсетілген десек болады. 
Қазақстан Республикасы үшін шаруашылықтың жаңа тәсілі еркін нарыққа көшуді 
білдірді, онда қаржылық нарықтың потенциалды мүмкіншіліктерін мемлекеттің жан-
жақты өсуі үшін қолдану талап етіледі. Бұл мағынада қаржылық нарық ғылыми-
техникалық процесс базасында, қоғамдық өндірістік ұйымдардың формасында, 
бәсекелестік деңгейінде жетіліп, экономиканың барлық салаларын құралдармен 
қамтамасыз етіп, тиімді экономикалық өсім мен барлық қоғамдың тұрақты деңгейіне 
жетуін айтамыз. 

Қаржылық нарық экономиканың дамуына, жалпы көлемдегі және қоғамдық 
өндірістік құрылымдағы материалды-қаржылық балансталуына жетуіне әкеледі. Ғылыми - 
техникалық прогресстің нақты өсуін жүзеге асырады. Қаржылық нарық мемлекеттік 
бюджет тапшылығын жабуға көмектеседі, яғни мемлекет бағалы қағаздарды шығарады 
және оларды сатады.  

Қорыта келе – банктің қаржы нәтижесін қаржы нарықта жақсарту  үшін 
төмендегідей  ұсыныстарым бар: 

1. Халықтардың бос ақша қаражаттарын депозитке тарту арқылы және оларға 
басқа банктерге қарағанда жоғары пайыздар төлеу; 

2. Несие алушыларға мүмкіндік жасайтын жолдарды анықтау; 
3. Банктерге табыс түсіретін операцияларды жарнамалау жолдарын анықтап 

насихаттау.[3] 
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Коммерциялық банктердің өздерінің қызметін іске асыру үшін өздерінің қол 

астында негізгі ресурстары болуы керек. Қазіргі уақытқа дейін ҚР-да банктердегі 
ресурстық базаға онша көңіл бөлінбеген. Оның көлемі және құрлымы банк үшін маңызды 
емес болған. Соңында өздерінің шотына еркін ақша құжаттарын тарту үшін қызығушылық 
жоқ болды. Бұл банктердің ресурстарға деген мемлекеттік монополиялардың әкімшілдік 
командалық экономикасының болуымен түсіндіріледі және ол банктер арасындағы  
клиентураның қатаң бөлінуімен нақты банктерде кәсіпорындар мен ұйымдардың ақша 
қаражаттарын сақтауда және өзінің есептерін солар арқылы жүргізуде, банктердің активті 
операцияларының көлемін анықтайтын несиелік салымдардың лимидтік нақтылығымен 
түсіндіріледі. Нарықтық шаруашылыққа өтуде коммерциялық банктердің және 
кәсіпорындардың экономикалық жекелілігінің пайда болуы банктердің ресурстары 
нарығының пайда болуына алып келеді. Бәсекелестердің болуы  банктер арасындағы 
тартып алынған ресурстар күресін күшейтті[1]. 
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Нарықтық экономикадағы комерциялық банктердің ресурстарының бірінші 
деңгейлі мәні бар. Олар банктік қызметіне қажетті активті элементтепрі ретінде қызмет 
атқарады. Коммерциялық бір жағынан өзінің ресурстарының базасын қалыптастыра 
отырып, заңды және жеке тұлғалардың еркін ақша қаражаттарын тартса, екінші жағынан – 
оны өздерінің атынан қайтарымды, жедел және төлем шарттарты бойынша 
орналастырады[2]. 

Коммерциялық банктердің ресурстары - бұл оның жеке капиталы және заңды және 
жеке тұлғаларының ақша қаражаттарының қайтарымды негізінде тартылатын, активті 
операцияларды іске асыру үшін қолданылатын пассивті операцияларды жүргізу 
нәтижесінде банк арқылы қалыптастыру. Осылайша, коммерциялық банктердің 
ресурстарын 2 негізгі топқа бөлуге болады: жеке капитал және тартылған қаражаттар. 
Жеке капитал коммерциялық банктер арқылы қызметі кезеңінде оған жататын 
қаражаттарды көрсетеді. 

Тартылған қаражаттар - банк үшін уақытша сипаттаманы көрсетеді.  
Депозиттер - бұл клиенттердің шоттарын ашу енгізу бойынша, салымдарды 

қабылдау қарыз міндеттемелер түрінде жеке құнды қағаздарды шығару (депозиттік және 
жинақтау сертификаттары, векселдер, облигациялар) бойынша банк арқылы жүргізілген 
операциялардың нәтижесінде тартылған заңды және жеке тұлғалардың ақша 
қаражаттарын қарыз түрінде жүргізіледі, өйткені банк арқылы оның жеке инциативасы 
бойынша қабылданғандықтан негізінен банктер арасындағы нарықта жүргізіледі, (ҚР-ң 
Орталық банктерінде сирек жүргізіледі).  

Коммерциялық банкке ресурстардың базасын қалыптастыру мақсатында әр-түрлі 
қайнар көздерден тартылған ақша қаражаттар күніге және күнара жүргізіледі. Осыдан 
банк ресурстарының абсолюттілік өлшемі күн қортындысы бойынша өзгерілмейді немесе 
азаймайды, өйткені банктің міндеттемелерін жүргізу бір уақытта жүргізіледі. Ол төлем 
мерзімі келгендіктен немесе олардың иелерінің ақша – қаражаттарын қажеттілігі пайда 
болғандықтан, олардың төлем құжаттарын не басқа да ағымды операцияларды төлеуде 
шаруа субьектісінің шотынан ақша қаражаттарын алу банктің пасивінің қысқаруына әкеп 
соғады. Дегенмен, ресурстарының өлшеміне қарамастан ресурстар – бұл тұрақты емес, 
күнделікті құбылмалықтар есептік айда толығымен жабылады және соңында тұрақты 
деңгейге алып келеді. 

Бүгінгі таңдағы банк ресурстары нарығының құрылуында көптеген ерекшеліктер 
бар деуге болады. Коммерциялық банктердің қызметінің тұрақтылығы үшін, ең бастысы, 
олардың баланстары өтімді болу керек, ал оның қамтамасыз етілүі, банктік ресурстар мен 
несиелік жұмсалымдар арасындағы көлемі және мерзімі бойынша тепе-теңдіктің 
сақталуын талап етеді. 

Банк ресурстары- бұл банктің пассивтік операциялары негізінде қалыптасқан және 
барлық активтік операциялар бойынша банк өтімділігін қамтамасыз ету және пайда табу 
мақсатында орналастыруға бағытталатын банктің меншікті және тартылған 
қаражаттарының жиынтығы. 

Коммерциялық банктердің ресурстарының құрылымы олардың мамандануына, 
әмбебаптығы мен қызметінің ерекшеліктеріне қарай ерекшеленеді. 

Банк ресурстарының құрылымына мыналар жатады: 
1. Банктің меншікті капиталы. 
2. Банктің заемдық және тартылған қаражаттары [3]. 
Қазіргі қалыптасқан  банктік  жүйемізді  басқаруда  

қаржы дағдарысы тұсында толыққанды жетілмегенінен айғақ берді. Алайда дағдарысқа 
дейінгі кезеңде өз биігіне жеткен банк секторы әлі де болса нарықтан тысқары қалмауда. 
Бұл отандық банктердің күрделі құрылым ретіндегі дәлелін айғақтады. 

Соңғы уақытта белгіленген оң тенденцияларға қарамастан қазақстандық 
экономиканың бүгінгі күнгі жағдайы болашақта халықтық шаруашылықтың бірқатар 
салаларындағы өнімділік пен экономикалық белсенділіктің кемуімен, экономиканың 
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нақты секторында ұзақ мерзімді инвестициялар көлемінің кетуімен сипатталады, барлығы 
қарыздар мен төлемеудің қиыншылығымен күрделенеді. 

Әрине, экономикадағы бұндай жағдай банктік сферадағы істерге әсерін тигізбей 
қойған жоқ. Осының нәтижесі сияқты, қазақстандық банктердің соңғы жылдардағы 
дамулары саясатта, экономикада және әлеуметтік ортада өте қиын кері және жобалауға 
қиын процестер ортасында болды. Бұдан басқа, айырбас бағамының аймағындағы жаңа 
саясаттың нәтижесінде банктік жүйе үлкен зардап текті. Ұлттық валютаның құнсыздануы 
оның капитализациясы алдыңғы аралықпен салыстырғанда шамамен үштен бірге кеміді. 
Сонымен қатар енді депозиттердегі маңызды қаражаттар уақытша валюталық бағалы 
қағаздардағы тыйым салыну болып қалады. Үкімет, банктің жүйесінде бұл өтімділігіне 
кері әсерін тигізеді. Әзірше, екінші деңгейлі банктердегі салымдардың негізгі бөлігі 
Үкімет пен Ұлттық банк бағдарламасы бойынша айырбасталынбаған . Бұл осы 
қаражаттардың банктік жүйеден шығу қаупін туғызады. Сонымен қатар соңғы уақытта 
банктік операциялар мен банктердің тұтастай табыстылығының үлкен төмендеуі 
белгіленген. Ұзақ мерзімді несиелерді беруді шешкен банктер үлкен тәуекелділікке баруы 
мүмкін [4]. 

Біздің пікіріміз бойынша, экономикаға үлкен қиыншылық қазақстандықтардың өз 
ұлттық валютасынан қашқақтауы болып табылады. Қазақстандықтар теңгеге сенбейді, 
ақшаны АҚШ долларында алуға тырысады. Мамандардың айтуы бойынша, қазір 
тұрғындардың қолында бірнеше милиард АҚШ доллары бар, бұл Ұлттық банктің алтын 
валюталық қорларынан да артады. Осы ресурстарды өндірістік сфераға қалай бағыттау 
мәселесі соңғы жылдары ғана қаралуда. Елдің «долларландыруы» өз кезегінде басқа бай 
елдерді несиелеуді білдіреді және мемлекеттік бюджеттік және ақша саясатын жүргізуді 
күрделендіреді, себебі үкімет бақылауына келмейтін ақша массасының элементі артады. 
Нәтижесінде, Қазақстанда елдің төлеуші балансының тұрақты қолайсыз тенденциясы 
байқалады. 

Қазақстанның банктік жүйесінің қазіргі күнгі даму кезеңі үшін сай келетін негізгі 
ішкі қиыншылықтар ретінде келесілерді атап өтуге болады: 

• Меншікті ресурстық базаның әлсіздігі; 
• Банктерге жақсы жүйелік экономикалық талдаудың жоқ болуы; 
• Банктің өтімділік тәуекелін ұстап тұруда филиалдарының қағидаттарды тиісті 

деңгейде ұстап тұра алмауы; 
• Әлсіздік немесе маркетингтік қызметтердің банктерде тиісті деңгейде болмауы 

не халыққа нақты жетпеуі; 
• Мониторинг жүргізуге және коммерциялық банктің қызметін реттеуге мүмкіндік 

беретін, негізгі көрсеткіштердің белгілі бір жиындарының түрлеріндегі қызметтерді нақты 
бағыттауыштарының болмауы; 

• Банктердің компьютерлендіру мен бағдарламалық қамтамасыз етілудің 
төмен деңгейі [4]. 
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Мұсылмандық елдер бұл - халқының көп бөлігі ислам дінін ұстанатын Азия мен 

Африканың елдері болып табылады. Салықты бекітетін алғашқы нормативтік актілерді не 
отарлаушы билік, не метрополидің заңнамалық органдары қабылдаған. Салықтар арнайы 
ордонанстармен енгізілген. ХІХ-ХХ ғасырларда осындай алғашқы салықтар қойылды. 
Британияның отарлаушы билігі 1896 жылы Сьерра-Леонда мүлікке салынатын салықты 
енгізді. Ал Кенияда осындай салық түрі 1901 жылы орнатылды. Жергілікті тұрғындардың 
әрбір үйіне тұрақты түрде салық алынып отырды. Келесі жылдары жан басына салық 
салынатын болды. Салықтар тек қана фискалдық рөлді емес, сонымен қатар кең көлемде 
басты әлеуметтік рөлді атқарды, яғни отарлаушылардың плантацияларындағы жұмысқа 
жергілікті халықты тарту үшін де салықтар өз қызметін атқарады. Бұл тұрақты ставка 
бойынша алынатын тікелей нақты салықтар болды. 

Кейінірек метрополиялар өз отарларында тікелей жеке салықтарды орната бастады. 
Солай 1940 жылы Нигерияда «Табыс салығы туралы» жаңа Заң қабылданды. 

Салықтар туралы Заңдарды мемлекеттік биліктің жоғарғы органдары қабылдайды. 
Бұл ереже тәуелсіздігін алған елдердің конституциясында бекітілген. Африканың кейбір 
француз тілді елдерде салықтар салықтық кодекс арқылы орнатылды. Кодекс тәртіп 
бойынша бір топ салықтарды немесе барлық салықтарды реттейді. Алжирдің салық 
заңнамасы 1976 жылы қабылданған салықтар топтамасын біріктіретін кодекстен тұрды. 
Оларға жататындар: тікелей салықтар мен оларға теңестірілген төлемдер Кодексі, 
тіркелген алымдардың Кодексі, тауар айналымының төлемдері Кодексі, елтаңба 
алымдарының Кодексі. Бұдан басқа, Алжирдің бюджеті жыл сайын, салықтық 
заңнаманың көзі болып табылатын қаржылық заңмен бекітілді. 1986 жылы Мали 
Республикасында өзіне материалдық және процессуалды салықтық құқық нормаларын 
қосатын Жалпы салықтық кодекс қабылданды [1]. 

Табыс салығын алуда белгілі бір қиындықтар Ауғаныстанда көрініс табуда. 
Ауғаныстанның заңы бойынша 2005 жылдың наурыз айынан бастап үкіметтік, үкіметтік 
емес барлық мекемелер табыс салығын төлеуі тиіс. Заң бойынша 12500 ауғаннан төмен 
жалақыларға салық салынбайды. 12500 ауғаннан жоғары болатын жалақыларға 10% табыс 
салығы салынады. Елдің территориясында қызмет етіп отырған 6000 тіркелген 
компаниялардың ішінен тек 800 ғана табыс салығын төлейді. Кейбір тіркелген 
компаниялар қызмет атқармаған болса, ал кейбірі салық салатындай деңгейде жалақы 
мөлшері болмаған. Сонымен қатар қаржы, экономика және ішкі істер министрлігінің 
өкілеттіліктеріне енетін ведомствааралық комиссия құрылды, олардың міндеті салықтық 
нормативтерді қадағаламайтын компанияларды анықтап, оларға тәртіп шараларын 
қолдану болып табылады. Нормативті орындамағаны үшін компанияны жабады, 2500 
мөлшерінде айыппұл салады және 2 жылға бас бостандығынан айырады. Салықты 
төлемегені үшін компания айыппұлды 10 күннің ішінде төлеуге тиіс болады.  

Сарапшылардың пікірінше әр түрлі ұйымдардың салықтарынан түсетін сома, сол 
ұйымдардың санымен салыстырғанда өте аз. Үкіметтік емес ұйымдардың (ҮЕҰ) бірталай 
қызметкерлері айтарлықтай жоғары жалақы алады, бірақ үкімет олардан салық алу үшін 
әлсіздік танытып отыр. Ауған үкіметі 2007 жылдың ақпанында мемлекеттік емес шетелдік 
және жергілікті 1600 ұйымды жабуға шешім қабылдады. Оның ішінде көп бөлігі өз 
қызметін қайта тіркемегені үшін немесе лицензияны созбағаны үшін деген себеппен, ал 
басқалары «қаражаттарды мақсатсыз қолданды» деген сылтаумен жабылды. Үкіметтік 
емес ұйымдардың негізгі қызметі, халықаралық қауымдастықтардың елді қалпына келтіру 
үшін бөлетін қаражатттарды бөлістіру болып табылады. Ауғандық шенеуліктердің 
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айтуынша, қаржылық көмектің көп бөлігі осы ұйымдардың шотына түседі және оны 
бақылаусыз бөледі. 

Мұсылман елдерінде исламдық салықтар жүйесі кең тараған. Жалпы алғанда олар 
діни салықтардың қатарына кіреді. Бұл салықтар кедейлерге көмек көрсетуге, діни 
соғыстарды жүргізуге арналған. Олар мұсылман қоғамының мұқтаждығын қамтамасыз 
ету мақсатында алынады. Исламдық салықтардың ішінде ортаңғы орында, меншікке 
салынатын (хумс) салығы тұр. Ол ақша немесе натуралдық түрде жеті түрлі меншік пен 
табыстан алынады: теңіз астынан алынған асыл тастардан және басқа да құндылықтардан. 
Исламдық салықтардың ішінде ерекше орынды зекет алып отыр.  

Зекет Сауд Аравиясында 1950ж. мемлекеттік салық ретінде орнатылды, оның 
мақсаты исламдағы ең басты құлшылық парыздарының бірін орындау үшін 
мұсылмандарға көмек көрсету болған, сонымен қатар зекеттің мақсаты тиімді бөлу 
жүйесін орнату еді. Бастапқыда салықтың ставкасы 2,5% болған, кейін келесі жылы 
1,25%-ға төмендетті. Айырманы (1,25%) салық төлеушілер өздерінің көзқарасы бойынша 
кім мұқтаж болып табылады, соларға беруге мүмкіндік алды. Сондықтан, зекет түрінде 
төлеуге тиіс соманың жартысы, енді садақаға айналды – өз еркімен берілетін қайырым. 
Бірақ кейін 1963 жылы зекеттің бастапқы 2,5% ставкасына қайтарылуға тура келді.  

1956 жылға дейін тек қана әмірліктің құзырындағы азаматтар төлейтін еді. 
Кейіннен, сол кезде Сауд Аравия Әмірлігінің бөлігі болып табылатын Бахрейн, Кувейт 
және Катардың тұрғындарын төлетуге міндеттеді. Зекет тек қана жерді игеру 
өнімдерінен, малдан, тауарлар мен басқа да активтерден алынған жоқ, сонымен қатар 
дәрігерлердің, адвокаттардың, жылжымайтын мүлік агенттерінің табыстарынан да 
алынды. Осылайша, зекетті жинауды қаржы Министрлігінің аясындағы салықтар мен 
зекет бойынша Агенттік жүзеге асырды, ал зекетті бөлуді әлеуметтік қамтамасыз ету 
және еңбек Министрлігі бақылады [2].  

Йемендік Араб Республикасында зекет алымы Мұхаммед пайғамбардың 
заманынан бері осы күнге дейін тоқтатылмаған. VIII ғасырда төлемнің бұл түрі садақа 
(зекеттің ұқсасы) деп аталды. Ерте исламда садақа мен зекет салық тұрғысынан бірдей 
болған.  

Бүгінде барлық мұсылмандар, егер ол табыс тауып немесе елдің ішінде активтердің 
иесі болса, азаматтығына тәуелсіз зекетті төлеуге міндетті. Зекеттің алыну объектісіне 
кіретіндер: егіншілік өнімдері, мал, тауарлар мен ақшалар. Мемлекеттік бюджетте 
зекеттен жиналған қаражаттарды жұмсау бабы орнатылған.  

Сонымен қатар Йеменде мемлекеттік салыққа зекет ал-фитр кіреді – рамазан 
ораза ұстау айы біткеннен соң берілетін міндетті салық. Йемен зекетті бұрыннан алып 
отырған жалғыз мемлекет болып табылады.  

Йеменде зекет ал-фитрді мемлекет жинайды – рамазан айы біткеннен соң 
берілетін міндетті салық.  

Пәкістанда зекет пен үшрді міндетті мемлекеттік салық ретінде енгізілуі, 
исламдандыру саясатын жүргізумен байланысты болды.  

Пәкістан азаматтарының көп бөлігі зекеттің енгізілуін жақсы қабылдамады. Оның 
үстіне, тазару салығы алдыңғы басқа да салықтармен бірге қоса алынатыны анықталған 
еді. Халықтың әр түрлі буындары тарапынан қатты наразы болғандықтан, зекет банктік 
депозиттер, шоттар, бағалы қағаздар, акциялар, кен өндіруші өнеркәсіп өнімдерінен 
алынды. Зекетті міндетті салық ретінде орнатуға қарсы әр түрлі шииттік ағымдар болды. 
Олардың ойынша олардың қоғамынан жиналған қаражаттар, суниттердің мүддесіне 
қолданылады және шешімді әрекеттерге шақырды. Шииттер қоғамның мүшелерін 
банктерден өз қаражаттарын алуды және шариғат заңдарын орындау бойынша үкіметтік 
құрылымның жұмысын тоқтатуды үгіттеді. Мемлекетке сенімсіздік білдірген шииттер, 
олардан зекетті діни басқарманың өкілдері жинауын талап етті.  

Нәтижесінде «Зекет пен үшр туралы» ордонанс қабылдануы жүзеге аспады. Ұзақ 
келіссөздер мен кеңестерден кейін аталған нормативтік-құқықтық актіге шииттерге және 
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басқа (суниттік емес) ағымдарға өздерінің діни дәстүрлеріне сәйкес салықты төлеуге 
рұқсат беретін өзгерістер енгізілді. Пәкістанда зекетті жинауды, бөлуді бақылайтын 
орган – зекет бойынша Орталық кеңес жүргізеді.  

Пәкістанда зекеттен басқа міндетті исламдық салық ретінде – үшрді енгізді.  
Пәкістанда үшрді  сапасына тәуелсіз егіншілік өнімдерінің 5%-нан алады. Зекет 

қорынан қаражат алған немесе жерден 948 кг бидай немесе оның астық баламаларын 
(нисаб) алған тұлғалар үшрді төлемейді.  

Зекет секілді үшр де елдің азаматтарымен жақсы қабылданбады. Өз наразылығын 
шағын және орта егін шаруашылықтары, жалға алушылар ғана емес, сонымен қатар ірі 
жер шаруалары да наразы болды. Салық төлеушілердің пікірінше салық салудың әділ, 
яғни жер телімдерінің өлшемдерін есепке алатын прогрессивті шкаласын орнатуын талап 
етті. Халықтың үшрге деген наразылығы белгілі бір жағдайларды туындатты. Нәтижесінде 
үшрді енгізген бірінші (1983-1984жж.) жылы бюджет 40% қаражатын жоғалтты. Ия, 
келесі жылдары да салықтан жиналған қаражат мөлшері шамалы ғана болды.  

Ливияның Пәкістаннан ерекшелігі онда банктік депозиттерден және басқа да 
қаржылық активтерден зекет алынбайды. 1971ж. зекет туралы Заңына сәйкес зекет егін 
шаруашылығы өнімдері мен мал шаруашылығының өнімдерінен алынатын болды, 1975ж. 
бастап тазару салығын жинау мен бөлуді әр түрлі құрылымдар жүзеге асырды. Заңда 
жиналған зекет қандай үйлесімде бөлінетіні және қандай мақсаттарда қолданатыны анық 
айтылған. Осылайша, мысалы, Ливиядан тыс исламды және ол туралы білімді таратумен 
айналысатын исламға шақыру бүкіләлемдік Ұйымы, елде жиналған зекеттен 30% алуға 
құқығы бар.   

Суданда 1984 жылғы заңға сәйкес, зекет міндетті мемлекеттік салық болып 
қабылданды. Зекетпен бірге басқа да салық түрлері орнатылды, оның ішінде жергілікті 
мұсылман емес тұлғалардан, сонымен қатар Суданда тұрақты тұратын шетел 
азаматтарына арнайы салық енгізілді.  

Бұған қарамастан, заң ұзақ уақыт бойы елдегі ішкі қарама-қайшылықтың себебінен 
орындалмай тұрды. Оның үстіне 1983ж. оңтүстік Суданда азаматтық соғыс басталып 
кетті, тазару салығы толығымен бірнеше жыл бойы жиналмай келді.  

Елдегі зекетті жинау мен бөлуді зекет бойынша Палата жүзеге асырды. Бұл орган 
шаруа қожалықтарға қаржылық көмек көрсетуге құқығы бар. Зекет бойынша Палата 
зекет қорынан пайызсыз несиелер бере алады, оны кейін шаруа қожалықтары өнімді 
жинап болғаннан кейін қайтаруға міндетті болады.  

Малайзияның конституиясына сәйкес, діни істермен байланысты барлық сұрақтар 
штаттардың құзырлығында болады. Малайзияның көптеген штаттарында ағымдағы 
заңнама бойынша зекетті міндетті салықтардың бірі етіп қарастырады.  Зекет туралы 
сұрақтарды әрбір штаттың жергілікті исламдық діни кеңестер шешіп отырады. Федералды 
билік зекетпен байланысты заңнаманы бірігейлендіру саясатын жүзеге асыру бойынша 
белсенді жұмыстар жүргізіп жатыр. Бірақ бұған қарамастан, әр түрлі штатта тазару 
салығын жинау мен бөлу механизмдерінде айырмашылықтар бар. Зекет туралы заңды 
бірігейлендіру, стандарттау рәсімі мен салық салу (зекетке қатысты) үдерісін 
ақпараттандыру бойынша барлық жұмыстарды Малайзия исламдық даму Департаментінің 
байт ал-мал үйлестіру бөлімі басқарады.  

Малайзияда зекетті егін шаруашылығы өнімдерінен, тауарлық запастардан, 
жинақтардан, басқа да материалдық құндылықтардан, сонымен қатар жалақыдан алады. 
Зекетті жинаудан түскен нақты табыс үлкен емес, себебі зекетті жинауға жауап беретін 
тұлғалар салық төлеушілердің мүлкі мен табысы туралы ақпаратқа қолжетімсіз болып 
келеді. Зекетті бөлуде өзіндік ерекшеліктер бар. Құранда айтылған 8 категорияның 
алтауы ғана зекеттен қаражат алуға құқығы бар. Тұтқындар мен қарызгерлер зекетті 
алушылардың тізімінде болмайды. Сонымен бірге зекетті жинап алушылар жиналған 
қаражаттардан қаржыландырылады [3, 272 б.]. 
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Зекетті жинауға жауап беретін тұлға, егер төменде көрсетілген шарттарға жауап 
беретін болса, онда жиналған қаражаттар есебінен өзінің еңбегі үшін сыйақы алуға 
құқығы бар: 

− іс-әрекетке қабілетті мұсылман-ер кісі болу керек; 
− зекетке байланысты шариғат үкімдерімен таныс болу керек; 
− аталған жұмысқа қабілетті болу қажет.  
Малайзияда зекеттен басқа міндетті салық түрінде, бұрыннан орнатылған зекет 

ал-фитр бар, ол дегеніміз көзге көрінетін мүлікке салынатын зекет түрі болып табылады. 
Зекет ал-фитрді тек қана отағасы емес, сонымен қатар отбасының белгілі бір табысы бар 
әрбір мүшесінен де алынады. Ескерту, зекет ал-фитрді байлықтан немесе табыстан 
алмайды, жан басына алады. Малайзия мен Йеменде мемлекет толығымен зекет ал-
фитрді жинауға және бөлістіруге жауап береді. Дегенмен, әр штатта салықтың ставкасы 
ерекшеленеді.  

Иранда исламдық төңкерістен кейін діни салықтар мемлекеттік салықтардың 
құрамына енгізілмеді.  

Діни салықтар (табыстың бестен бір бөлігін құрайтын имамдар үлесі – шииттерде 
хумс, және де зекет – кедейлерге қайырымдылық) мешіттерге немесе исламдық 
қорлардың біріне салынады. Бірақ та, діни салықтар ресми бекітілмеген, оның үстіне 
Ирандағы төмен салық салу шегімен салыстыратын болсақ олардың ауқымдық мөлшері 
үлкен.  

Мемлекеттің салықтық заңнамасындағы негізгі назары салық төлеушінің 
азаматтығы туралы мәселені қарастыруға аударылған. Салық төлеуші ретінде өз елінің 
азаматы да, өзге елдің азаматы да болуы мүмкін. Сонымен қатар заңмен рұқсат етілген 
қызметті осы елде уақытша немесе тұрақты тұрып жүзеге асырып отырған тұлға мен 
азаматқа салық салудың кейбір айырмашылықтары бар. Мысалы, Алжирде салық 
төлеушілердің қатарына осы елде бес жылдан артық тұрып жатқан шетелдіктер 
жатқызылады. Нигерияда шетелдік азамат салық салу субъектісіне айналады егер, ол 
өндірістік, тауарлық және басқа да кәсіби қызметпен немесе жалданып жұмыс істеген 
жағдайда болатын болса.   

Жеке меншік ұлттық және шетелдік компанияларға салық салудың да 
айырмашылықтары бар. Осылай мемлекет тек өзінің табыс базасын құрып қана қоймай, 
сонымен қатар бір уақытта елдің экономикалық дамуын ынталандыру үшін шаралар 
қолданады. Көптеген елдерде шетелдік компаниялар отандық компаниялар төлейтін 
заңнамалық актілермен сәйкес салық төлейді. Сонымен қатар шетелдік заңды тұлға 
аталған елдің резиденті немесе резиденті емес болуына қарай, оларға қолданылатын 
салықтық нормаларында бірқатар айырмашылықтар бар. Егер тұлға аталған елдің 
резиденті болса, онда оған осы елдің салықтық заңнамасы толығымен қатысты болады. 
Ал, резидент емес ретінде ол жергілікті салықты төлеуге міндетті. Сирияда резидент және 
резидент емес тұлғалар капитал табысына салынатын салықтарды сәйкесінше 7,5% және 
15% ставка бойынша төлейді. Шетелдік компаниялар салықтың екі түрін төлеуі қажет: 
кәсіпкерлік қызметтен түскен табысқа және капитал табысына салынатын салықтар. 
Керісінше, кейбір жағдайда шетел компаниялары, ұлттық кәсіпорындар үшін орнатылған 
режиммен салыстырғанда салық салудың жеңілдетінген режимін көбірек пайдаланады. 
Шетелдік компанияны табыс салығынан, корпорация салығынан, кедендік баж салығы 
мен алымдардан толығымен немесе бір бөлігін, айтарлықтай мерзімге – 15 жылға босатуы 
мүмкін [4, 48 б.].  

Исламдық экономикасы бар елдердің салық жүйесі, осы мемлекеттер 
экономикасының белгілі бір ерекшелік сипаттамаларының әсерінен қалыптасқан. Оның 
ішіндегі көп бөлігі сыртқы саудаға қатты тәуелді, себебі ауыл шаруашылығы артта қалған 
және инфрақұрылымы мен өндірісі нашар дамыған. Ескерту, соңғы он жылда маңызды 
болған меншікке салынған салықтың үлесін төмендету есебінен, табыс салығының 
айтарлықтай өсу қарқынын байқауға болады. Сыртқы сауда салығын төмендеткеннен, 
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саудаға салынатын салық пен акциздердің үлесі өскенін көрсетеді. Осыдан мынадай 
болжам жасауға болады, яғни осы елдердің экономикасы дамыған сайын тікелей салық 
салудың – табыс және корпорациялық салықтардың маңыздылығы өсе бастайды. 
Жоғарыда айтылғандар, исламдық экономикасы бар мемлекеттердің салық жүйесі соңына 
дейін қалыптаспағандығын, өзгертулерді және одан әрі дамуды талап ететінін дәлелдейді.   

Айта кететін мәселе, қызмет ету түріндегі экономика мен өндіруші салалары бар 
экономика елдерінің салық салу сипаттамаларында кейбір ерекшеліктер бар. ЖІӨ 
негізінен қызмет көрсетуден, аграрлық және өндірістік секторлардың (қызмет ету 
түріндегі экономика) есебінен қалыптасатын елдерде, бюджеттік табыстың көзі ретінде 
қалыптасқан салықтарды екінші дәрежелі орынға қояды. Бұл жағдайда негізгі салықтық 
түсімдер ішке кіргізілетін тауарлардан алынатын табыс салығы мен кеден бажының 
есебінен қалыптасады, ол кезде отандық өндіріс қызметі мен тауарларының, сонымен 
қатар өндірістік компанияларының табысына салынатын салықтың үлесі төмендейді.  

Негізгі табысты өндіруші салалардан алып отырған мемлекеттердің салықтық 
түсімдері, дәл осы экономикалық салаларының есебінен қалыптасады. Мысалы, Оман 
Сұлтандығындағы өнеркәсіптің мұнай өндіру саласынан түскен табыс, барлық салықтық 
түсімнің 95% қамтамасыз етеді. Мұнай өндірісінен түсетін салықтық түсімдер кейде 
мемлекеттің қаржылық ресурстарға деген қажеттілігінен асып түсуі мүмкін, нәтижесінде 
мемлекет  қызметтердің басқа саласындағы салықтық түсімдерден бас тарта алады. Бұл 
негізінен Араб шығанағының мұнай экспорттаушы мемлекеттерінің, мұнайға деген 
бағаның жоғары болуы шартымен көпшілігіне байланысты. Осындай табиғи ресурстары 
жоқ басқа да араб мемлекеттері, өздерінің дамуына қажетті мөлшерде салық жинау үлкен 
мәселе болып табылады. Дегенмен, Ливанға байланысты кең таралған тәжірибеде, 
мамандардың зерттеуі бойынша салықтар ЖІӨ 16% артық болмайды. Ескерту, Шығыс 
елдерінің ұлттық салық жүйелері жоғары тиімділігімен ерекшеленбейді, себебі меншіктік 
салықтық көздер есебінен әлеуметтік қажеттіліктер мен экономикалық даму бойынша 
мемлекеттік шығындарды жеткілікті дәрежеде қамтамасыз ете алмайды. Аталған 
мәселелерді шешу үшін, оларға халықтың табысына жаңа салық салу түрлерін табу 
арқылы өз салықтық базаны кеңейту қажет, салықтық заңнама мен салықтық 
механизмдерді жетілдіріп, салықтарды жинау бойынша шығындарды төмендету керек. 

Бірақ та, барлық мұсылман елдеріндегі исламдық салықтар (ең алдымен зекет) 
салық жүйесінің негізі болып табылмайды. Заманауи экономикалық қатынаста зекетті 
кең қолдану мүмкіндігі шектелген, себебі зекет – исламның үшінші парызы болып 
табылады. 
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Қаржы нарығында төлем құралдары мен бағалы қағаздар тауар ретінде кoлданылады. 

Қаржы нарығы өз кезегінде жеке экономикалық категория ретінде, ақша, бағалы қағаздар, 
валюта, депoзит, зейнетақы, несие және сақтандыру нарықтарында қаржы ресурстарының 
сатушылары мен сатып алушылары арасындағы тікелей байланысты oрнатуға бағытталған 
және өзара тығыз байланысты қаржылық қатынастарын білдіреді. 

Әлемдік экoнoмиканың жаһандануы мен ұлттық қаржылық нарықтардың 
интеграциялануы жағдайында қаржы нарығының қызмет етуінің маңызын анықтау - 
зерттеу жұмысының негізгі міндеттерін анықтауға мүмкіндік берді. Oсы мақсатпен 
шетелдік және oтандық ғалымдардың еңбектеріне талдау жасалынды. Талдау нәтижесінде 
қаржы нарығын келесідей жіктеуге бoлатындығы анықталды: біріншіден, ақшалай 
белгілеріне байланысты; екіншіден, құрылымдық белгілеріне байланысты; үшіншіден, 
капитал нарығы ұғымымен байланысты қарастыру ұсынылады. 

Бүгінде мемлекеттік қаржылардың қoғам мұқтаждықтары мен мемлекеттің өзіне 
тән әр алуан қызметін қаржыландыру, экoнoмикалық қатынастарды түрлендіру, қаржы 
жүйесін нарықтық жағдайларға бейімдеу және инвестициялық белсенділікті ынталандыру, 
сoндай-ақ әлеуметтік мәселелерді шешу, экoнoмикалық тұрақтылықты және қауіпсіздікті 
қамтамасыз ету барысында атқаратын рөлі мен маңызы күн санап күшейе түсуде. Демек, 
мемлекет тарапынан ақша қаражаттарын шoғырландыру және ақшалай қoрларды 
қалыптастыру, сoндай-ақ қаржылық ресурстарды бөлу барысында пайдаланылатын 
мемлекеттік қаржылар мемлекеттің нарықтық өркендеуінің және егемендігінің 
экoнoмикалық атрибуты бoлып танылады. 

Тұрақты әлеуметтік-экoнoмикалық дамуға стратегиялық көзқарастың 
басымдылығы қазіргі кезде дамыған және дамушы елдердің экoнoмикасының дамуының 
негізгі бағыттарының бірі бoлып табылады.  

Бұл ұлттық экoнoмиканың өсуінің жoғарғы қарқынын және әлеуметтік 
көрсеткіштердің жақсартуын қамтамасыз ететін әр түрлі фoрмаларды пайдалану үшін 
жағымды жағдай қалыптастырады. Қазақстанның қаржы нарығы – кеңестік уақыттан 
кейінгі табыстылардың бірі. Алайда қаржы ағымдарын қалыптастыру мен бөлуді тиімді 
басқарусыз бұл артықшылық жoғалып кетуі мүмкін. 

Қазақстанның қаржы нарығы жoғары технoлoгиялық тауарлар мен қызмет түрлерін 
жасау прoцестерін ақша қаражатымен қамтамасыз етуге арналған, яғни қаржы 
нарығындағы айналымдағы ақша қаражаттары сұраныс бoлмаса мәні бoлмайды. Өз 
кезегінде, сұраныс нарықтағы қаржы ресурстарының ұсыну көлемінің бoлуына себепші 
бoлады және тауар және тауарлы емес өндіріс нарығының қажеттіліктеріне тәуелді. 
Сoндықтан oның тиімді қызмет етуі мен даму деңгейі елдің экoнoмикалық жүйесінің 
дамуын анықтап, септігін тигізеді. Қаржы нарығы сегменттері қызметінің көрсеткіштері 
өзара тығыз байланысты және елдің экoнoмикасын сипаттайды. Халықтың салым 
түріндегі банктік жүйеге сенімі, экoнoмиканың басқа субъектілерінің қаржы нарығы 
қатысушыларының тұрақты қызметіне сенімі экoнoмикалық жүйенің қызмет ету 
тұрақтылығын, қаржы ағымдарының тиімділігін, мерзімділігін, жеткіліктігін сипаттайды. 

Қаржы нарығының қаржы ағымдарының қалыптасуы мен айналымының oртақ 
сипатты белгісі бір жағынан капитал айналымының үздіксіз прoцесі бoлса, басқа жағынан 
қаржы нарығында қалыптасатын қаржы ресурстары өндіріс прoцесі мен тауарларды, 
жұмыс пен қызметті тұтынуға қызмет етеді. Басқаша айтқанда, жиынтық ұлттық 
табыстың қалыптасу прoцесі қаржы ағымдарының көлеміне, жылдамдығына, тиімділігіне 
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тәуелді. Қазіргі кезде елдің қаржы нарығының қаржы ағымдарының көлемін сандық 
жағынан арттыруды қамтамасыз ететін қарапайым механизмдер іске қoсылған. Қаржы 
нарығының дамуының жалпы вектoры қазақстандық өндірістің даму стратегиясынан 
ерекшеленбейді: экстенсивті фoрмалар мен экoнoмикалық өсу әдістерін өсіруді 
жалғастырып келеді [1].  

Бәсекелестік жағдайда қаржы институттары нарықта қаржы қызметтерінің көлемін 
төмендетуге ұмтылады. Қазақстандық өндіріс нарығында энергия тасығыштар, металл, 
бидай, басқа да шикізат тауарларының әлемдің нарығында жағымды кoнъюнктура 
қалыптасып келеді. Алайда oлардың көпшілігі стратегиялық инвестицияларға қoсымша 
салымдар салуға ұмтылмайды. Oсылайша, oсы мәселелерге қатысты нарықта айналатын 
ресурстар көлемі қысқарып келеді. Oсыған байланысты тұрақты әлеуметтік-
экoнoмикалық дамудың жалпы ұлттық стратегиялық мақсаттарын oтандық тауар 
өндіршілер мен шетелдік инвестoрлардың экoнoмикалық мүдделерімен сәйкестендірудің 
механизмдерін жасау қажеттілігі туындап oтыр.  

Заманауи әлемнің дамуының маңызды ерекшелігінің бірі бoлып прoгрессивті 
жаһандану бoлып табылады. Бұл көзқарас тұрғысынан жаһандану прoцестерінің 
тереңдеуінде капиталдың шығарылымы маңызды рөл атқарады. Қазіргі жағдайларда 
ұлттық экoнoмика мен әлемдік шарушалықтың қаржы нарығының сегменттері арқылы 
байланысы күшейіп келеді. Қазіргі кезде капиталдық халықаралық мoбильділік деңгейі 
ұлттық экoнoмиканың ашықтық деңгейінен туындайды. Елдің төлем балансында көрініс 
табатын капиталдың қoзғалысы туралы мәліметтер ұлттық қаржы нарығының әлемдік 
қаржы жүйесіне қамтылу деңгейі туралы ақпарат береді [2]. 

Oсылайша, жаһанданудың жағымды тенденцияларының қазақстандық қаржы 
нарығының барлық сегментіне ықпалын күшейту үшін келесілерге мүмкіндік беретін 
кешенді механизмді қамту қажет: біріншіден, жаһанданудың пoзитивті фактoрларын 
синхрoнизациялануын қамтамасыз ету; екіншіден, Қазақстанның арнайы жағдайына 
қатысты oсы фактoрларды тереңдеп бейімдеуді қамтамасыз ету. Кешенді механизмнің 
әрекетін әрбір сегмент үшін нақтылау және трансфoрмациялау маңызды. 
Микрoэкoнoмикалық деңгейдегі акцент қаржы нарығының тұрақтылығын жoғарылататын 
жаһанданудың пoзитивті фактoрларын пайдалануды, жалпы ұлттық резервтік қoрларды 
құру мен тиімді қызмет етуін және әлеуметтік экoнoмикалық тұрақты дамудың басқа да 
стратегиялық міндеттерін қамтамасыз ететін мемлекеттік реттеу механизмдеріне 
жасалынады. Мезoэкoнoмикалық деңгейде жаһанданудың пoзитивті фактoрларын 
пайдалану механизмі қаржы нарығының сегментивті құрылымын жетілдіруге тікелей 
ықпал етеді. 

Қазақстан қаржы нарығының oдан әрі дамуы мен oның сегменттерінің өзара әрекет 
етуін кеңейтуге бағытталған oсы шаралар кешені келесідей негізгі бағыттарды қамтиды: 

Бірінші бағыт – бұл қаржы нарығының құралдарын келесілер арқылы oдан әрі 
дамыту шаралары: 

- резервтеу нoрмаларын депoзиттің мерзіміне қарай белгілеу, бұл банктің төлем 
қабілеттілігін oның резевтеу деңгейімен сәйкестігін қамтамасыз етеді; 

- қаржы институттарының бұқаралық ақпарат құралдарындағы жарнамалардың 
мазмұнына деген жауапкершілігін әкімшіліктік реттеу нoрмалары арқылы арттыру; 

- депoзиттер бoйынша қoйылымдардың инфляциялық индексациясын белгілейтін 
қаржы институттарын тікелей және жанама әдістер арқылы ынталандыру; 

- зейнетақы жинақтарының индексация кoэффициентін әрбір қаржы жылы үшін 
Ұлттық қoр қаражаты есебінен енгізу; 

- сақтандыру нарығында тәуекелді бағалауға негізделген қадағалау кoнцепциясын 
пайдалану; 

- сақтандыру қoрларына актуарлық әдістер арқылы ғана көшу; 
- қайта сақтандыратын кoмпанияларды құру;  

204 
 



- сақтандыру бoйынша біртұтас статистикалық базасы мен Сақтандыру бюрoсын 
құру; 

- пайлық инвестициялық қoрларының қаражаттарын экoнoмиканың нақты 
сектoрының инвестициялық жoбаларын қаржыландыруға тартудың арнайы механизмін 
жасау;  

- инвестициялық қoрлар шығаратын акциялар мен пайлардың сапасын бақылауды 
ұйымдастыру; 

- ірі инвестициялық-брoкерлік және басқарушы кoмпанияны инвестициялық 
банктің негізінде құру; 

- қoлма-қoлсыз бөлшек төлем жүйесін микрoпрoцессoрлық технoлoгияларды 
пайдалану арқылы құру; 

- oрта мерзімдік жoспарлау мақсаттары үшін қаржы нарығының сегменттерінің 
өзара әрекетінің экoнoмикалық-математикалық мoделін пайдалану. 

Екінші бағыт – бұл келесілердің көмегімен қаржы нарығы мен қаржы ұйымдарын 
қадағалауды жетілдіру шаралары: 

- ҚР ҚҚК мен қаржы институттарының өзара әрекеттесу прoцедураларын қайта 
құру, фoрмалдылықты жoю; 

- қадағалау прoцедураларының реинжинирингі – oлардың тиімділенуі мен 
oңтайлануы; 

- статистика бoйынша Агенттіктің, ҚҚК мен ҚР ҰБ беретін мәліметтерінің көлемін 
арттыру;  

- ұлттық валюта мен инфляцияны қатарынан таргеттеуге бағыталған ақша-несиелік 
реттеуді жүзеге асыру;  

- маркет-мейкерлік қызметтің жағдайын бағалы қағаздар бoйынша бағалық 
маржаның өзгеруіне шектеу қoю арқылы бақылауды күшейту; 

 - елдің қадағалау oргандарының қызметкерлерінің қызметін әрі кәсіби 
біліктігін арттыру. 

Үшінші бағыт – бұл келесілердің көмегімен қаржы құралдарының сапасын 
жoғарылату:  

- тұрақтылықты қамтамасыз ету;  
- сауатты бизнес және қаржылық жoспарлауды жүргізу; 
- кoрпoративтік басқару қағидаларымен, заңдармен, ережелермен сәйкес сенімді әрі 

тиімді ішкі прoцедураларды жасау; 
- айналыстағы қаржы құралдарының «тазалығын» қамтамасыз ету – заңсыз табыс 

пен oперацияларға, террoризмді қаржыландыруға қарсы іс- әрекет; 
- ұсынылып oтырған қаржы тауарлары мен қызметтерінің жеткілікті спектрін құру;  
- жеткілікті қаржы мүмкіндіктерін қаржы ұйымдарының жoғары капиталы есебінен 

қамтамасыз ету; 
- қаржы инфрақұрылымын дамуына ықпал ету: филиалдар мен бөлімшелердің 

желілері, заманауи технoлoгияларды пайдалану, дамыған есептеу жүйесін қoлдану; 
- өзгермелі экoнoмикалық жағдайға жедел жауап беру мен икемділігін қамтамасыз 

ету. 
 Төртінші бағыт – бұл келесілер арқылы қаржылық қызметтің қoлжетімділігін 

арттыру мен кедергілерді жoю: 
– банктің қызметін атқаруда немесе жекелеген банктік oперацияларды жүзеге 

асыруда шығындарды қысқарту; 
– банктік бірігу мен қoсылу прoцедураларын қарапайым ету, oңтайландыру, 

қысқарту және арзандату; 
– клиенттік oртаның ақпараттық ашықтығын қамтамасыз ету; 
– банктерді бағалау және қаржы нарығының басқа да қатысушыларын бағалау үшін 

мемлекеттік емес рейтингтік бағдарламаларының жасалуын қoлдау. 
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Бесінші бағыт – бұл келесілердің көмегімен қаржы дағдарысының бoлуына қарама-
қарсы іс-әрекеттер шаралары: 

- қаржы нарығының қаржы дағдарысына сезімталдығын бағалау 
индикатoрларының ұсынылып oтырған мoделін енгізу [3, 3 б.]. 

Жүргізілген зерттеу тиімді реттеу түсінігін тәртіпті сақтауға бағытталған, қаржы 
нарығының қатысушыларының жұмысы үшін қалыпты жағдай қалыптастыруға, 
қатысушыларды манипуляция мен алаяқтықтан сақтауға, қаржы құралдарына сұраныс пен 
ұсыныстың негізінде баға белгілеудің еркін прoцесін қамтамасыз етуін, кәсіпкерлікті 
ынталандырудың жағдайларын жасауға бағытталған шаралар жиынтығы деп анықтауға 
мүмкіндік береді. Басқаша айтқанда, әлемдік қаржы нарығының негізгі стандарттарына 
сай келетін oсындай нарықты құру Қазақстанды әлемдік қoғамдастыққа мақтанышпен 
көрсете алады.  
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Нарықтық экономика жағдайында Компанияның қызмет етуінің экономикалық 
пайда табуымен анықталады. Табыс табу кез-келген Компанияның басты мақсаты болып 
табылады. Нарық жағдайында Пайданың ролі айтарлықтай артып отыр. Табыс-төтенше 
таралған, кең түрде қабылданатын, сонымен қатар түрліше маңызды қолданылатын көп 
мағыналы ұғым.  

Сөздің кең мағынасында ақшалай құнына ие болуды кез-келген ақша қаржатының  
түсімі немесе материалдық құндылықты алуды көрсетеді[1]. 

Компанияның табысы олардың активтерінің артуы немесе капитал меншігінің 
көбеюіне әкелетін міндеттемелердің кемуі. «Табыс» ұғымы жалпы мемлекетте (ұлттық 
табыс), кәсіпорындарда (жалпы табыс, таза табыс), ал жеке тұлғаларда (халықтық ақшалай 
табысы, жеке табыс) болып қолданылады. 

Қаржы ресурстары мен капитал кәсіпорын қаржысын зерттеудің басты мақсаты 
болып табылады. Реттелінбелі нарық жағдайында финансист үшін объекті болып 
табылатын және ол фирманың жаңа табыстарына қол жеткізу мақсатында үнемі ықпал 
етіп отыратын «капитал» түсінігі жиі қолданылады. Осылайша, капитал – бұл фирманың 
айналымға салынған және осыдан фирмаға табыс келетін қаржы ресурстарының бір 
бөлігі. Ондай болса капитал қаржы ресурстарының өзгерген түрі болып табылады. Қаржы 
ресурстарының бастапқы қалыптасуы  жарғылық капитал жасалынған (акционерлік 
немесе қоймалық капитал) Компанияның құрылу сәтінде жүзеге асады. Жарғылық 
капитал – бұл құрылтайшылардың салымдары есебінен  қалыптасқан Компанияның мүлкі. 
Жарғылық капиталдың қалыптасуы ақша қаражаттарының қосымша көзі – эмиссиялық 
табысты құрумен қатар жүруі мүмкін. Өзін-өзі қаржыландыру дегеніміз Компанияның өз 
қызметін қаражат көздерінің ішкі көздерімен қаржыландыруы болып табылады. Біз 
білетіндей, ішкі қаражат көздеріне Компанияның табысы мен амортизациялық 
аударымдар жатады. Алайда, кәсіпорын барлық жағдайда өзін меншікті қаражат 
көздерімен қамтамасыз ете алмайды, сол себепті қарыз қаражаттар тартуына тура келеді. 
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Өзін-өзі қаржыландыру процессінің рентабельділігі меншікті қаражаттарды қолданудың 
рентабельділігі болып табылады. Бұл көрсеткіш өндіріске салынған меншікті 
қаражаттардың бір теңгесіне келетін таза Пайданың шамасын көрсетеді. Нарықтық 
жағдайларда кәсіпорын қызметі негізінен алғанда өзін-өзі қаржыландыру арқылы жүзеге 
асырылады. Тек меншікті қаражат көздері жетіспеушілігі жағдайларында ғана 
кәсіпорындар сыртқы қаражат көздерінің көмегіне жүгінеді. Мұндай жағдайларда 
Компанияның қарыз қаражат көздерінен тәуелсіздігі ерекше маңызға ие болады, дегенмен 
де қарыз қаражаттарсыз кәсіпкерлікпен айналысу тіпті мүмкін емес. Кез-келген кәсіпорын 
қызмет ету барысында өзінің өндірістік процесін тек меншікті қаражат көздері арқылы 
қаржыландырып қана қоймай, сонымен қатар қарыз қаражаттар тартуға да мәжбүр 
болады. Бұл кәсіпорындардың өзінің өндірістік қабілетін, акционерлердің игілік 
жағдайын, жұмысшылардың әлеуметтік жағдайын арттыруға ұмтылатындығымен 
түсіндіріледі. Осы орайда қаражат көздерінің кәсіпорын үшін оңтайлы құрылымы қандай 
болу керек деген сұрақ туындайды. Бұл жағдайда, Модельяни-Миллер теориясының 
жақтаушыларының пікірінше, капитал құны барлық жағдайларда кәсіпорындарға жеке 
тұлғалары берген несиелер арқылы реттеледі [2]. 

Аталған екі әдістің басты ерекшеліктері: біріншісі нақты есептеу және жоспарлау 
жұмыстарын қажет етеді, ал екіншісі тек қаржы нарығында қалыптасқан жағдайларға 
сүйенуді ұсынады. Екі әдістің қолдану мүмкіндіктері бірдей, себебі қаражат көздерінің 
оңтайлы құрылымын қалыптастыру қаржы нарығының қазіргі жағдайын ескере отырып, 
талдау, есептеу және жоспарлау жұмыстарын қатар жүргізуді қажет етеді. 

Көптеген кәсіпорындар үшін басты проблема мынада, яғни ресурстар мен 
қабілеттер формасындағы бәсекелестік артықшылықтарды өзгертіп, нарыққа шығару және 
сол арқылы Пайданың стратегиялық факторларын жасау. Пайданың стратегиялық 
факторлары және оның потенциалы арасындағы айырмашылықты атап көрсетукерек. 
Мұндай потенциал Компанияның қабілеттері мен ресурстарын сипаттайды, солардың 
көмегімен ол жоғары жетістіктерді тұрақты қамтамасыз ете алады. Пайданың  
стратегиялық факторлары стратегиялық потенциалға сүйенеді және одан айырмашылығы 
–нарықтық эффектіге тікелей әсер етеді. 

Диверсификацияланған кәсіпорындарда табыс потенциалын қалыптастыру, 
мысалы, әр түрлі шаруашылық салалары арасында ,, ноу-хоудың,, айырбастау арқылы 
немесе игіліктерді жасау бойынша олардың күш-жігерлерін біріктіру арқылы немесе 
игіліктерді жасау бойынша олардың күш-жігерлерін біріктіру арқылы жүзеге асырылады. 
Екі жағдайда да синергетикалық эффект нәтижесінде шығындарды азайту немесе өнімнің 
тұтынушылық құнын ұлғайту үшін негізқаланады. Жаңа терминология бойынша, бүкіл 
шаруашылық жүйені қамтушы қабілет немесе ресурстар шешуші құзірет түсінігімен 
өрнектеледі. 

Жалпы түрде стратегиялық басқарудың міндеті- Компанияның ресурстарымен 
қабілеттерін сыртқы ортаға бағдарлау, сол арқылы Пайданың қажетті потенциалын жасау. 
Табыс потенциалының стратегиялық менеджменті шеңберінде екі басты міндетті атап 
көрсетуге болады: 

- біріншіден, сыртқы және кәсіпорын ішіндегі жағдайда талдау негізінде болашақ 
табыс потенциалын идентификациялау және дамыту; 

- екіншіден, табыс потенциалының табыс факторына трансформациялануын 
қамтамасыз ету. 

Болашақ потенциалды идентификациялау және дамыту шеңберінде кәсіпорынны 
қоршаған ортадағы қауіптер мен мүмкіндіктерді дер кезінде анықтау керек. Осы негізде 
оның бәсекелік қабілетіне қол жеткізуі тиіс. 

Тәжірибе мынаны көрсетіп отыр, яғни қазіргі потенциалды болашақта ескере 
отырып тексеру керек, сонымен қатар мүмкіндігінше Пайданың жаңа потенциалына 
идентификациялау  және дамыту керек. Менеджмент міндеттерінің бұл саласы 
шаралардың тиімділігініне есептелген [3]. 
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Екінші шешуші міндет өзгерту проблемасымен байланысқан. Қазіргі табыс 
потенциалын былайша өзгерту және жүзеге асыру керек, яғни тұтынушылар үшін өнімнің 
тұтыну құнын көтеру керек немесе оны сатып алу және іске қосу шығындарын төмендету 
қажет. Басқаша айтқанда, кәсіпорын ішіндегі потенциал нарықтық артықшылыққа тиімді 
түрде өзгертуі тиіс. Осы   мақсатқа жету үшін нарықтық бағыт-бағдар бүкіл Компанияның 
қамтуы тиіс, меркетинг негізгі функциясын атқаруы тиіс. 

Зерттеулер мысалы көрсетуде, яғни маркетинг және ғылыми зерттеулер 
арасындағы ынтымақтастық кәсіпорын табысының маңызды көзі болып табылады. 
Кәсіпорын экономикасы теориясында және тәжірибесінде игіліктерді жасаудың әр түрлі 
звенолардың қиылысу нүктелері менеджментіне баса назар аударылады, соның арқасында 
табыс потенциалының табыстық стратегиялық факторларына өзгеруі тиімділігі де 
ұлғаяды. Табыс потенциалы менеджменті шеңберіндегі байланыстар суретте келтірілген. 
Бұл жағдайда модельдің циркулярды сипаты көңіл аудартады, яғни кәсіпорын жаңа және 
потенциалды дамыту қажеттілігі және оны Пайданың сыртқы ортаны талдау кезеңдегідей 
ең алдымен бәсекелестер мен тұтынушылар басты назарда болады. 

Пайда потенциалын басқару процесінде кәсіпорынды қоршаған орта ғаламдық 
деңгейде қамтылуы тиіс. Оның өсіпі бара жатқан күрделілігіне сәйкес, Компанияның 
жүйелі бақылауында болуы тиіс салаларды идентификациялау өте маңызды. Сәйкес 
байланыстарды талдаудың екі басты облысы технологиялық және экономикалық салалар 
механизмында кескіндеуге болады [4]. 

Жалпы алғанда, кәсіпорындардың жетекшілері былай деп есептейді, яғни 
тұтынушы ең алдымен тауар сапасына, содан соң өнімнің болуына, имиджі мен бағасына 
көңіл аударады екен. 

Дизайн мен қызмет көрсетуазырақ мәнге ие екен. Бұл нәтижелер барлық салалар 
үшін жарамды, яғни олар таңдауға қамтылған тұтыну тауарларының барлық өзгерістері 
бойынша орташа-мәліметтерге негізделеді. 

Инновациялық және клиентке жақындық сияқты факторлар табыстық шешуші 
факторлары ретінде жиі-жиі идентификацияланып жүр.  

Сонымен бірге тұрақты нарықтық табыс үшін өнім сапасына күш-жігердің 
жұмылдырылуы жеткіліксіз, және бұл параметрді саланы  басқарудың 
идентификацияланған жүйесіне енгізу керек. Кәсіпорындар өте жоғары сапалы өнімді 
шығаруға жеткілікті ресурстарды иеленеді. Сондықтан осы топтағы диференциация 
стратегиясы көптеген проблемаларды шешуді талап етеді. Пайданы барынша көбейту 
туралы микроэкономикада жиі қолданылады, сонымен қатар жеткілікті түрде бизнестің 
дамуын және талдамалық күрделілікті қалыптастырады. Кәсіпорындар өздерінің 
пайдаларын барынша көбейтуге талпынады ма? Деген сұрақ шынайы, талдамалы түрде 
көрініп отыр. 

Иемденушілікпен басқарылатын шағын кәсіпорындар үшін, пайда әртүрлі 
шешімдер қабылдаудағы ең басты критерий болып табылады. Дегенмен күнделікті 
шешімдерге жауап беруші ірі кәсіпорындар менеджерлері меншік иелерімен сирек 
араласады   (мысалы акционерлермен). Қорытындысында меншік иесі   менеджер әрекетін 
тұрақты бақылай алмайды. Сондықтан менеджерлер кәсіпорынды басқаруға еркінірек 
болады және пайданы барынша көбейтудегі бағытынан ауытқуы мүмкін. 

 Менеджерлерді көбінесе қалай табысты мейлінше көбейту, акционерлерді 
қанағаттандыру барысындағы дивидент төлеу және табыс артуы сияқты сұрақтар 
тынышсыздандырады. Олар Компанияның қысқа мерзімде пайда табуын көбейте алады 
(табыс табуды жылжыту немесе ірі бонус), ал ұзақ мерзімді пайда акционерлердің ұзақ 
мерзімдегі пайданы мейлінше көбейту қызығушылығын  туғызады. Басында айтылғандай, 
Компанияның нарықтық құндылығын мейлінше арттыру акционерлердің ағымдағы және 
болашақтағы текелей табыс көздерінің, яғни Компанияның уақыт бойы алатын табыс 
ағымының нарықтық  құндылығы болып табылады. 
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Барлық менеджерлердің мақсаттық қатынастағы еркіндігі, ұзақ мерзімді пайданы 
мейлінше арттарудан шектеулі. Егер олар тұрақты мақсатқа бағытталған болса оларды 
акционерлер, совет дирикторлары ауыстыру мүмкін немесе кәсіпорынды менеджерлердің 
жаңа командасы сатып алуы мүмкін. Әртүрлі жағдайда пайданы барынша көбейтуден, 
яғни максималды пайда табудан алыс кәсіпорындар сирек дамиды. Бәсекеге қабілетті 
салалардағы кәсіпорындар ұзақ мерзімде пайда табуды барынша арттыруды өзінің жоғары 
басымдылығымен жүзеге асырады. 

Нарық тұрақты өндірістің тиімділігін арттыруға тырысуды көрсетеді, 
Компанияның қызметін бөлудің соңғы қорытындысында жауапкершілікті иелену, және 
Компанияның нарықтық жағдайына тәуелді жоспарлы бағдарламалар мен тұрақты 
мақсаттар. Бұл үшін нарықтық жағдаймен мінезделетін Қазақстандағы менталитет пен 
приоритетті есептейтін басқарудың толық жүйесін қолдану керек. 

Компанияның кепілдік қабілеттілігі - оның нарықтағы тұрақтылығы. Кәсіпорын 
тиімді дамуы үшін жергілікті орган билік әзінің жұмысшыларымен кредиторлармен, 
мердігерлерме, есеп айырысу жеткіліктілігіндегі ақша түсімдерінің тұрақтылығы керек. 
Міндеттемелер мен есеп айырысып болғаннан кейін төменнен жоспарланбаған табыс 
көлемін есептеу керек. Бірақ қаржылық тұрақтылық тек төлем қабілеттілікке кірмейді. 
Қаржылық тұрақтылықты көтеру мен жетілдіру үшін капиталдың салыстырмалы көлемі 
және оның түсімін, яғни табыстылық көрсеткіштерінің абсолюттік көлемін қарастыру 
керек. 

Пайданың өсуі-табыстылықтың өсуімен байланысты компанияның 
тұрақтылығының өсуімен, оның банкроттық ықтималдығының төмендеуімен, тәртіп 
бойынша нарықтық позицияны қамтамасыз етумен, тәуелділіктің өсуімен бірге жүріп 
отырады. Бұл жағдайда залалдың потенциалдық мүмкіндігі ұлғаяды, бұл банкроттыққа 
жол ашады. 

Көсіпікерлік қызмет қорытындысы көрсетілген қызмет, дайын өнімнің өткізілуінің 
құрылымы мен құрамды таңдау арқылы анықталады. Мұнда жалпы шығын саны емес, 
капиталдың айналымдылығын анықтайтын үзілісті және тұрақты шығындар арасындағы 
тәуелділікті есептеуді қажетсінеді. Компанияның өмірлік цикл стадиясындағы 
ерекшеліктердің толық шегі жетекшілік есеппен немесе менеджердің әсерінің жалпы 
шамасын білдіреді. 

Қаржылық жағдайды бағалау үшін, қаржылық және басқаруды талдау үшін 
тұрақты туындайтын нақты сұрақтарды уақытылы шешуге тырысып отыру керек. Онда 
тәртіп бойынша төлем құралдарының жеткіліктері туралы, қарыз капиталымен жеке 
қарапайым капиталдың арақатынасы, есептік көрсеткіштер шамасы есептеліп отырады. 

Бұл жағдайлар ролі бухгалтерлік баланста өзгеріп отырады яғни    ағымдағы 
есептің қамтамасыздандыру функциясына кірмеуі; есепті құрастыру, кәсіпорынны тиімді 
басқару мақсатында қаржылық жағдайды талдау. Жаңа әкімшілік сұранысты 
қанағаттандыру кәсіпорын экономикасын тиімді талдайтын талдамалы бухгалтер арқылы 
іске асады. Ол салықтық жоспарлауды қаржылық есеп негізінде көрсетіп жүзеге асырып 
отырады. Компанияның қаржылық тиімділігін басқару есеп жүйесімен ұйым деңгейіне 
тікелей қатысты [5]. 

 Нақты тапсырмаларды жүргізу үшін шынайы база қажет. Бұндай базалар 
Компанияның есеп саясаты және есептіксаясатпен бухгалтерлік әзірлеу мен өткізуді 
жүзеге асыратын Компанияның бухгалтерлік есебі болып табылады. 

Экономикалық шығындар тиімділігін салыстыру сияқты жалпы есептер жалпылана 
көрсеткіштерде шектелмеуі тиіс. Сыртқы түсіндірмелер және экономикалық шығындар 
тиіміділігін талдау қосымша көрсеткіштерді пайдаланудың ақырғы шешімін қабылдау 
кезіндегі оның тиімділігін көтеру резервтерінің көрінуі болып келеді. Алынған әсердің 
жеке жақтарын мінездеушілер; еңбек өнімділігі, шикізатты экономдау, әлеуметтік 
қорытындылар, өндірістегі шығындарды азайту, капитал шығындары және т.б. 
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 Нарықтық қызмет жағдайында, Компанияның шаруашылық қызметін бағалау 
критерий негізгі бойынша қорға қатысты табыстылық қызмет көрсетеді. Егер халықтық 
шаруашылық деңгейінде өзгерісті жалпылау мақсаты ұлттық табыс болып табылса, онда 
шаруашылық критерийдің ыңғайлы кәсіпорын критериімен сәйкестенбейді. Ол нарықтық 
экономика базасында интенсивті шаруашылықтану механизмдерінің принциптерін 
тұрғызуды қажет етеді, яғни әртүрлі деңгейдегі экономикалық жүйенің жоспарлануы, 
шарттасуы[6]. 

Табыс түсінігі –нақты мерзім бойына алынған пайда және ол бухгалтерлік 
терминологияның есепті кезеңінде шекті табыс деп аталатындығы бізге мәлім. Есепті 
кезеңдегі табыс жыл соңымен басындағы таза активтер құнының айырмасын көрсетеді. 
Таза активтер кәсіпорындағы жалпы активтердің құнын есепке алу арқылы есептеледі. 
(жылжымайтын мүлік құны, машина, құрал жабдықтар, бағалы қағаздар). Сонымен қатар 
орта  мерзімді, ұзақ мерзімді берешектермен қарыздар банк  ссудалары бойынша   
есептеледі және басқалай несиелермен мердігерлердің қысқа мерзімдегі берешектері 
есептеледі. Алынған Пайданың нақты шамасын есептеу барысында компания иегерлерінің 
жаңа жарналарын және таза активтердің қосымша жарнамалық құнының айырмасын 
есепке алу көзделеді. 
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Қазіргі уақытта инновациялар экономикалық өсуді, даму мен құрылымдық 

өзгерістерді анықтайтын құбылыстың бірі ғана емес, экономиканың барлық 
салаларындағы, соның ішінде банк ісіндегі заманауи дамудың мәні болды. 

Банк жұмысының тиімділігі және оның нарықтағы бәсекеге қабілеттілігі көп 
жағдайда жаңа банктік өнімдер мен қызметтерді енгізуге тәуелді. Жаңа банктік қызмет 
көрсетулерге қосымша комиссионды табыс әкелуге қабілетті клиентке пайда табуға көмек 
көрсету бойынша қызметтерді жатқызуға болады. 

Қазіргі уақытта әлемдік банктік салада қызметтің барлық салаларын қамтитын 
жаһандық электронды инфрақұрылымды қалыптастыру және дамыту процесі жүруде. 
Қаржылық жаһандану процесі инновациялық технологияларға, содан кейін ғана дәстүрлі 
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материалдық және адам ресурстарына негізделеді. Инновациялық технологиялар банктік 
саладағы инновациялық төлем құралдарын дамыту үшін мүмкіндік беретін адамның 
ақпараттық ортамен өзара әрекеттесуінің жолы болып табылады. 

Экономиканың жаһандануы жағдайында қаржылық салада инновациялық 
технологияларды қолданудың маңызды объектілерінің бірі төлем жүйелері болып 
табылады, себебі бүкіл банк жүйесінің дамуын төлем жүйелерінсіз елестету мүмкін емес 
[1]. 

Заманауи ақпараттық және коммуникациялық технологиялар негізінде жаңа 
банктік өнімдер мен қызмет көрсетулерді жылжыту инновациялық банктік бизнес үшін 
негіз болып табылады. 

Коммерциялық банктердің негізгі қызметі – пайда табу. Сонымен қатар қалыпты 
дамып келе жатқан банктің жоспарында ағымдағы кезеңге бірнеше мақсат көзделеді, бірақ 
бір ғана мақсат пайдамен байланысты болып келеді. 

Бұл мақсат дамушы банктердің сандық және сапалық көрсеткіштері меншік 
капиталына және оның құрылымына, ресурстарды тарту көздеріне, құрал-жабдықтарға 
бағытталған салымына, банктердің өнімдерінің түріне, қаржылық технологияларына, 
банктің техникалық базасына, меншікті ұйымның құрылымына, ұйымның құрылымына, 
ұжымның өзара қарым-қатынасына қатысты болады [2]. 

Бұл көрсеткіштер өткізу жағдайларында банктің жеткілікті пайдасында болады. 
Осы түрлеріне байланысты пайда мынандай: өз-өзімен және банктің басқада 
мақсаттарына жеткен жағдайына қатысты екі мәнде болады. Осы екі мән банктің 
сенімділік өлшемін және клиенттер мен қарыз алушылардың тартымдылығын көрсетеді. 

Пайда – банк өнімі мен қызметінің негізгі қаржылық нәтижесінің көрсеткіші болып 
табылыды. Банктің пайдасының мөлшері бұл қызметке қатысушылардың бәріне маңызды. 
Банкке қатысушылар салынған капиталдың табыс нормасы сияқты пайдаға қызығушылық 
танытады [3]. 

Табыстылық пен пайдалылық -  коммерциялық банктердің ең маңызды тиімді 
көрсеткіші болып табылады. Табыстылықты талдау кезінде ең бастысы есеп берудегі 
сенімділікті сол бойынша қарастыру болып табылады. Белгіленген стандартты қолданбай 
пайда жеткілікті көрінуі мүмкін, ал расында ол асырылуы немесе жалған болуы мүмкін.  

\Табыстылықтың бірінші абсолютті көрсеткіші өнімді өткізуден және банк 
қызметін ұсынудан түсетін табыс болып табылады. Ол қаржы-шаруашылық қызметінің 
нәтижесі туралы есепте қосымша құн салығы, акциздер және т.с.с. салықтар мен міндетті 
төлемдер, сондай-ақ қайтарылған тауарлардың құны, сату шегерімдері және баға 
шегерімдері алынып тасталып көрсетіледі.  

Жоғарғы пайданың активте қатынасы банк қызметінің тиімді нәтижесі активте 
болуы мүмкіндігін немесе жалпы депозиттердің жинақ салымындағы төмен үлесі немесе 
активтен пайыздың үлкен мөлшерлемесі болады.Банк соңғы кездегі жағдайда активтерден 
табыстың жоғарлаған кезде және жоғарыда көрсетілген тәуекелдікте өзін тәуекелге әкелу 
мүмкіндігі бар.   

Табыстылықтың салыстырмалы көрсеткіштеріне нарықтық экономика 
жағдайындағы кәсіпорынның қаржылық қызмет жасау, қаржыландыру көздерін 
ынталандыру және оларды тиімді пайдалану сияқты мүмкіндіктерін анықтайтын, осы 
кәсіпорын қызметінің тиімділігін сипаттайтын көрсеткіштері жатады.  

Банктік жүйеде пайда көлемі мен оның сенімділігін қамтамасыз етеді және оның 
салымының қауіпсіздігіне кепілдеме береді. Жалпы алғанда пайданың мөлшері үш 
ғаламдық компонентке тәуелді: табыс, шығыс, салық және міндетті төлемдерден тұрады.  

Пайданың соңғы қаржылық нәтижесі банктің есеп беру аралығында табыстың 
салыстыру жолымен анықталады. табыстың кемітіп көрсетуі салық салынатын пайданың 
кемуіне әкеледі. Осыған байланысты есепке алудың толықтығының дұрыстығын тексеру 
қажет. Есепке алудағы қателер салдарынан табыстың өсуі және басқада себептерден кері 

211 
 



әсерін тигізеді, пайдадан төлемдердің дәлелсіз қайта қайтарылуынан қиындықтар 
туындайды [3]. 

Өз клиенттерiне қарыз ұсына отырып, банктер салымшылардан ақша қаражаттарын 
қабылдап және оларды қарыз алушыларға ұсынуда қаржылық делдалдар ролiн атқарады. 
Банктiң бұл қызметi несиелiк қатынастарды барлық қатысушыларына (салымшылар, 
қарыз алушылар және банк) тиiмдi. Бұл қатынастарда өзара мүдде көзделедi: әркiм өзiнiң 
қажеттiлiгiн қанағаттандырады.  

Іздену барысында банктегі қаржылық менеджментке әлі де болса теріс ықпал етуші 
төмендегідей кейбір факторлар сақталып оырғанына көз жеткізілді. 

1. Банкте қаржылық менджментке жауап беретін және оны жүзеге асыратын 
қызметкерлерді таңдау әлі де болса субъективтік сипатта. 

2. Банкте өтімді активтерге қажеттілік деңгейін анықтау назардан тыс қалып 
қоятын тенденциясы бар. Бұл көрсеткіштің тым аздығы, не тым көптігі де банктің 
кірістілігіне теріс әсер тигізуі мүмкін.  Өтімді активтердің тым аздығы – банк өтімділігінің 
төмендеуіне әкелсе, тым көптігі – қажеттен тыс активтердің кірісті операцияларға 
орналастырыла алмауы себебінен банк кірісінің азаюы.  

3. Банктың капиталдану дәрежесінің төмендігінен сырттан тұрақты салымдар 
тарту саясаты әлсіз жұмыс істеп тұр, яғни қаржы тарту нарығында банктің бәсекелестік 
позициясы төмен. Бұған дәлел ретінде капиталдың активтегі көлемінің ұтымды мәні 0,08-
0,15 коэффициентінің орнына үш жылда да 0,19-0,28 коэффициентін көрсетіп тұр. Қаржы 
тарату әсіресе соңғы жылы тиімді деңгейде еместігін атауға болады.    

4.    Банк өнімдері нарығының бұдан әрі дамуы қор нарығы дамуымен 
байланысты болмақ.   Қазақстан қаржыгерлерінің ассоциациясы мен ҚР ҰБ бірлесе 
отырып, қаржы институттарының өзара байланыс, хеджировкалау, ипотекалық, 
корпаративті вексельдермен жұмыс істеуге міндеттелген ұйымдар қорлары секілді жаңа 
типтерін құруды жоспарлауда. Бұдан өзге ҚР ҰБ қозғалмайтын мүліктің ұйымдасқан 
нарығы мен ипотекалық операцияларды дамытуға қатысатын болады. Банк әрекеттері 
әділдігін тексеру үшін ҰБ мен ҚҚҰК отандық рейтингтік агенттіктердің әрекет етуіне 
жағдай жасауда. Бұл сферадағы негізгі бағыт – банк қызметтерін одан әрі дамыту, банктік 
қызмет көрсетудің жаңа түрлері мен әдістерін енгізу.   

5. Жоғарыдағыны қорытындылай келе айтарымыз, Қазақстандағы банк өнімі 
нарығы кеңейіп, дамып, жаңа технологиялармен және дәстүрлі емес жаңа әдістермен 
толығары даусыз. Бұл банктік қызмет деңгейі мен сапасының көтерілуі, қаржы жүйесін 
бекіту, экономиканың шынайы секторының дамуы, ақша – несиелік саясатты тиімді 
жүргізуге мүмкіндік береді. Банктердің барлық коммерциялық  әрекеттермен клиентпен 
жақындасуға бағытталған. Инкассация бағытында ұсынылып отырған қызметтер алдымен 
клиент қажеттілігін қанағаттандыруға бағытталған[4]. 
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Валютные операции являются объектом государственного и банковского 

наблюдения и контроля. В странах с частично конвертируемой валютой и ограничениями 
по финансовым операциям размер валютной позиции банков относительно национальной 
валюты служит одним из объектов валютного контроля. В периоды значительной 
валютной нестабильности эти лимиты могут сокращаться: также могут устанавливаться 
лимиты и для срочных операций - по суммам и по срокам. Однако и при введении в 
западноевропейских странах полной конвертируемости валюты надзор за валютными 
операциями банков сохраняется. Более того, с 80-х годов отмечается усиление этого 
контроля для предотвращения концентрации у банков валютных рисков в балансах и 
внебалансовых статьях. Необходимость этого была продемонстрирована затруднениями и 
банкротством в 70-е годы ряда крупных банков из-за потерь в валютных операциях. 
Общей тенденцией регулирования является все большая увязка валютных рисков с 
размером собственных средств банков. 

Целью валютного регулирования является содействие государственной политике 
по достижению устойчивого экономического роста и обеспечению экономической 
безопасности [1]. 

Задачами валютного регулирования являются: 
1) установление порядка обращения валютных ценностей в Республике Казахстан; 
2) создание условий для дальнейшей интеграции Республики Казахстан в мировую 

экономику; 
3) обеспечение информационной базы по валютным операциям и потокам 

капитала. [10] 
Основным органом валютного регулирования в Республике Казахстан является 

Национальный Банк Республики Казахстан. 
Правительство Республики Казахстан и иные государственные органы 

осуществляют валютное регулирование в пределах своей компетенции. 
Нормативные правовые акты по вопросам валютного регулирования, 

разработанные органами валютного регулирования, подлежат обязательному 
согласованию с Национальным Банком Республики Казахстан. 

Национальный Банк Республики Казахстан как основной орган валютного 
регулирования устанавливает: 

1) порядок и требования к осуществлению деятельности по организации обменных 
операций с иностранной валютой; 

2) порядок осуществления резидентами и нерезидентами валютных операций, в том 
числе режимы валютного регулирования: 

регистрации; 
уведомления; 
3) порядок осуществления мониторинга валютных операций нерезидентов, 

осуществляющих деятельность на территории Республики Казахстан (валютный 
мониторинг); 

4) формы учета и отчетности по валютным операциям, обязательные для 
исполнения всеми резидентами и нерезидентами, по согласованию с уполномоченными 
государственными органами в соответствии с их компетенцией[1]. 

НБ РК выдает лицензию на осуществление деятельности по организации обменных 
операций с иностранной валютой уполномоченным организациям. 

213 
 

mailto:ainagul.satybaldina@centercredit.kz


НБ РК устанавливает порядок осуществления и квалификационные требования к 
деятельности по организации обменных операций с иностранной валютой, а также 
порядок регистрации (открытия) обменных пунктов. При регистрации обменного пункта 
выдается документ установленного образца - регистрационное свидетельство обменного 
пункта. Для уполномоченных организаций дополнительно устанавливаются порядок 
согласования учредительных документов, требования к составу учредителей, 
организационно-правовой форме, размеру и порядку формирования уставного капитала, 
ограничения по созданию подразделений и участию в других юридических лицах [1]. 

Лицензии на осуществление деятельности по организации обменных операций с 
иностранной валютой или отказ в выдаче лицензии выдаются в течение тридцати рабочих 
дней с даты представления резидентом полного пакета документов. При отказе в выдаче 
лицензии заявителю дается мотивированный ответ в письменной форме.  

Валютный контроль в Республике Казахстан осуществляется НБ РК, иными 
государственными органами в пределах полномочий, установленных законами РК, и 
агентами валютного контроля. Агентами валютного контроля являются уполномоченные 
банки и уполномоченные организации, осуществляющие отдельные виды банковских 
операций, а также другие организации, на которые в соответствии с полученными 
лицензиями возложена обязанность контроля за соблюдением валютного 
законодательства при проведении ими операций. 

НБ РК осуществляет контроль за соблюдением резидентами и нерезидентами 
требований валютного законодательства и за надлежащим исполнением функций агентов 
валютного контроля уполномоченными банками и уполномоченными организациями.  

Министерство финансов РК обеспечивает мониторинг и контроль по займам 
Правительства РК, контроль за целевым и эффективным использованием 
гарантированных государством займов, мониторинг государственного и гарантированного 
государством долга. 

Министерство индустрии и торговли РК осуществляет лицензирование экспорта и 
импорта товаров (работ, услуг) и иных видов деятельности в пределах своей компетенции, 
а также контроль за выполнением лицензиатами установленных квалификационных 
требований и лицензионных правил. 

Таможенные органы (Комитет таможенного контроля Министерства финансов РК) 
осуществляют таможенный контроль и принимают участие в осуществлении экспортного 
импортного валютного контроля. 

Целью валютного контроля является обеспечение соблюдения законодательства 
Республики Казахстан резидентами и нерезидентами Республики Казахстан при 
проведении ими валютных операций.  

Основными направлениями валютного контроля являются: 
определение соответствия проводимых, как по поручению клиентов, так и 

собственных, валютных операций законодательству Республики Казахстан и наличия 
необходимых для их осуществления документов; 

проверка правомерности и обоснованности платежей по валютным операциям; 
проверка полноты и объективности учета и отчетности по валютным операциям.  
Механизм валютного регулирования, как одна из превентивных мер государства 

против экономических кризисов, возник с момента приобретения республикой 
суверенитета и не теряет свою актуальность до сих пор. Это обусловлено тем, что она 
сохраняет риски, связанные с формированием и развитием валютного рынка, присущие 
государствам с переходной структурой экономики. Учитывая тот факт, что валютные 
рынки стран СНГ имеют неодинаковые темпы развития и различные подходы к 
регулированию валютных отношений, финансовый рынок страны пока подвержен 
воздействию различных негативных факторов. Хотя сравнительный анализ показывает, 
что валютная политика Казахстана более либеральна: национальные деньги — тенге 
являются конвертируемой на внутреннем рынке валютой по отношению к иностранным 
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валютам, валютный рынок более емкий с точки зрения его объемов, видов и количества 
проводимых операций, отсутствуют многие ограничения, имеющие место в сопредельных 
странах [2, с. 25]. 

Поскольку тенге не является широко используемой валютой внешних расчетов, в 
настоящее время для Казахстана важной задачей является поддержание внутреннего 
равновесия национальной валюты. Открытие крупных месторождений нефти на 
территории республики ускорило ее интегрирование в мировое экономическое 
пространство, способствовавшее интенсивному развитию внешнеэкономической 
деятельности республики. Вместе с тем инфраструктура, обеспечивающая продвижение 
отечественных производителей на внешний рынок, еще не отвечает международным 
стандартам. Оценка рисков по внешнеэкономическим операциям остается неадекватной. 
Это выражается в том, что заключение договоров и контрактов осуществляется без 
указания условий выполнения обязательств. Отсутствуют механизмы предотвращения 
риска неисполнения обязательств. Необходимо совершенствование и дальнейшее 
развитие института надзора за участниками финансовых рынков. 

В связи с этим система валютного регулирования в стране преследует такие цели, 
как обеспечение устойчивости национальной валюты, укрепление платежного баланса и 
развитие внутреннего валютного рынка. Исходя из этого основными направлениями 
валютного регулирования являются контроль за текущими операциями и контроль за 
операциями, связанными с движением капитала. 

Присоединившись в июле 1996 года к «Соглашению МВФ», Казахстан взял на себя 
обязательства не вводить или усиливать какие-либо валютные ограничения; не вводить 
или модифицировать какую бы то ни было практику применения множественных 
валютных курсов; не заключать двусторонних платежных соглашений, противоречащих 
статье VIII «Соглашения»; не вводить и не усиливать ограничения на импорт по 
причинам, связанным с платежным балансом. В этой связи были сняты ограничения по 
выполнению платежей и переводов по текущим международным сделкам, что позволило 
достичь условий по обеспечению свободной конвертируемости тенге и переходу к 
многосторонней системе платежей, свободной от ограничений. Текущие валютные 
операции, к которым относятся также переводы дивидендов, вознаграждений и иных 
доходов от инвестиций, осуществляются без ограничений [3, с12]. 

Учитывая, что практически единственным источником предложения валютных 
ресурсов является экспортная валютная выручка, приняты меры регулирующего 
воздействия. Они направлены на обеспечение полноты и своевременности ее 
репатриации, создание нового механизма регулирования внутреннего валютного рынка, 
исключающего возможность спекулятивного давления на курс национальной валюты. 
Совместно с Таможенным комитетом Республики Казахстан разработаны нормативные 
документы, усилившие контроль за репатриацией валютной выручки от экспорта товаров 
и повысившие ответственность экспортеров за ее незачисление на счета в 
уполномоченных банках в установленные сроки, а также контроль за обоснованностью 
расходования средств на цели импорта. Механизм экспортно-импортного валютного 
контроля построен на взаимодействии банков и таможенных органов, обмене и 
сопоставлении информации о движении денег и товаров, а также на формировании 
данных о результатах валютного контроля. 

Проблема «бегства» капитала характерна для всех государств с формирующейся 
инфраструктурой экономики. Вывоз капитала за пределы страны с целью сокрытия 
доходов и получения прибыли за счет вложения средств в экономику других стран, в 
основном с более либеральным режимом налогообложения (так называемые оффшорные 
зоны), неразрывно связан с реальными потерями для отечественного производства, 
изъятием либо сокращением его инвестиционных ресурсов. Осуществляемые в целях 
обеспечения стабильности национальной валюты государственное регулирование и 
контроль за данными операциями проявляются в стремлении государства использовать 
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рычаги прямого воздействия на внутренний валютный рынок. Одним из таких рычагов, 
позволяющих упорядочить трансграничные операции, связанные с движением капитала, 
является их лицензирование либо регистрация. Регулирование операций с валютными 
ценностями основывается на принципе ограничения оттока капитала из страны и 
стимулирования притока прямых иностранных инвестиций. В связи с этим процедуры 
лицензирования распространяются на операции, предусматривающие отток средств из 
страны. Регистрация операций, связанных с движением капитала, предусматривающих 
поступление средств в республику, ведется только с целью статистического учета и не 
влечет за собой каких-либо ограничений [4]. 

Следует отметить, что в результате проводимой в республике либерализации 
валютного режима многие операции упрощены, в частности, если раньше для открытия 
счета в иностранном банке требовалось получение лицензии, то в данное время 
ограничений нет. Резиденты обязаны уведомить территориальный филиал Национального 
банка РК об открытии счета в иностранном банке в 30-дневный срок после заключения 
договора с иностранным банком, а физические лица, открывшие счета в иностранных 
банках в период пребывания за рубежом, в 30-дневный срок после возвращения из-за 
границы. 

При проведении физическим лицом-резидентом платежей и переводов денег, 
связанных с приобретением права собственности на недвижимость, уведомление 
физическим лицом НБРК не требуется. Об указанных платежах информацию проводит 
банк, через который прошел платеж. 

Резиденты и нерезиденты, юридические и физические лица должны представлять в 
уполномоченный банк документы, их идентифицирующие. А также РНН либо документ 
налогового органа о том, что лицо не состоит на регистрационном учете, документы, на 
основании и во исполнение которых осуществляются валютные операции (валютные 
договоры), а также лицензию, регистрационное свидетельство, свидетельство об 
уведомлении, паспорт сделки в требуемых валютным законодательством случаях. 

Исключение составляют случаи проведения платежей и переводов денег по 
валютным операциям, осуществляемым с использованием карт-счетов, векселей и чеков, 
не требующим предварительного представления документов, а также при невозможности 
представления физическим лицом указанных документов. В последнем случае платеж и 
перевод денег могут быть произведены только при указании физическим лицом цели 
такого перевода и наличии в поручении (заявлении) на перевод денег (на получение 
денег) записи: 

- разрешающей уполномоченному банку представление информации о данном 
платеже и (или) переводе денег в правоохранительные органы и Национальный Банк по 
их требованию; 

- подтверждающей, что данный платеж и (или) перевод денег не связан с 
осуществлением физическим лицом валютных операций, требующих получения 
регистрационного свидетельства, свидетельства об уведомлении, оформлении паспорта 
сделки; 

- подтверждающей, что данный платеж и (или) перевод денег не связан с 
предпринимательской деятельностью физического лица (для переводов физических лиц 
без открытия счета в уполномоченном банке). 

Ответственность за предоставление недостоверных данных, отраженных в 
поручении (заявлении) на перевод денег (на получение денег), возлагается на отправителя 
(получателя) денег. 

Все платежи и переводы денег по валютным операциям должны осуществляться 
через счета в уполномоченных банках. Исключением являются: 

1) получение физическими лицами наличной инвалюты в качестве заработной 
платы и оплаты расходов, связанных с командированием за пределы РК, а также 
использование ими наличной иностранной валюты для: 
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а) осуществления переводов денег без открытия счета в качестве безвозмездных 
переводов (как внутри республики, так и из в Казахстан) и иных переводов из Казахстана, 
не связанных с осуществлением предпринимательской деятельности; 

б) обменных операций с наличной иностранной валютой; 
в) приобретения товаров и услуг у юридических лиц, имеющих лицензию НБ РК на 

осуществление розничной торговли и предоставление услуг за наличную инвалюту; 
г) приобретения товаров и услуг у юридических лиц-нерезидентов, 

осуществляющих свою деятельность под таможенным контролем на таможенной 
территории Казахстана в аэропортах, портах и пограничных переходах, открытых для 
международного сообщения [4]. 

Кроме того, физические лица (резиденты и нерезиденты) вправе осуществлять 
платежи по валютным операциям с использованием наличных тенге на территории 
страны. 

2) платежи в тенге между юридическими лицами (резидентами и нерезидентами), 
осуществляющими свою деятельность на территории страны, в пределах суммы, 
установленной законодательством Республики Казахстан о платежах и переводах денег. 

Перемещение через границу РК наличной национальной валюты и ввоз наличной 
иностранной валюты, как и прежде, осуществляются без ограничений. Ввоз в РК и вывоз 
из нее наличных денег в сумме, превышающей эквивалент трех тысяч долларов США, 
требует обязательного письменного декларирования таможенному органу Казахстана 
(пересчитывается по официальному курсу НБ РК на день пересечения границы). 
Указанный порог распространяется отдельно на сумму наличной национальной валюты и 
на сумму наличной иностранной валюты. Обязательное письменное декларирование 
осуществляется при заполнении и подаче пассажирской таможенной декларации на всю 
сумму ввозимых/вывозимых наличных денег. 

Согласно новому порядку физические лица (резиденты и нерезиденты) вправе 
вывозить наличную иностранную валюту, сумма которой не превышает эквивалент 10 
тысяч долларов, без документов, подтверждающих легальность ее происхождения. Вывоз 
наличной иностранной валюты свыше этой суммы осуществляется только при 
представлении физическими лицами в таможенный орган документов, подтверждающих 
легальность ее происхождения. В качестве таких документов выступают: 

- таможенная декларация, подтверждающая ввоз наличной иностранной валюты в 
РК - для вывоза ранее ввезенной наличной иностранной валюты; 

- налоговая декларация об индивидуальном подоходном налоге. 
Механизм валютного регулирования как одна из превентивных мер государства 

против экономических кризисов возник с момента приобретения республикой 
суверенитета и не теряет свою актуальность до сих пор. Это обусловлено тем, что она 
сохраняет риски, связанные с формированием и развитием валютного рынка, присущие 
государствам с переходной структурой экономики. Сравнительный анализ показывает, 
что валютная политика Казахстана более либеральна: национальные деньги - тенге 
являются конвертируемой на внутреннем рынке валютой по отношению к иностранным 
валютам, валютный рынок более емкий с точки зрения его объемов, видов и количества 
проводимых операций, отсутствуют многие ограничения, имеющие место в сопредельных 
странах.  
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Традиционно в литературе по международным финансам различают три вида 

валютного риска: 
1)экономический; 
2)операционный; 
3)трансляционный. 
Экономический риск возникает вследствие того, что настоящая стоимость 

ожидаемых поступлений от будущих поступлений в национальной или иностранной 
валюте может варьировать из-за изменения обменных курсов. Такой вид риска может 
быть активным или пассивным. Активный экономический риск возникает тогда, когда 
компании зависят от поставок сырья из определённой страны или же экспортируют 
продукцию, чья стоимость и размер занимаемого ею рыночного сегмента зависит от 
определённого обменного курса. Если обменные курсы изменяются в худшую сторону, то 
работники стратегического управления компании могут принять решение о, например, 
переносе производства из одной страны в другую. О пассивном экономическом риске 
говорят тогда, когда национальный производитель обнаруживает, что занимаемая им доля 
рынка сокращается из-за деятельности иностранного конкурента, который выигрывает 
благодаря разнице издержек в странах, что позволяет ему снижать цены. 

Операционный риск возникает тогда, когда платежи или поступления 
осуществляются в иностранной валюте. Величина доходов и расходов в иностранной 
валюте меняется в стоимости в период между подписанием и исполнением контракта 
благодаря колебаниям валютных курсов. Данная категория риска включает в себя также 
дивиденды, проценты, арендные платежи или ренту и роялти. 

Трансляционный риск возникает при консолидации активов и пассивов, 
выраженных в иностранной валюте в процессе составления консолидированного баланса. 
Время от времени компания должна производить переоценку активов и пассивов в 
иностранной валюте, отражённых на её балансе. В случае с нетто-активами, данная 
переоценка, связанная с изменением соотношений между валютами, существенно 
корректирует данные статьи, что должно быть отражено либо в счете прибылей и 
убытков, либо прямо в балансе. 

Из трёх типов риска, на практике чаще всего встречается операционный риск, ему 
уделяется наибольшее внимание в экономической литературе, и поэтому более 
подробную характеристику видов валютных рисков мы начнём именно с него. 
Трансляционный риск часто рассматривается в контексте принятия финансовых решений 
в отношении инвестиций за рубежом, тогда как экономический риск может служить 
главным фактором при определении места размещения производственных мощностей. 

Операционный валютный риск можно определить как возможность не дополучить 
прибыли или понести убытки по уже заключённому контракту (торговому или 
кредитному), деноминированному в иностранной валюте, в результате непосредственного 
воздействия изменений обменного курса на ожидаемые потоки денежных средств[1, с. 
47].  Экспортёр, получающий иностранную валюту за проданный товар, проиграет от 
снижения курса иностранной валюты по отношению к национальной, тогда как импортёр, 
осуществляющий оплату в иностранной валюте, проиграет от повышения курса 
иностранной валюты по отношению к национальной. 

Обесценение иностранной валюты, подрывающее доходы от экспорта товаров в 
пересчёте на национальную валюту, сопровождается повышением курса национальной 
валюты и приводит к возрастанию цены экспорта в иностранной валюте, что снижает его 
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конкурентоспособность. Особенно разрушительный эффект будет в условиях спроса, 
чувствительного к изменениям цены. Описанная проблема хорошо известна экспортёрам 
автомашин, текстильных изделий и алкогольных напитков. Так, например, американская 
компания Ford Motor Company сталкивается с чистым сальдо валютных позиций (когда 
невозможно активы сбалансировать пассивами) в британских фунтах стерлингов, 
японской йене, евро, мексиканских песо и бразильских реалах [2, с.2]. 

Самая сложная в теоретическом плане проблема возникает в связи с датой 
возникновения операционного валютного риска. Один из вариантов - считать её датой 
выписки счёта-фактуры. Если экспортёр получил заказ, накладная на который будет 
выписана в иностранной валюте, то риск существует с момента регистрации заказа, если 
цена в иностранной валюте определяется в момент получения заказа.  

Задача определения операционного риска может потребовать оценки ситуации, 
когда цена сделки установлена в одной валюте, а оплата будет производиться в другой. 
Могут возникнуть сомнения относительно валюты, подверженной риску: это валюта цены 
или валюта платежа? Ответ - это валюта цены. Повышение курса валюты платежа по 
отношению к базовой валюте не сопровождается соответствующим ростом курса валюты 
цены относительно базовой валюты. Более высокая стоимость покупки единицы валюты 
платежа (например, одного доллара) будет компенсироваться меньшим числом единиц 
(т.е. долларов), соответствующих стоимости товаров или услуг по сделке, выраженной в 
валюте цены[3, с. 140]. 

Валютный риск по сделке возникает не только при покупке и продаже имущества 
или услуг в валюте, но и при займах или предоставлении займов в валюте в рамках 
соглашения о международном кредите, а также при переводе денежных средств 
(дивидендов и т.п.) в валюту в рамках сделки международного небанковского 
финансирования. 

Количественно, валютный операционный риск равен разности между будущими 
валютными притоками и оттоками в каждой валюте, зафиксированными в различных 
контрактах (т.е. он равен нетто-валютному потоку компании (банка), по которому она (он) 
имеет зафиксированные в контракте обязательства или требования). Таким образом, 
понятие валютного операционного риска во многом соответствует понятию открытой 
валютной позиции, т.е. валютно-финансовому состоянию фирмы (банка), при котором 
инвалютные требования не покрыты (не равны) инвалютным обязательствам.  

Степень риска по этим позициям зависит от объёма позиций и диапазона 
колебаний курсов. При этом если требования превышают обязательства в иностранной 
валюте, то фирма (банк) имеет открытую «длинную» позицию. Это подвергает 
экономического субъекта риску снижения курса соответствующей иностранной валюты. 
Наоборот, если требования меньше, чем обязательства в соответствующей валюте, то 
фирма (банк) имеет «короткую» валютную позицию. Это подвергает экономического 
субъекта риску повышения курса иностранной валюты. 

Понятие операционного валютного риска является сравнительно простым; 
трансляционный и экономический валютные риски более сложны. 

Трансляционный валютный риск возникает при сведении финансовых состояний 
дочерних компаний многонациональных корпораций. Компании (банки), 
осуществляющие зарубежные операции, имеют активы и обязательства, доходы и 
расходы, деноминированные в иностранных валютах. Однако финансовое сообщество и 
инвесторы в стране базирования родительской фирмы (банка) интересуются величинами, 
выраженными в отечественной валюте. Следовательно, валютные позиции в балансе и в 
отчёте о доходах должны быть конвертированы в отечественную валюту. 

Если с момента осуществления первичных бухгалтерских записей и до момента 
составления отчётности изменятся валютные курсы, то это может привести к 
трансляционным доходам или убыткам. Трансляционный риск (как возможность 
неблагоприятного воздействия на финансовую отчётность фирмы или банка изменений 
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обменных курсов валют) измеряется как разность между активами и обязательствами, 
подверженными риску такого типа. 

Консолидированная валютная позиция есть бухгалтерская позиция, и зависит от 
выбранных методов консолидации. Специфика трансляционного риска заключается, 
таким образом, в том, что он не связан с реальными потоками денежных средств, а 
является чисто номинальным (бумажным) риском изменения стоимости зарубежного 
подразделения в валюте материнской компании на протяжении определённого отчётного 
года, хотя подобные колебания в валютных пересчётах непосредственным образом 
влияют на курс акций компании. 

В виде реального валютного риска трансляционный риск реализуется лишь в 
случае ликвидации (продажи) зарубежного подразделения. Если подразделение не 
ликвидируется, то трансляционные убытки за один год могут быть перекрыты 
трансляционными прибылями за следующий год, тогда как валютные убытки (доходы) 
операционного рода фиксируются в виде определённого финансового результата по 
завершении операции. При этом трансляционный риск проявляется при пересчёте не 
только чистых инвестиций зарубежного предприятия, но и его прибыли [2, с.5].  Под 
чистыми инвестициями подразумевают балансовую стоимость средств материнской 
компании в зарубежном подразделении, а также разницу между общими активами 
зарубежного подразделения и его внешними обязательствами. Внешними обязательствами 
являются суммы, которые данное подразделение должно кому-либо вне 
транснациональной группы. 

Специфика трансляционного риска заключается в механизме пересчёта статей 
баланса, т.е., величина трансляционного риска зависит от применяемых методов 
бухгалтерского учёта. 

Обычно рассматривают четыре базовых гипотетических метода трансляции 
международных операций и финансовой отчётности в иностранной валюте, которые 
условно обозначают как текущий/нетекущий, монетарный/немонетарный, временной 
(срочный) методы, а также как метод валютной трансляции по текущему обменному 
курсу[1, с. 54].  При этом на практике аккаунтинговые валютно-финансовые стандарты, 
реально применяемые в различных странах, как правило, комбинируют в той или иной 
мере элементы различных из перечисленных методов. Наряду с этим существуют 
вариации каждого трансляционного метода. 

Так, монетарными (денежными) активами и обязательствами фирмы или банка 
являются статьи, которые представляют собой требования или обязательства на 
фиксированную сумму иностранной валюты, а немонетарными (неденежными) - 
физические активы и обязательства. При этом денежные статьи, выраженные в 
иностранной валюте (например, денежные средства, счета и векселя к платежу и 
получению, долгосрочный долг) транслируются по текущему курсу на момент 
составления отчетности. 

Временной (срочный) метод валютного пересчёта считается модифицированной 
версией монетарного/немонетарного метода. Разница заключается в том, что при 
использовании монетарного/немонетарного метода запасы всегда транслируются по 
историческому курсу. При временном методе запасы обычно транслируются по 
историческому курсу, но могут быть пересчитаны по текущему обменному курсу. Это 
делается в том случае, если на балансе различные компоненты запасов показаны в балансе 
по рыночной стоимости. 

Однако, несмотря на схожесть, теоретические базы для каждого из этих двух 
методов трансляции различны. Так, при применении монетарного/немонетарного метода 
пересчёта выбор обменного курса для трансляции базируется на типе активов или 
обязательств. При применении же временного метода он базируется на подходе, лежащем 
в основе оценивания балансовых издержек (исторический или рыночный). При системе 
оценки издержек по историческим ценам, которая действует в настоящее время в США, 
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многие американские теоретики бухгалтерского учёта считают, что временной метод 
является более приемлемым методом для валютной трансляции результатов работы фирм 
в этой стране. 

Статьи счета инвалютных прибылей и убытков обычно, как и в двух предыдущих 
случаях, транслируются по среднему (за отчётный период) обменному курсу. Однако 
издержки (стоимость) проданных товаров и амортизационные (по оборудованию и долгу) 
начисления транслируются по историческому курсу, если соответствующие балансовые 
статьи, от которых данные виды доходов и расходов являются производными, 
учитываются на балансе по историческим ценам, т.е. ценам приобретения активов или 
вступления в обязательства. 

Экономический валютный риск определяется как вероятность неблагоприятного 
воздействия изменений обменного курса на экономическое положение компании или 
банка; степень, в которой на стоимость компании (её денежные потоки) воздействуют 
изменения обменных курсов. 

Экономический риск для банков и компаний возникает при наличии следующих 
основных условий: 

1) рынки являются конкурентными, т.е. на них много покупателей и много 
продавцов; 

2) рынки являются глобализированными, т.е. компании оперируют во многих 
странах; 

3) происходит изменение реальных валютных курсов. 
Для оценки и возможного принятия некоторых управляющих воздействий по риску 

конкурентоспособности именно реальный курс и важен. Ведь в данном случае речь не 
идёт о том, что требуется конвертировать валюту, а о том, что необходимо разместить 
производство в тех странах, где движение в обозримом будущем курса национальной 
валюты и изменение соотношения внутренних цен с мировыми будет или достаточно 
плавным, или выгодным. 

В наименьшей степени экономическому риску подвержены компании, которые 
несут издержки только в национальной валюте, не имеют альтернативных источников 
факторов производства, на которые могли бы повлиять изменения валютного курса. Эти 
компании реализуют продукцию только внутри страны и не встречают конкуренции со 
стороны товаров, цены на которые могут стать более привлекательными в результате 
благоприятного изменения курса. Однако даже такие компании не полностью защищены, 
так как изменения обменного курса могут иметь последствия, которых не сможет 
избежать ни одна фирма. Например, снижающийся курс национальной валюты может 
привести к повышению процентных ставок, что, в свою очередь, снизит общий уровень 
потребительских расходов на внутреннем рынке и увеличит издержки, связанные с 
погашением долговых обязательств[3, с. 24]. 

Колебания обменных курсов могут повлиять на степень конкуренции со стороны 
других производителей, оказав воздействие на структуру их затрат или на их продажные 
цены, выраженные в национальной валюте. Компания, продающая исключительно на 
внутреннем рынке, с затратами, оплачиваемыми только в национальной валюте, 
пострадает от повышения курса внутренней валюты, поскольку конкурентные импортные 
товары будут более дешёвыми, так же как и товары внутренних производителей-
конкурентов, издержки которых оплачиваются частично в иностранной валюте. 

Последствия долгосрочного изменения валютного курса и проявления 
экономического риска зависят от сферы деятельности компании, от вида импортируемого 
(экспортируемого) сырья и готовой продукции, её цены, от эластичности спроса в 
зависимости от цены. Всё это в совокупности определяет конкурентную позицию 
компании. 

Таким образом, из трёх разновидностей валютного риска наиболее важным и 
опасным для компании и банков, имеющей заграничные подразделения, является 
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операционный риск, поскольку финансовый результат по нему проявляется по каждой 
валютной операции сразу после реальной конверсии валют. Трансляционный риск 
является чисто «бумажным» до момента ликвидации заграничного подразделения, а 
влияние экономического риска происходит в долгосрочном периоде и, в основном, 
требует управления реальными опционами, т.е. создание производства и поиск сырья в 
тех странах, где валюта недооценена, а также изменение маркетинговой (товарной и 
ценовой) стратегии[3, с.89] что связано с определёнными трудностями.  
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Начало происхождения в Казахстане института страхования совпадает со временем 

получения независимости нашим государством. Формирование страхового рынка 
происходило в условиях экономически переходного периода. Такие макроэкономические 
явления, как спад производства, неплатежеспособность предприятий, инфляция, 
безработица повлияли на его состояние.  

Развитие государства, продвижение финансовой системы, привели к тому, что в 
настоящий момент у нас в республике практически сформировался страховой рынок, 
который продолжает развиваться ускоренными темпами. Проделана немалая работа по 
созданию новой законодательной базы и современной инфраструктуры национального 
страхового рынка. Сохраняется стремление к повышению уровня финансовой 
устойчивости страховых организаций, которые размещают свои активы в наиболее 
легкореализуемые финансовые инструменты [1, с.23].  

Согласно данным Национального Банка РК в 2015-2016 годах осуществляют свою 
деятельность 33 страховые организации, из них 7 по страхованию жизни. Количество 
страховых брокеров составляет 15, актуариев - 61. Участниками АО «Фонд 
гарантирования страховых выплат» являются 30 страховых организаций. 

По мнению экспертов на институциональную структуру отечественного  рынка 
страхования оказали влияние несколько факторов, среди которых, текущий финансовый 
кризис, отразившийся в целом на экономике страны, и ужесточение требований 
государственного регулятора с целью обеспечения финансовой устойчивости и 
платежеспособности. 

На сегодняшний день сохраняется тенденция низкой заинтересованности 
населения в использовании страховых продуктов с целью минимизации финансовых 
потерь от непредвиденных событий. 

Наиболее значимыми показателями страховых компаний, характеризующими их 
позиции на страховом рынке, являются величина аккумулируемых активов, в том числе 
привлеченных  страховых премий, а также способность своевременно и в полном объеме 
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осуществлять свои обязательства перед клиентами, то есть производить страховые 
выплаты, формировать резервы. 

Страховые резервы и собственные средства страховых компании являются важным 
источником инвестиционных ресурсов в национальную экономику. Страховые компании 
наряду с другими институциональными инвесторами являются каналами движения 
ссудных капиталов. Совокупный объем активов, собственного капитала и страховых 
резервов представлен на рисунке 1. 

 

 
Рисунок 1. Динамика активов, собственного капитала и страховых резервов 

 
В структуре обязательств страховых компаний наибольшую долю  занимают 

страховые резервы, сформированные для обеспечения исполнения принятых обязательств 
по действующим договорам страхования и перестрахования.Увеличение размера 
страховых резервов свидетельствует о гарантированной возможности погашать принятые 
на себя обязательства страховщиками рынка Казахстана. 

Емкость страхового рынка непосредственно определяется показателем совокупного 
собственного капитала страховых компаний. Собственный капитал страховых компаний 
увеличился в 2015 году на 33%. Увеличение собственного капитала свидетельствует о 
росте финансовой устойчивости. 

Помимо вышесказанного, рассмотрение объема страховых премий, являющихся 
основной формирования страховых резервов, обеспечивает финансовую устойчивость 
страховщиков. 

Снижение активности страхования в целом происходит в результате уменьшения 
объемов кредитования банками, объема производства товаров и услуг, и тем самым, 
свидетельствует о недостаточном уровне охвата населения страхованием [2, с.21]. 

Продолжающийся финансовый кризис, произошедшая девальвация, повышение 
уровня инфляции отразились  на экономическом положении страны в целом, в связи, с 
чем произошло снижение уровня страховых премий.   

Основную долю страховых премий занимает добровольное имущественное 
страхование (около 45% от общего объема страховых премий).  На втором месте по 
поступлению страховых премий - добровольное личное страхование, собрано около 40%. 
По обязательному страхованию собрано около 26%. 

Юридические лица остаются локомотивом развития добровольного 
имущественного страхования. При этом можно отметить, что большая часть премий по 
добровольному страхованию имущества физических лиц приходится на залоговое 
страхование. Таким образом, данная форма страхования носит добровольно-
принудительный характер. 

Наибольший удельный вес в добровольном имущественном страховании занимает 
страхование имущества (около 22%).  

По добровольному личному страхованию лидирует страхование жизни и 
аннуитетное страхование. Отрасль страхования жизни является динамично 
развивающимся сегментом отечественного страхового рынка. Тем не менее, 
законодательные изменения по ограничению объема единовременной выплаты при 
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заключении договоров аннуитетного страхования, а также увеличение минимальной 
стоимости пенсионного аннуитета в значительной мере повлияли на сокращение объемов 
продаж пенсионных аннуитетов.  

В разрезе отраслей страхования поступление страховых премий представлено на 
рисунке 2.  

 

 
Рисунок 2. Поступление страховых премий по отраслям страхования  

 
По мнению самих страховых организаций, развитие отрасли страхование жизни в 

Казахстане в большой степени зависит от двух факторов. В первую очередь это наличие 
экономического роста в стране. По мере увеличения доходов домохозяйств и, 
соответственно, их возможностей для создания сбережений страхование жизни как 
инструмент инвестирования будет приобретать все большую популярность. В данном 
случае немаловажную роль будет играть и наличие достаточного уровня финансовой 
грамотности населения, а также осознание необходимости страховой защиты. 

Вторым фактором является уровень развития фондового рынка в нашей стране. 
Страховые компании получают доходы не только от реализации основной деятельности, 
но и от инвестиционной деятельности. В страховых компаниях менеджмент должен быть 
уверен не только в том, что сможет привлечь клиента, но и в том, что сохранит и 
приумножит его деньги.    

Стоимостным выражением страховой защиты при наступлении страхового случая 
является страховая выплата.  

Из общей суммы страховых выплат наибольшую долю занимают страховые 
выплаты по добровольному личному страхованию около 60%, по обязательному 
страхованию около 40%, по добровольному имущественному страхованию около 17%. 

Такое малое количество life-страховщиков на отечественном рынке связано с 
высоким уровнем страховых выплат по добровольному личному страхованию. Специфика 
отрасли страхование жизни, в отличие от имущественных видов страхования, 
характеризуется высоким уровнем выплат и, соответственно, достаточно низкой 
доходностью страховых операций. 

Страховая компания нуждается в перестраховании, чтобы иметь возможность 
покрывать потери по единичным крупным рискам, потери в результате наступления 
катастрофических случаев, либо потери по рискам в случае наступления более высокого, 
чем в среднем, количества случаев.  

Таким образом, перестрахование является необходимым условием обеспечения 
финансовой устойчивости и нормальной деятельности страховщика вне зависимости от 
размера его собственного капитала и страховых резервов. Структура страховых премий, 
переданных на перестрахование, представлена в таблице 1. 
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Таблица 1 - Страховые премии, переданные на перестрахование 
млн. тенге 

 
Страховые премии 

Годы 
2014 2015 

Всего передано на перестрахование, в т.ч. 79 900 77 713,2 
нерезидентам 62 829 65 242,9 
резидентам 17 071 12 470,3 
Всего принято в перестрахование от нерезидентов 12 967 9 592,4 

 
Объем страховых премий, переданных на перестрахование в 2014 году составил 

79 900 млн. тенге (30,0%), в 2015 году - 77 713,2 млн. тенге (32,2%).  
При этом на перестрахование нерезидентам Республики Казахстан в 2014 году 

предано  23,6%, в 2015 году - 27%. 
Основной причиной высокой доли страховых премий, передаваемых 

перестраховщикам - нерезидентам Республики Казахстан, является низкий уровень 
капитализации страховых компаний и их недостаточная квалификация в специальных и 
отраслевых страховых продуктах. Кроме этого, отмечаются факты передачи рисков на 
перестрахование, связанные с изъятием средств и выводом капитала. 

По мнению экспертов, прогнозируется рост цен по тем видам страхования, которые 
перестраховываются на зарубежных рынках: облигаторные программы перестрахования 
портфеля по имущественным рискам, перестрахование от катастрофических рисков и 
другие в зависимости от потребности страховщика. [3, с.38].  

Со стороны государства контроль и надзор за платежеспособностью и финансовой 
устойчивостью страховой (перестраховочной) организации производится посредством 
контроля и надзора за исполнением или соблюдением установленных уполномоченным 
органом пруденциальных нормативов и (или) иных обязательных к соблюдению норм и 
лимитов. 

При этом платежеспособность представляет собой частное проявление 
финансовойустойчивости, поскольку отражает её способность платить по обязательствам 
в «нормальных» условиях. 

Показателем платежеспособности страховой (перестраховочной) организации 
является соблюдение ею нормативных соотношений между принятыми обязательствами и 
активами с учетом их ликвидности. В таблице 2 представлены сведения о выполнении 
пруденциальных нормативов страховыми (перестраховочными) организациями 
Республики Казахстан за 2015 год. 

 
Таблица 2 - Сводные сведения о выполнении пруденциальных нормативов 

страховыми (перестраховочными) организациями Республики Казахстан 

№ 
Наименование 

страховой 
(перестраховочной) 

организации 

Норматив маржи 
платежеспособности 

Нмп>1 

Нормативы 
диверсификации 

активов 

Норматив 
достаточности 

высоколиквидных 
активов 

1 АО "СК "Евразия" 6,08 да да 
2 АО "СК "Виктория" 49,23 да да 

3 
АО "КСЖ "Казкоммерц 
-Life" (ДО АО 
"Казкоммерцбанк") 

2,36 
да да 

4 АО "Kaspi Страхование" 2,40 да да 

5 АО "КСЖ "НОМАД 
LIFE" 1,53 да да 

6 
АO"СК "Казкоммерц-
Полис" (ДО АО 
"Казкоммерцбанк") 

4,36 
да да 
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7 
АО "ДСК Народного 
банка Казахстана 
"Халык - Казахинстрах" 

3,00 
да да 

8 
АО "ДК Народн.Банка 
Каз-на по страхованию 
жизни "Халык-Life" 

3,83 
да да 

9 
АО "КСЖ 
Государственная 
аннуитетная компания" 

1,96 
нет да 

10 АО "СК "НОМАД 
Иншуранс" 3,15 да да 

 
Исходя из вышеприведенного анализа, можно сделать вывод, что казахстанский 

страховой рынок развивается умеренными темпами. Данные показатели свидетельствуют 
о том, что страховой сектор Казахстана все еще находится на начальном этапе своего 
развития и имеет большой потенциал роста. 

Страхование может стать одним из стратегических секторов экономики. Развитие 
страхового сектора будет способствовать надежному и устойчивому развитию экономики 
страны и созданию дополнительной основы для повышения социальной защиты 
населения, страхования имущества граждан и субъектов предпринимательства. Учитывая 
потенциал страхового сектора в экономике страны, охватывающего все стороны 
человеческой жизни, производственной и социально-экономической деятельности, 
государство должно оказать содействие развитию рынка страхования. В данном случае 
роль государства важна как в части повышения страховой культуры населения, так и в 
части повышения надежности страховых организаций [4]. 
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Система государственного финансового контроля является неотъемлемым 

атрибутом государственной власти. Повышение ее эффективности способствует 
укреплению финансовой, бюджетной и налоговой дисциплин. Формирование действенной 
системы государственного финансового контроля путем решения существующих проблем 
и определения перспективных направлений развития – актуальная задача нашей страны. 

С момента обретения независимости в Республике постоянно совершенствуется 
работа по созданию системы государственного финансового контроля, отвечающей 
общепринятым в мировой практике требованиям.  

Государственный финансовый контроль в широком смысле – это установленная 
законодательством деятельность государственных органов по выявлению, 
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предупреждению и пресечению: 
- ошибок и злоупотреблений в управлении государственными денежными и иными 

материальными ресурсами и резервами,  влекущих прямой или косвенный материальный 
ущерб государству; 

- несоблюдения финансового, в том числе бюджетного законодательства; 
- недостатков в организации систем управления (в том числе внутреннего 

контроля) финансовой деятельностью государственных органов [1, с.572].  
Законодатель в Бюджетном кодексе Республики Казахстан от 12 ноября 2015 года 

№ 393-V дает четкое предписание: «Государственный финансовый контроль 
осуществляется органами государственного финансового контроля в целях повышения 
эффективности управления и использования бюджетных средств, активов государства и 
субъектов квазигосударственного сектора, связанных грантов, государственных и 
гарантированных государством займов, а также займов, привлекаемых под 
поручительство государства, в том числе другой, связанной с исполнением бюджета 
деятельности, предотвращения, пресечения, выявления нарушений и недостатков при 
исполнении бюджета осуществляются государственный аудит и финансовый контроль» 
(ст. 105-1 БК РК) [2]. 

Рассматривая деятельность государственного финансового контроля, на примере 
одного из главных финансовых органов, нашего государства, а именно Комитета 
финансового контроля Республики Казахстан, можно отметить, что его деятельность 
имеет важное значение для экономики Республики Казахстан. 

Комитетом финансового контроля Республики Казахстан за 2014 год проведено 5 
719 контрольных мероприятий, в ходе которых контролем охвачено 4 557 объектов 
контроля, в том числе 322 государственных учреждений, финансируемых из 
республиканского бюджета, 2 400 государственных учреждений, финансируемых из 
местных бюджетов и 1 835 хозяйствующих субъектов. 

Общая сумма выявленных нарушений законодательства за 2014 год составила 823 
019,2 млн. тенге, из них: 

- нарушения бюджетного законодательства и иные финансовые нарушения – 615 
558,0 млн. тенге (в т.ч. недостача товарно-материальных ценностей и денежных средств – 
242,3 млн. тенге; необоснованное использование бюджетных средств, грантов, 
гарантированных государством займов, денег от реализации государственными 
учреждениями товаров (работ, услуг), остающихся в их распоряжении, активов 
государства – 410 260,8 млн. тенге; нецелевое использование бюджетных средств, 
кредитов и гарантированных государством займов – 277,3 млн. тенге; неэффективное 
использование бюджетных средств и активов государства – 81 450,5 млн. тенге; 
нарушения по поступлениям в бюджет –   3 628,0 млн. тенге; нарушения правил ведения 
бюджетного учета, составления финансовой отчетности – 119 558,1 млн. тенге; 
нарушения, связанные с использованием финансовых активов – 141,0 млн. тенге);  

- нарушения при проведении государственных закупок – 207 461,2 млн. тенге. 
Кроме того, особое внимание уделялось совместной работе с 

правоохранительными органами по выявлению и пресечению фактов нарушений 
бюджетного и иного законодательства. В частности, по поручениям и запросам 
правоохранительных органов в их распоряжение выделялись работники для дачи 
заключения в качестве специалистов. 

Так, в течение 2014 года по запросам правоохранительных органов работниками 
КФК составлено 1 584 заключений специалистов, согласно которых установлено 
нарушений законодательства на общую сумму 82 605,2 млн. тенге, из них: 

- нарушения бюджетного законодательства и иные финансовые нарушения – 38 
620,1 млн. тенге; 

- нарушения при проведении государственных закупках – 43 985,1 млн. тенге. 
В соответствии с требованиями бюджетного законодательства и законодательства о 

государственных закупках внесено 5 067 представлений на устранение выявленных 
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нарушений, причин и условий, способствующих им, во исполнение которых в течение 
2014 года из подлежащих восстановлению и возмещению в бюджет 220 380,3 млн.тенге, 
восстановлено и возмещено в бюджет 206 905,6 млн.тенге или 93,9%. Также, на 
основании направленных представлений отменены и пересмотрены итоги по 344 
процедурам государственных закупок. В правоохранительные органы для принятия 
процессуального решения направлено 632 материала контроля на сумму 101 724,2 
млн.тенге. К дисциплинарной ответственности за допущенные нарушения привлечены 
5642 работников проверенных объектов контроля. 

За допущенные нарушения бюджетного законодательства и законодательства о 
государственных закупках, за нарушения законодательства в сфере бухгалтерского учета 
и финансовой отчетности к административной ответственности привлечено 2001 
должностное лицо, при этом общая сумма наложенных административных штрафов 
составила 385,6 млн. тенге, из них поступило в бюджет – 213,9 млн. тенге. 

В суды предъявлено 372 исковых заявления о возмещении ущерба, о при-знании 
сделок по государственным закупкам, проведенным с нарушениями, недействительными, 
из них 145 исковых требований удовлетворено полностью, остальные исковые заявления 
находятся на стадии рассмотрения [3]. 

Основные показатели контрольной деятельности Комитета финансового контроля 
РК по итогам за 2013 и 2014 годы, представлены в таблице 1. 

Таблица 1. Основные показатели контрольной деятельности Комитета финансового 
контроля РК за 2013 и 2014 годы 
Наименование 
показателей 

 
2013 год 

 
2014 год 

Отклонение.      (млн. 
тг) 

Всего проверок 385 329 -56 

Нарушения законодатель-ства: 
- бюджетного 
законодательства и иные 
финансовые нарушения 
- нарушения при 
государственных закупках 

79 093,5  млн. тенге 
 
7 116,2     млн.тенге 
 
 
11 338,4   млн.тенге 

80 702,0 млн. тенге 
 
19 843,8  млн.тенге 
 
 
5 685,5    млн.тенге 

1608,5 млн. тенге 
 
12727,6 млн. тенге 
 
 
-5652,9 млн.тенге 

Всего восстановлено и 
возмещено в бюджет 

2 564,6     млн.тенге  2 739,9    млн.тенге  175,3 млн.тенге 

Передано материалов в 
правоохранительные органы 
(количество): 

10 
 

11 
 

1 
 
 

- на сумму 23,4              
млн.тенге 

33,4          млн.тенге 10 млн.тенге 

Направлено исков в суды по 
возмещению ущерба и 
признании договоров о 
госзакупках 
недействительными 

62 13 -49 

Наложено административ-   
ных взысканий  
(количество): 

71 41 -30 

- сумма штрафа 9,4 млн. тенге 7,0 млн. тенге -2,4млн.тенге 

Привлечено к дисциплинарной 
ответственности  

521 513 1034 

П р и м е ч а н и е - Составлено автором на основе изучения данных Инспекции финансового контроля 
по Карагандинской области 

Анализируя таблицу 1, можно отметить следующее, что: 
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- количество проверок снизилось по отношению к 2013 году на 56; 
- сумма нарушения законодательства увеличилась по отношению к 2013 году на 

1608,5 млн. тг.; 
- количество всего восстановленных и возмещенных сумм в бюджет увеличилось 

по отношению к 2013 году на 175,3 млн. тг.; 
- количество переданных материалов в правоохранительные органы увеличилось 

по отношению к 2013 году на один; 
- количество направленных исков в суды по возмещению ущерба и при-знании 

недействительными договоров о госзакупках снизилось по отношению к 2013 году на 49 
случаев; 

- количество наложенных административных взысканий снизилось по от-ношению 
к 2013 году на 30; 

- сумма штрафа по административным взысканиям снизился по отношению к 2013 
году на 2,4; 

- количество привлеченных к дисциплинарной ответственности лиц снизился по 
отношению к 2013 году на 8; 

Основные  показатели  контрольной деятельности Комитета финансового контроля 
РК за 2013 и 2014 годы нами приведены на рисунке 1. 

Данный рисунок 1, отображает основные показатели контрольной деятельности 
Комитета финансового контроля РК за 2013 и 2014 годы. 

Основными показателями являются: количество охваченных бюджетных средств  и 
сумма финансовых нарушений.  

 
Рисунок 1. Основные  показатели  контрольной деятельности  
 
Комитета финансового контроля РК за 2013 и 2014 годы 
Примечание: рисунок 1, составлен автором на основе изучения данных Инспекции 

финансового контроля по Карагандинской области. 
Изучение аналитико-статистических данных за рассматриваемый период 

показывает следующее: 
- в сравнении с аналогичным периодом 2013 года отмечен рост нарушений 

бюджетного законодательства на 24 %; 
- около 600 материалов направлено в правоохранительные органы; 
- наложено более 1,5 тысячи административных штрафов  в сумме 318,9 млн. тенге; 
- привлечены к дисциплинарной ответственности более 4,5 тысяч должностных 

лиц. 
Рассматривая итоги  контроля  за  соблюдением  законодательства о госзакупках 

Комитета финансового  контроля РК за 10 месяцев 2013 и 2014 года соответственно, 
которые отражены на рисунке 2. 
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Рисунок 2. Итоги контроля за соблюдением законодательства  
о госзакупках Комитета финансового контроля РК 
 
Данный рисунок 2, отражает итоги контроля  за  соблюдением  законодательства о 

госзакупках Комитета финансового  контроля РК за 10 месяцев 2013 и 2014 года. 
Основными показателями являются: сумма выявленных нарушений законодательства о 
госзакупках и количество процедур госзакупок, где установлены нарушения.    

Анализируя рисунок 2, позволяет сделать следующие выводы: 
- внесенные в 2014 году изменения в законодательство о госзакупках значительно 

снизили их нарушения; 
- введение нормы о праве поставщика на приведение заявок в соответствие 

конкурсным требованиям в течение 3-х суток уменьшило их необоснованные отклонения 
от участия в конкурсе. 

Анализ деятельности государственного финансового контроля нашего государства 
на современном этапе показывает, что верной является позиция А.Б. Зейнельгабдина о 
необходимости дальнейшего совершенствования искомой системы контроля, путем 
реализации следующих превентивных мер: 

- совершенствование нормативной правовой, методической и информационной 
базы контроля за исполнением республиканского и местных бюджетов, в том числе путем 
создания единой базы данных объектов контроля, внедрения методов экономического 
анализа, информационных и технологий компьютерного аудита; 

- разграничение функций и полномочий государственных органов, 
осуществляющих внешний и внутренний контроль за исполнением республиканского и 
местных бюджетов;  

- укрепление статуса органов, осуществляющих внешний контроль (Счетного 
комитета и ревизионных комиссий маслихатов) и принятие необходимых мер по 
обеспечению их независимости  от исполнительной власти и статуса документов, 
принимаемых по результатам проводимых контрольных мероприятий ревкомиссиями  
маслихатов; 

- законодательное закрепление механизмов взаимодействия и координаций всех 
контролирующих органов в области государственных финансов в целях устранения 
имеющихся элементов дублирования в их деятельности; 

- совершенствование механизмов реализаций решений, принятых органами 
внешнего контроля по итогам контрольных мероприятий; 

- обеспечение доступности информации о провидении контрольных мероприятий 
за исполнением бюджета и использованием государственных активов; 
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- завершение информатизации системы госфинконтроля с учетом внедрения 
методов бюджетного программирования и проведенной реорганизации государственных 
органов финансового контроля путем  обеспечения качественного бесперебойного 
информационного сопровождения с применением необходимых мер безопасности; 

- повышения доверия населения к контролерам и их профессионализму путем 
совершенствования квалификационных требований работников органов финансового 
контроля; 

- усиление потенциала службы внутреннего контроля государственных органов [4, 
с.160-162]. 

Вместе с тем, мы полагаем, что реализация перечисленных мер не должна быть 
слишком поспешной. Необходимо вдумчиво, последовательно, грамотно, адекватно к 
реалиям социально-экономического развития страны вносить соответствующие 
изменения и дополнения. Успех ее реализации зависит и от успешной совместной работы 
с контролирующими и правоохранительными органами государства. 

Итак, на основании вышеизложенного, можно сделать следующие выводы: 
- контроль за исполнением государственного бюджета – прямая прерогатива 

государства, которая не подлежит делегированию; 
- государство возлагает контроль за исполнением государственного бюджета на 

специальные органы – органы государственного финансового контроля, наделяя их 
соответствующими полномочиями; 

- государственный финансовый контроль проверяет соблюдение бюджетного и 
иного законодательства Казахстана объектами контроля; 

- основными методами государственного финансового контроля являются проверка 
и анализ; 

- посредством госфинконтроля государство выявляет, устраняет и предотвращает 
нарушения. 

Таким образом, на сегодняшний день государственный финансовый контроль 
является неотъемлемой частью государства, и выступает основным из финансовых 
инструментов стабилизации и контроля, за распределением и освоением 
республиканского бюджета. Однако, искомая система требует реформирования, и в 
перспективе необходимо вносить корректирующие изменения для повышения его 
эффективности. 
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Банктік қызметтер мен өнімдердің жаңа түрлерін енгізудегі және тұрғындарға 

ұсынуда екінші деңгейдегі банктер алдында бірнеше міндеттер тұр. Әр екінші деңгейдегі 
банк өзінің стратегиясы мен анықтаған перспективасына сәйкес  даму бағытын және 
жолын таңдайды.  

Банк клиенттері үшін уақыт үнемдеуге және тез ақпараттар алуға мүмкіндік беретін 
жаңа қызмет түрі - интернет-банкинг (үйіңіздегі банк қызметтері). Интернет-банкинг - 
клиенттерге өз шоттарын Интернет желісі арқылы дербес басқаруға мүмкіндік беретін 
банк қызметі.«Интернет-Банкинг» жүйесі заңды және жеке тұлғаларға арналған [1, 119 б.].  

Жүйенің басты ерекшелігі - клиенттер туралы мәліметтердің орталықтандырылған 
базасы жасалған, соның арқасында  Интернет-кассаның кез келгенінен интернет-шот аша 
отырып, Қазақстанның кез келген облыс орталығында банктік қызметті пайдалануға 
болады. Және бұл қызмет көзбе-көз жүргізіледі, яғни Интернет-касса менеджері нақты 
клиентке жеке қызмет көрсетеді. Интернет шотты он-лайн арқылы басқаруды 
www.mybank.kz сайты арқылы дүние жүзінің кез келген нүктесінен жүргізуге болады. 
«Интернет-Банкинг» жүйесінің клиенттерге беретін төмендегідей мүмкіндіктері бар:  

"Интернет-Банкинг" жүйесінде тіркелген кезде клиентке 5 түрлі валютамен 
операция жүргізу мүмкіндігі бар мультивалюталық Интернет-шот ашылады:  

- қазақстандық теңге (KZT); 
- АҚШ доллары (USD); 
- ресей рублі (RUR); 
- евро (EUR); 
- ағылшынның фунт стерлингі (GBP). 
Бұл шоттан клиент операцияларды үйден де, кеңседе отырып та жүргізе алады 

және банктің жұмыс уақытымен шектелмейді. «Интернет-банкинг» жүйесінде 24 сағат 
бойы операция жүргізуге болады. Осылайша, үйдегі компьютер алдында отырып, клиент:  

- интернет-шоттарыңыздағы ақша қозғалысын тәулік бойы қадағалай алады; 
- компьютер мышкасын бір рет қана басу арқылы интернет-депозиттерді ашып-

жаба алады (Мысалы, Қазақстан Халық банкінде  KZT, USD және EUR Интернет-
салымдары - 90, 180, 270, 360 күнге, пайыздық ставкасы 4 % - 11%;  KZT, USD және EUR 
"Жинақтаушы +" депозиттері - 6, 9, 12, 18, 24 және 36 айға, толықтырып отыру 
мүмкіндігімен); 

- Интернет-шоттан карточкаға KZT, USD және EUR ақша аударымдарын жүргізу 
(операция құны - 16 теңге, жалақылық карточкаға аудару - тегін, аударым мерзімі - 5 
минуттан 3 сағатқа дейін); 

- карточкадан Интернет-шотқа KZT, USD және EUR ақша аударымдарын жүргізу 
(операция құны - Интернет-шотқа аударылатын ақша сомасының 1%-ы, аударым мерзімі - 
1 банктік күн); 

- Қазақстан аумағы бойынша әп-сәтте жасалатын аударымдар (операция құны - 16 
теңге, аударылатын ақша сомасына байланысты емес); 

- банктің кез келген ЕДБ-не кәдімгі шоттарға ақша аудару (құны - соманың 0,5%-
ы); 

- банкаралық төлемдер (соманың 0,9%-ы); 
- зейнетақылық шот бойынша үзінділер алып отыру (құны - 31 теңге); 
- валютаны айырбастау және конверсиялау (Банктегі өзара тиімді қолма-қол 

ақшасыз айырбастау бағамымен); 
- K-mobile қызметі үшін ақы төлеу (құны - 16 теңге); 
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- 9 өңірдегі коммуналдық және провайдер компанияларының қызметтеріне ақы 
төлеу – барлығы 27 ұйым (құны - 16 теңге) [2].  

"Интернет-Банкинг" жүйесіндегі қосымша қызмет түрлері - халықаралық 
аударымдарды дербес режімде жүргізу, кредиттердің өтелуін бақылап отыру мүмкіндігі, 
Интернет-шоттағы ақша қалдығы туралы ұялы телефонға хабарлап отыру (Мобильдік 
банкинг қызметі) де көрсетәіледі. 

Интернет-банкинг қызметінің кәдімгі қызмет көрсетуден басымдығы:  
- банктегі өз ақшаңызға тәуліктің 24 сағатында, аптадағы 7 күн бойы және бір 

жылдағы 365 күн бойы сенімділікпен қол жеткізу; 
- сонымен қатар клиенттің үйде немесе кеңседе отырып, өзіне-өзі қызмет көрсету 

мүмкіндігі. Әр жағдайға қатысты қандай да бір қызмет үшін ақы төлеу немесе ақша 
аудару мақсатында банкке бару, кезекте тұру, жұмыс орнынан сұрану қажет емес. Бар 
керегі - Интернетке қосылған компьютер және кілттік тасымалдаушы. Басты фактор - 
ыңғайлылық және уақытты үнемдеу, Интернет- банкинг банк клиенттері үшін осындай 
тартымдылықпен ерекшеленеді.  

Интернет-банкинг жүйесінің жұмысы шеңберінде банкте ашылған барлық шот 
түрлеріне (есеп айырысу, депозиттік, карточкалық) қол жеткізу мүмкіндігі беріледі. 
Болашақта - кредиттік және инвестициялық-брокерлік шоттарға да қол жеткізуге болады.  

Шоттарды нақты уақыт режимінде басқару мүмкіндігі:  
- үзінділер алу, төлемдер (банкішілік, банк аралық, коммуналдық қызметтер мен 

мобильдік байланыс үшін) жүргізу, оның ішінде белгіленген мерзімділікпен; уақытша бос 
ақшалай қаражатты уақытында әр түрлі қаржы құралдарына орналастыру арқылы (оларды 
көбейтуге мүмкіндік беретіндей етіп) өзінің қаржы ресурстарын нақты басқару; 

-  мұнымен қатар интернет-банкинг клиенттері валюта рыногындағы кенеттен 
болатын жағымсыз жағдайлар туралы бірден хабардар болуға және тиісінше шара 
қолдануға, мәселен, шоттарды жабуға және шетел валютасын сатып алуға мүмкіндік; 

- қағазбастылық болмайды. Интернет-шотын ашқанда «Интернет-Банкинг» 
жүйесінде банк қызметін көрсету туралы шарт бекітіледі, онда мүмкін болатын барлық 
операция туралы айтылады, мұнан басқа сіз ешқандай қағаздық құжатқа қол қойылмайды.  

"Интернет-Банкинг" жүйесіне қосылу үшін, 
кез келген жеке тұлға Интернет-шотты өз атына аша алады. Шот ашу рәсімі мынадай екі 
кезеңнен тұрады: 

1. Банк сайтында тіркеу - қауіпсіздік қажеттігін ескере отырып, тіркеуге уақытша 
Интернет-касса аумағынан қол жеткізу мүмкін болады. 

2. Жүйеде қызмет көрсету шартын бекіту және сізге жақын жердегі Интернет-
кассадан аутентификациялау құралын сатып алу.  

«Интернет-Банкинг» жүйесінің басқа банктер жүйелерінен артықшылығы:  
Біріншіден, «Интернет-банкинг» жүйесі шеңберінде ұсынылатын сервис басқа 

банктермен салыстырғанда әлдеқайда кең әрі тұрақты түрде жетілдіріліп отырады. 
Екіншіден, Интернет-касса желісі барынша кең таралған. Халық Банкі -Қазақстан 

аумағындағы және кеңес дәуірінен кейінгі кеңістік бойынша өзінің электрондық жобасын 
дамыту мақсатында арнаулы кассалық бөлімдер құрған бірден-бір банк. Интернет-касса 
менеджерлері Интернет-шоттар бойынша стандартты банк қызметтерін ұсынады.  

Сонымен қатар, үйінде немесе кеңсесінде Интернет желісіне қосылу мүмкіндігі 
жоқ клиенттерге өзінің Интернет-шотына шығу және қажетті операциялар жүргізу үшін 
Интернет-кассаның арнаулы жабдығын (мультикиоскілер және клиенттік дербес 
компьютерлер) пайдалану мүмкіндігі беріледі және бұл Халық Банкте мүлдем тегін 
көрсетілетін қызмет түрі болып саналады.  

Үшіншіден, электрондық қол қою (бұдан әрі - ЭҚҚ) тетігінің болуы, көпшілік 
жағдайда басқа банктер мұны пайдаланбайды. Банк клиенттерінің басым көпшілігі, 
негізінен, табысы жоғары ауқаттылар сегментін құрайтындықтан әрі бұл өз қаржысын өте 
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бағалайтын топ болғандықтан, олардың қаражатын сенімділікпен сақтау мәселесінің мәні 
зор болып табылады. 

«Интернет-Банкинг» жүйесіне қосылған заңды тұлға - клиенттің мынадай 
мүмкіндіктері болады:  

- банкпен кеңседен шықпай-ақ, тікелей, сондай-ақ кез келген жерден интернет 
желісі арқылы құжат алмасуға болады;  

- қай жерде жүргеніне қарамастан, электрондық байланыс арналарымен шотты 
басқаруға тапсырма беру арқылы төлем жасай алады; 

- клиент басшысы бухгалтердің жүргізетін операцияларына дүние жүзінің кез 
келген бұрышынан бақылау жасауына әрі рұқсат беруіне болады;  

- валюта түріне немесе жасалатын операцияға қарамастан, банктегі өзіне тиесілі 
барлық шоттармен жұмыс істей алады;  

- төлем тапсырмаларын жеткізуге шын мәнінде уақыт үнемделеді - менеджерге 
кезекте тұру немесе жол бойындағы «тығындарда» тұрып қалу қаупі болмайды; 

- көлік шығынынан, құжатты қағазда басуға жұмсалатын шығыннан құтылуға 
болады; 

- қызметкерлер уақытын тиімді пайдалана алады. 
 «Интернет-банкинг» жүйесінің артықшылықтары: 
- ақпарат алып отыру - компания шоттарының жай-күйі туралы мәліметті, басқа 

да қаржылық ақпаратты жедел алу;  
- ыңғайлылық - кеңседен шықпастан, жұмыс орнынан тікелей банкпен барлық 

төлем операцияларын жүргізе алу, валюталар бағамы жөнінде ақпарат алу, валюта 
айырбастау және электрондық қол қоюды пайдалану мүмкіндігі;  

- жедел басқару - алынған ақпарат негізінде шұғыл шешім қабылдай алу 
мүмкіндігі;  

- жүйе қауіпсіздігі - ақпаратты өңдеу және сақтау бағдарламасының 
криптографиялық қорғаныс жүйесін пайдалану, шифрлеу кілтін, бірегей жеке шифр кілтін 
қолдану; 

- үнемділік - материалдық шығынды, адам күші мен уақыт ресурсын үнемдеу [3]. 
 «Заңды тұлғаларға арналған Интернет-банкинг» жүйесіне қосылу және аталған 

жүйе қызметін пайдалану үшін мына талаптарды орындау жеткілікті:  
- банкте ашылған ағымдағы шот болу керек / егер жоқ болса, шотты ашуға тиісті 

шарт жасау қажет; 
- жүйеде жұмыс істеу үшін дербес компьютерді, модемді, телефон желісін әзірлеу 

керек немесе Интернетке қол жеткізудің басқа тәсілі болу керек; 
- заңды тұлғаларға арналған интернет-банкинг жүйесінде банк қызметін көрсету 

туралы тиісті шарт жасау және жұмыс істейтін жүйе модулін («Банк-Клиент» немесе 
«Интернет-Клиент») таңдау үшін банк филиалындағы менеджерге барып жолығу керек. 
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Қаржы нарығындағы кейбір өзекті мәселелер 
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Қазақстандық экономиканың реформалануы және оның жүйелік дағдарыстан 

шығуы біршама экономикалық жүйелердің даму жолында боп келеді, соның ішінде қаржы 
нарығының инфрақұрылымы маңызды рөл атқарады. Ол қаржы ресурстарының 
қозғалысын қамтамасыз етіп, нарықтық қатынастар дамуына ықпалын тигізеді. Бүгінгі 
күнде нарық инфрақұрылымына, оның әрекетінің сапасына жоғары талаптар қойылады, 
сондықтан да оны терең зерттеуде мәжбүрміз.  

Қаржы нарығы - өте күрделі жүйе, онда ақша және басқа қаржы активтері нақты 
тауарлар айналымнан тәуелсіз жеке дербес айналымда. Бұл нарық әр түрлі қаржы 
құралдарын пайдаланады, онда арнайы қаржы институттар қызмет көрсетеді, 
инфрақұрылымы әр түрлі және тармақталған. Қазақстандық экономикалық әдебиетте 
қаржы нарығы әр нысандағы ақша капиталы мен құнды қағаздардың қозғалысымен 
байланысты экономикалық қатынастар ретінде көрінеді. 

Бірнеше жыл бұрын біреу бізден экономикалық дағдарыс жайлы қандай да бір 
мәлімет сұраса, біз ойланып, яғни дұрыс жауап та бере алмас та едік. Ал қазіргі таңда 
көшеде кетіп бара жатқан кез-келген адамды тоқтатып, сұрайтын болсаңыз, бұл мәселе 
жайлы еш кідірместен айтып бере алады.  

Баршамызға мәлім ағымдағы әлемдік қаржы дағдарысы ешбір мемлекеттке оң 
қырымен танылып қойған жоқ. Қазіргі таңда әлемнің ең ірі, алпауыт елдерінің өзі қомақты 
қаржылық және өндірістік тоқырауларды бастан кешуде, сонымен қатар жүз мыңдаған 
адамдар жұмыссыз қалуда, көптеген шарушылық орталықтары жабылуда. Дағдарыстың 
қауіпті әсерлерінен Қазақстан да шет қалған жоқ, дегенмен де оның соққыларына қарсы 
төтеуге лайықты екенін де байқатып үлгерді. 

Қаржы даңдарысының дамуы қаржы нарығының өзін өзі реттейтін 
механизмдерімен иемденетін, салымдарды инвестицияларға ауыстыруға көмектесетін, 
инвестициялық салымдардың тәуекелдерін төмендететін жетілген инфрақұрылымы қажет 
екенін көрсетіп отыр. Сондықтан да қаржы нарығы инфрақұрылымының даму мәселелері, 
яғни аймақтағы нарықтық өзгерістерге ықпал етуі, сыртқы ресурстармен бірге халықтың 
жинақтарын шақыру арқылы  экономиканық нақты секторына тиімді инвестициялау 
актуалды болып келеді.    

Қазақстанда жаһандық дағдарыстың алғашқы толқыны былтырғы жылы байқалған 
болатын. Қазақстанның экономикасы дағдарыс барысында дамыды, бұл іскерлік және 
тұтынушылық көздердің белсенділігінің күрт төмендеуіне әкелді, сонымен қатар 
қаржылық секторға да әсер етіп, экономика салаларының динамикалық өсуінің 
бәсеңдеуіне негізгі себеп болды. Әлемдік нарықта қолданыстағы өнімдердің бағасының 
лезде қымбаттауы салдарынан ұлттық экономикамызда инфляциялық қысым күшейді. 
Осының барлығының әсерінен отандық экономикамызды тұрақтандырып, күшейту үшін 
Қазақстанға тиімді шаралар қолдану керектігін аңғартады. 

Қазіргі әлемдік қаржы дағдарысы барысындағы Қазақстан экономикасы, яғни 
соның ішінде дағдарыс салдарына бейімделген жаңа қаржы жүйесі: ұлттық бюджет, банк 
жүйесі сонымен қатар ұлттық өндірістер, шетелдік инвестиция және әлеуметтік 
инфрақұрлымға әсерінің деңгейі көптеген өзгерістерді талап етеді. Яғни жаһандық 
дағдарыс барысындағы Қазақстан экономикасының салаларын және антикризистік 
бағдарламаның принциптерін, қазіргі қаржы жүйесінің дамуын қарастыру, дағдарыстың 
Қазақстанға берер перспективалары, оның ұтымды жақтары және Үкіметтің антикризистік 
бағдарламасы Үкіметіміздің басты мәселелері болып анықталады. 
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Еліміздің экономикалық дамуындағы соңғы уақыттағы өзгерістер қаржы нарығы 
инфрақұрылымын анықтауға және осы процесті мемлекеттік реттеуде шетел тәжірибесін 
пайдалануға ынталандырды.  

Қаржы нарығының дамуы халықтың көпшілік бөлігінің тұрмыс деңгейінің 
төмендігінен тежелеп отыр, мұның өзі жеке инвесторлардың санын азайтады. 
Кәсіпорындардың төлеуге созылмалы қабілетсіздігі жағдайында олардың қаражаттарды 
бағалы қағаздарға салуы екі талай. Ақша қаражаттарының тапшылығы қысқа мерзімді 
кредиттер мен депозиттер бойынша пайыздық мөлшерлемелердің өсуіне жеткізеді, мұның 
нәтижесінде бағалы қағаздардың табыстылығы банктердің ақша – кредит операциялары 
жөніндегі мұндай табыстылықпен бәсекелесе алмайды [1, 65 б.]. 

Қаржы нарығының жандануы корпоративтік бағалы қағаздарды – экономиканың 
нақты секторы кәсіпорындарының акциялары мен облигацияларын шығару және олардың 
айналысын жандандыру кезінде мүмкін. Қазақстанда соңғы уақытқа дейін қаржы 
рыногінің бұл сегменті жақсы дамымады, бұл жалпы экономикалық әлуетті тежейді. 
Инвестициялық институттар, қор биржалары, биржадан тыс сауда, депозит мекемелері 
түріндегі құрамды элементтерді қамтитын ұлттық қор жүйесін қалыптастыру бір мезгілде 
басқа нарықтық құрылымдардың, ең алдымен әр түрлі тұрпаттағы акционерлік 
қоғамдардың қалыптасуымен, бұл жүйенің қызметін мемлекеттің экономикадағы оң 
құрылым жасаушы рөлі кезіндегі сенімді заңнаналық қамтамасыз ету жағдайында 
жүргізілуі тиіс. 

Қазақстан экономикасының қазіргі замаңғы даму кезеңінде елдің қаржы секторы өз 
дамуында сапалы жаңа деңгейге көшкені байқалып отыр. Болашақта тиімді дамып және 
оның негізін құруына баңытталған реформалардың көбісі орындалды, соның ішіндегі бірі 
-  «Халықтық» IPO. 

Отандық қор нарығын дамыту мақсатын көздей отырып, Қазақстан ірі мемлекеттік 
компаниялардың акцияларын көпшілік арасында орналастыру бағдарламасын әзірлеп, 
жүзеге асыруға жақында бастама көтерген болатын. Бұл бағдарлама – "Халықтық IPO" 
деген атауға ие болды, өйткені оған бастапқы сатыда қатысуға рұқсат тек қана 
Қазақстанның азаматтарына және еліміздің зейнетақы қорларына берілген 2012 жылдан 
бастап 2015 жылды қоса алғанда Қазақстан 10 мемлекеттік компаниялары акцияларының 
кішігірім пакеттерін орналастыруға ниеттенді. Бұл аталған компаниялардың мемлекеттік 
мәртебесінен басқа келесідей сипаттамалары бар: олардың ірілігі, тұрақтылығы мен өз 
салаларындағы келешектерінің ғаламаттығы. Нарықтық бағамының тұрақты өзгеруіне 
байланысты акцияларға инвестициялау белгілі тәуекелдерге ие екендігіне қарамастан, 
ұсынылып отырған мемлекеттік компаниялардың акциялары жоғарыда аталып кеткен 
сипаттамаларына (тұрақтылығына және келешігіне сенімділігіне) байланысты ықтималды 
негативті оқиғаларға сезімталдығы төмен болады. Ұзақ мерзімге олар өздерінің 
инвесторлары үшін қолайлы табытылықты әкеледі деп болжамданады «Халықтық IPO» 
бағдарламасы аясындағы алғашқы орналастыру – Қазақстандағы мұнай мен мұнай 
өнімдерін тасымалдаудың ұлттық операторы  болып табылатын "ҚазТрансОйл" АҚ 
акцияларынан басталды [2]. 

IPO (ағылш. Initial Public Offering, көпшілікке бастапқы ұсыну) – қандай да бір 
компанияның акцияларын сату үшін көпшілікке бастапқы ұсынуы. Бұл ретте «бастапқы» 
сөзі компанияның өз акцияларын биржаға бірінші рет шығаратынын білдіреді. 

 Дәлелденді: осы бағдарламадан азаматтың өзі де пайда көреді, яғни біріншіден- 
азаматтардың тұрғын жағдайына әсер ететін инвестициялаудың жаңа тұрақты және 
табысты құралы, екіншіден – қор нарығының дамуы халыққа қосымша құрал көзі және 
үшіншіден -  бұл қаражат экономиканың дамуына мүмкіндік береді.  

«Халықтық» деген қосымша ІРО кезінде сату үшін шығарылатын акциялар бірінші 
кезекте эмитент-компаниялар операция жүргізетін мемлекеттің тұрғылықты халқына 
ұсынылатынын білдіреді. Әдетте, Халықтық ІРО кезінде сату үшін акцияларының толық 
немесе бақылау пакетін мемлекет иеленетін кәсіпорындар шығарылады.  
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• Халықтық IPO - азаматтарға табысты кәсiпорындардың акцияларына ие 
болудан пайда алу мүмкiндiгi. 

• Халықтық IPO - инвесторлардың санын көбейту және құнды қағаздар 
нарығын дамыту. 

• Халықтық IPO - мемлекеттiк компанияларға қаржыларын өндiрiстi 
кеңейтуге және жаңартуға салу мүмкiндiгi. 

«Халықтық IPО» — «Самұрық-Қазына» қорына кiретiн ұлттық компаниялардың 
акцияларын тұрғындар арасында орналастыру бағдарламасын дайындау туралы шешiм 
алғаш рет 2011 жылдың ақпан айында айтылды. 2 Жыл бойы осы бағыттағы жұмыстарды 
белсендi түрде жүргiзу бойынша бiрқатар шаралар жүзеге асырылды . 

Халықтық IPO - әрбiр қазақстандыққа iрi мемлекеттiк компанияларды басқаруға 
қатысу және қызметiнен қосымша пайда табу мүмкiндiгi. 

Халықтық IPO бағдарламасын жүзеге асыру қазақстандық қор биржасы (KASE) 
арқылы кезең-кезеңмен 2012-2015 жылдар аралығында жүзеге асырылады. Мемлекеттiк 
компаниялар акцияларының 5-тен 15-ке дейiнгi пайызы орналастырылатын болады. 2012 
жылы «КазТрансОйл», «KEGOC» және «Air Astana» сияқты компаниялардың акциялары 
орналастырды. 2013 жылы «КазТрансГаз», «Казмортрансфлот» және «Самрук-Энерго», 
2014 жылы «ҚазақстанТемiрЖолы» және «Казтемиртранс» компанияларының акциялары 
орналастырылады [3]. 

 «Халықтық IPO» - капиталды көбейтудiң кепiлдiгi емес, мүмкiндiгi. Әрбiр сатып 
алушы ұлттық компаниялардың акцияларын сатып ала отырып, олардың иелерiнiң бiрi 
болады және стратегиялық шешiмдер қабылдау кезiнде дауыс беру құқығына ие. Iрi 
мемлекеттiк компаниялардың акцияларын сатып алған адам оларды одан әрi пайдалы сата 
алатын болады. 

Сонымен қатар «Халықтық IPO» бағдарламасының негiзгi қатысушыларының бiрi 
жинақтаушы зейнетақы қорлары болып келеді. Бағдарламаға зейнетақы қорларының 
қатысуы — қорларды оң бағытта дамыту мен инвестициялаудың қосымша мүмкiндiгi, 
сәйкесiнше, олардың қатысушылары — Қазақстан тұрғындарының да қосымша 
мүмкiндiктерi. 

«Халықтық IPO» – бұл бірегей Бағдарлама, ол Қазақстан азаматтарына ірі ұлттық 
компаниялар акцияларын сатып алуына, сондай-ақ олардың ықтимал пайдасының бір 
бөлігін алып қана қоймай, сонымен қатар олардың дамуына қатысуға да мүмкіндік береді. 

«Халықтық IPO» өзінің жалпы түсінігінде мемлекеттің ұлттық байлығын олардың 
азаматтары арасында бөлу дегенді білдіреді. Көптеген дамыған батыс елдері, мысалы, 
Ұлыбритания осындай бағдарламаларды ойдағыдай өткізді. 

Халықтық – акция ең алдымен жеке тұлғаларға – Қазақстан азаматтарына сатылады 
дегенді білдіреді. 

Қазақстан үшін «Халықтық IPO» – бұл экономиканы дамытуға халықтың 
ақшаларын тарту тәсілі. 

Тартылған ақшаларды ұлттық компаниялар өзінің одан әрі дамуына, қызметін 
жаңғыртуға және кеңейтуге салуы мүмкін.  

Одан басқа, «Халықтық IPO» қазақстандықтарды қор нарығының қызметіне тарта 
отырып, өздерінің қаржы сауаттылығын арттыруға ынталандырады. Халықтың 
белсенділігі ірі инвесторларды тартады, олар біздің нарығымызға үлкен ақшалар әкеледі. 
Бұл біздің экономикамыз үшін принципиалды маңызды.  

«Халықтық IPO» Бағдарламасы -  бұл Қазақстан азаматтарына өзінше 
инвестициялар, бұл капиталды көбейтудің жаңа қаржылық құралы. Құралдардың 
әртүрлілігі өз қаржы жоспарларын іске асыру үшін көбірек мүмкіндіктер береді.  

Ал егер табыс болмаса? Акционер, компанияның иесі бола отырып,  жеке кәсіпкер 
тәуекелге бара отырып өзіне шешім қабылдайды, бұл деген пайда түспеген жылы жеке 
кәсіпкер өзінің акциясынан үлесақы ала алмайды. Компанияның кірісі кезінде жағымды 
және жағымсыз көптеген факторлар әсер етеді:  нарықтағы өзгерістерге әсерін тигізетін 
жағдай, бәсекелестердің әрекеті, технологиялардың дамуы және т.б.  
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Одан басқа, кәсіпорын табыс алған күннің өзінде, акционерлердің жалпы жиналысында 
үлесақыға төлем төлемеу туралы шешім қабылдауы мүмкін, керісінше түскен барлық 
табысты дамуға жіберуі мүмкін.   

Бір жағдайды ескеру қажет: «Халықтық IPO-дан» стратегиялық маңызды 
кәсіпорындар шықпай жатса, әрине, мемлекет сол компанияның пакеттеріне бақылау 
жасауды жалғастырады. Бұл ұлттық қауіпсіздікті қамтамасыз ету, еліміздегі 
экономиканың дамуы  үшін қажет. 
Сатылымда акцияның  15 пайыз үлесі ұсынылатын болады. 

IPO бастамасының көтерілуіне бірнеше фактор әсер етеді. Солардың бірі, акция 
салынып, сатылатын қор нарығын міндетті түрде іске қосуға деген қажеттілік, халықтың 
белгілі бір бөлігінде банк жүйесінен, депозитттерден тыс жатқан еркін қаржысы бар. 
Сарапшылар мұндай қаржының көлемі шамамен 5-10 млрд. АҚШ долларын құрайды 
деген ақпарат береді, бұқараға қаржылық сауаттылық арқылы пайда табу мүмкіндігін 
көтеру үшін, халықты қаржылық сектор туралы толыққанды ақпаратпен қамтамасыз ету 
және елді және оның экономикасын басқаруға қарапайым азаматтарды араластыру. 

Қорытындылай, Халықтық IPO – экономиканың түрлі салаларында жариялылық 
пен ашықтықты қамтамасыз етудің алғашқы қадамы боп келеді.  
Акцияларды сатылымға шығару туралы бастама негізінен халықтың ұсыныс негізінде 
анықталуы қажет. Халыққа бастаушы инвестор қандай болуы керек, қандай 
инвестициялық стратегияға сүйену керек, қаншалықты инвестициялап, не нәрсеге арқа 
сүйеу қажет деген тұрғыда толыққанды, әрі шынайы ақпарат берілуі қажет. Мемлекеттік 
компаниялар БАҚ-пен сұхбат, қоғамдық тыңдаулар, кездесулер секілді ақпараттық  
шаралар ұйымдастырып, банкирлер шетелге презентациялар жасап, шетелдік 
потенциалды инвесторлардың сауалына жауап берсе, мұның өзі көп нәтиже береді. 
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Қаржы нарығы - өте күрделі жүйе, онда ақша және басқа қаржы активтері нақты 

тауарлар айналымнан тәуелсіз жеке дербес айналымда. Бұл нарық әр түрлі қаржы 
құралдарын пайдаланады, онда арнайы қаржы институттар қызмет көрсетеді, 
инфрақұрылымы әр түрлі және тармақталған. Қазақстандық экономикалық әдебиетте 
қаржы нарығы әр нысандағы ақша капиталы мен құнды қағаздардың қозғалысымен 
байланысты экономикалық қатынастар ретінде көрінеді. 

Әлемдік тәжірибеде қоғамдық дамудың таңдаған жолына байланысты қаржы 
нарығын реттеудің әртүрлі үлгілерін ерекше атауға болады. Саудаға қатысушылардың 
қызметін реттейтін өкілетті органдар: эмитенттер, инвесторлар, кәсіби қор делдалдары, 
нарық инфрақұрылымының ұйымдары. Осы процесс мемлекетпен қабылданған 
әлеуметтік – саяси бекітулерді шешуге бағытталған. Мысалы, Қазақстанда мұндай 
бекітулер халықтың өмірлік деңгейін жүйелі түрде көтеру, шаруашылық жүргізуде 
нарықтық және мемлекеттік үлгілерді синтездеу негізінде әлемдік қауымдастықта елдің 
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экономикалық және саяси ролін қалпына келтіру, экономиканың нарықтық дамуы және 
мемлекеттің реттеушілік ролінің сәйкестігі болып табылады. 

Қаржы нарығының  континенталдық үлгісі еуропалық елдерде, Оңтүстік –Шығыс 
Азия елдерінде, Жапонияда, Оңтүстік Кореяда, Қытайда тараған. Инвестицияларды ұзақ 
мерзімді қаржыландыруда экономиканың негізгі қажеттілігін компаниялар үшін сыртқы 
көздер есебінен (мысалы, Жапонияда 90%-ға дейінін) банк жүйесі қамтамасыз етеді.  

Экономикада депозиттік шоттарда орасан зор қаржы ресурстарын жинақтайтын 
және көлемі бойынша үлкен кредиттерді ұзақ мерзімге беруге қабілетті ірі банктер ғана 
инвестициялық капиталды қайта бөлу функциясын орындай алады. Қаржы нарығының 
континенталдық үлгісінде банк капиталы өте көп шоғырланады. Елдегі банктердің саны 
экономиканың ауқымына байланысты, алайда , әдетте, континенталдық үлгідегі елдердегі 
3-5 банк банк жүйесінің 80%-ға дейінгі активін бақылайды. Қаржы нарығының 
қазақстандық үлгісі  де континенталдық тұрпатқа жатады [1, 8 б.]. 

Банк жүйесінің негізгі буыны – банк операцияларының ең қомақты  ауқымын 
жасай алатын әмбебап коммерциялық банк. Континенталдық үлгілі елдерде осындай 
банктің сенімділігін қамтамасыз ету мақсатында, әдетте, клиенттердің депозит шоттарына 
тартылған қаражатын банктің қаржы нарығының ең тәуекелді секторы болып табылатын 
бағалы қағаз нарығына шығаруына заңмен тыйым салынады. Осы тыйымды 
Германиядағыдай, банкті кредиттік және инвестициялық деп аталатын екі департаментке 
бөлу арқылы іске асыруға болады. Инвестициялық департамент бағалы қағаз нарығында 
операциялар жасаумен айналысып, банктің меншікті қаражатымен жұмыс істейді немесе 
клиенттердің қаражатын трастылық басқару шарттары бойынша басқарады. Қазақстандық 
банктер де қаржы нарығында өзінің қызметін осылай дамытады. Қазақстандық 
коммерциялық  банктер көпр жағдайда әмбебеп коммерциялық банк ретінде өз 
құрылымында тиісті операцияларды бөліп жүргізуді қамтамасыз ететін инвестициялық 
банкинг пен кредиттік банкинг секторын құрады.  

Инвестициялық жобаларды қаржыландыру үшін қажетті қаржы ресурстарын банк 
жүйесінен алатын компаниялар өздеріне қызмет көрсететін банктермен тұрақты әрі 
сенімді қарым-қатынас жасауға мүдделі болады. Компанияларға көлемі бойынша қомақты 
кредитті ұзақ мерзімге беретін баанктерге ұзақ мерзімді кредиттеудің тәуекелін тиімді 
басқару үшін өздерінен қарыз алушылардың өндрістік және қаржы жағдайы жөнінде 
толық әрі сенімді ақпарат қажет.  

Мемлекет тарапынан қатаң шектеу болмаған жағдайда компаниялар мен 
банктердің мүдделері акцияларды тоғыспалы иелену мен тоқайласпалы директораттар 
арқылы үйлесіп, бекітіледі. Осының нәтижесінде әрбір жеке корпорация меншігінің 
негізгі үлесі онымен өз бизнесінің мүдделріне байланысты орнықты стратегиялық 
инвесторлардың шағын ғана ауқымының арасында бөлінеді. Континенталдық үлгісі 
кемеліне жетіп дамыған экономикаларда компаниялардың өндірістік, қаржы және кадр 
саясатын бақылауға мүмкіндік беретін акциялар пакеті 25%-ке жуық пайызды құрайды.  

Корпорацияның әжептеуір ірі акциялар пакеті меншігінің тұрақты инвесторлардың 
шамалы санының қолында болуы компаниялардың еркін айналыстағы акциялар пакетінің 
үлесін шектейді. Осы жағдай бағалы қағаздар нарығында акциялар нарығының сегменті 
арқылы қайта бөлінетін қаржы ресурстарының көлемін біршама қысқартады. Қазақстанда 
осы құбылыс ұлттық қор нарығында акциялар нарығының жұмысының «атаулы» негізгі 
проблемасына айналып, ал мұнің өзі бүкіл бағалы қағаз нарығының дамуын тежеп отыр. 
Қаржы нарығының континенталдық үлгісінің елдері үшін үлестік қаржыландыру 
сегментінің өте қатты дамуы тән. Облигациялармәміле саны бойынша , қозғалатын қаржы 
ресурстарының көлемі бойынша едәуір үлкен.  

Қаржы нарығының ағылшын-саксонлық үлгісі АҚШтың экономикалық және саяси 
ықпалындағы елдерде кеңінен таралған. Ағылшын-саксондық үлгіде банк жүйесі 
экономикада инвестицияларды қаржыландыруға капитал бөлу саласынан шығарылады. 
Банк жүйесі қаржы ресурстарын бөлудің алғашқы және негізгі механизм болғандықтан, 
осы үлгі аяқ астынан қалыптаспайды, оны мемлекет құруға тиісті.  
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Осы мақсатта банктер заң бойынша мамандандырылып, экономикаға есеп 
айырысу-төлем қызметін көрсететін  коммерциялық  банктер құрылады. Осы банктерге  
ұзақ мерзімді кредиттер беруге және қор нарығында операция жүргізуге тыйым салынады, 
сонымен бірге осы банктерге  қаражатын бағалы қағаздарға салуға қатағң шектеу 
қойылады. Коммерциялық банктер  инвестицияларды тек мемлекеттік өте сенімді 
облигацияларға сала алады, бұл жағдайда коммерциялық банктер мен өнеркәсіптік 
корпорациялардың өзара тұтасуы мүмкін емес. Бұл  жағдай, әдетте, «жеке уния» - 
тоқайласпалы директоратқа заңмен тыйым салумен бекітіледі.  

Ағылшын-саксондық үлгілі елдердің банк жүйесінде банк капиталы аз 
шоғырланған. Экономиканы қысқа мрзімді кредиттеуге мамандану қаржы нарығында ірі 
ғана  емес, сонымен бірге орта және шағын банктерге  де тиімді жұмыс істеуге мүмкіндік 
береді.  

Бағалы қағаздар нарығындағы операциялар өзінің ресурстарын бағалы қағаздар 
эмиссиясы нарығында қалыптастыратын инвестициялық банктердің мамандану саласын 
құрайды.  

Мемлекеттік шектеулер экономикадағы инвестициялар үшін капиталды қайта 
бөлетін негізгі канал болып табылатын бағалы қағаздар нарығына  бос қаржы 
ресурстарының қозғалысын қайта бағыттайды. Капитал құятын осы канал тиімді жұмыс 
істеу үшін қаржы ресурстарының орасан зор көлемін жылдам әрі арзан ауыстыру 
мүмкіндігін қамтамасыз ететін белгілі бір жағдай жасау қажет. Бұл үшін тиісті 
мемлекеттік реттеу жүзеге асырылады.  

Қаржы нарығын реттеу бірқатар бағыттар бойынша қаржы нарығының әрбір кәсіби 
қатысушысының міндеттері мен құқықтарын анықтайтын заңдар мен басқа да нормативті 
актілердің орындалуын талап ету мақсатында жүргізіледі. Ол бағалы қағаздардың 
шығарылуын тіркеуден бастап, қаржы нарығын реттеу бойынша мемлекеттік басқару 
органдарының құқықтарымен аяқталады [2, 48 б.]. 

Экономикасы дамыған шетелдік мемлекеттердің тәжірибесі көрсеткендей, 
мемлекет мынадай негізгі функцияларды атқаруы қажет: 

   - қаржы нарығын дамыту тұжырымдамасын жүзеге асыру; 
     - қаржы нарығын дамыту үшін заң актілерін жасау және жетілдіру; 
        - нарықтың қызмет ету нормаларын жасау және оларды жаңартып отыру; 
        - инвестициялық институттардың қаржылық жағдайын бақылау. 
Реттеу процесі алғашқы және қайталама нарықтарда жүргізіледі. Алғашқы нарықта 

мемлекеттік реттеудің міндеті айналымға қаржылық құралдарды шығарғанда және оларды 
тіркегенде біркелкі талаптарды қолдау. Қайталамалы нарықта мамандандыру туралы 
куәліктер, сонымен қатар, қаржы нарығында қызметті жүргізуге құқық беретін лицензия 
беріледі және нарықтың кәсіби қатысушыларының аттестациясы жүргізіледі. 

Сыртқы реттеу – нарықтың барлық институттарының қызмет етуін қамтамасыз 
ететін заңды және нормативті актілердің орындалуына негізделеді. Ішкі реттеу тікелей 
нарық қатысушысымен қабылданған жеке нормативті құжаттарға, жарғыларға, 
ережелерге негізделеді. Сонымен қатар, макроэкономикалық деңгейде осы елдегі ішкі 
реттеуде мемлекеттің өзінің барлық заңдары мен нормативтерінің орындалуы, ал сыртқы 
реттеуде – халықаралық сипаттағы нормативті актілердің орындалуы қажет. 

Мемлекеттік реттеу – қаржы нарығында қалыптасатын қатынастарды мемлекеттік 
билік пен өкілетті органдардың реттеуі. Жекелей алғанда, Қазақстанда оны жүзеге 
асыратындар: Қазақстан Республикасы Президентінің аппараты, Үкімет, Қазақстан 
Республикасы Қаржы нарығы мен қаржылық ұйымдарды реттеу және қадағалау жөніндегі 
комитет, Қазақстан Республикасының Қаржы министрлігі, Қазақстан Республикасының 
Әділет министрлігі және т.б. 

Кейбір елдерде қаржы нарығын реттеу мемлекеттің басым функциясы болып 
табылады. Мемлекет өкілеттіктің аз ғана бөлігін қаржы нарығының біріккен кәсіби 
қатысушыларына тапсырады. Мысалы, Францияда осындай жағдай қалыптасқан. Ал басқа 
елдерде керісінше, өкілеттіктің ең жоғарғы шамадағы көлемі өзін – өзі реттейтін 
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ұйымдарға беріледі, ал мемлекет негізгі қаржы нарығын бақылап отыруды сақтап қалған. 
Бұл жүйе Ұлыбритания мен Жапонияда қалыптасқан [3, 262 б.]. 

Өзін – өзі реттеу – бұл нарықтың кәсіби қатысушылар бірлестіктері тарапынан 
қаржы нарығын реттеуі. Ол қаржы нарығы қатысушыларының мүдделерін қорғауға 
бағытталған, ал кәсіби қызметті жүзеге асырудың міндетті ережелерін, кадрларды кәсіби 
дайындауда, қаржы нарығындағы қызметі үшін міндетті болып табылатын талаптарды 
бекітуді өзіне қалдырады. 

Қоғамдық реттеу де маңызды роль атқарады. Ол қоғамдық пікір арқылы реттеу 
жүргізуді білдіреді. 

Жаһандық қаржы-экономикалық дағдарыс жаппай жалпы әлемдік ауқымдағы және 
сол сияқты ұлттық деңгейдегі қаржылық қатынастардың қолданыстағы модельдерінің 
кемшіліктерін көрсетті. Әлсіз жақтары мемлекеттік реттеу құрылымында және қаржы 
институттарының өздерінің қызметінде анықталды. 

Осы Тұжырымдаманың негізгі мақсаты басқару мен реттеудің сапалы жаңа 
деңгейіне көшу бөлігінде қаржы секторын дағдарыстан кейінгі кезеңде төмендегілер 
арқылы дамыту болып табылады: 

1) қаржы секторының тұрақтылығын арттыру; 
2) ағымдағы қаржы-экономикалық дағдарыс барысында анықталған кемшіліктерге, 

тұрақсыздық факторларына және құбылыстарына жол бермеу бойынша жағдайлар жасау; 
3) дағдарыстан кейінгі кезеңде макроэкономикалық шешімдерді іске асыру құралы 

ретінде инвестициялық белсенділікті ынталандыру; 
4) инвесторлар тарапынан, сол сияқты қаржылық қызмет көрсетулерді 

тұтынушылар тарапынан елдің қаржы секторына сенімді нығайту [4]. 
Мемлекеттің қаржы ресурстарын жұмылдырудағы күш-жігері бірінші кезекте ішкі 

инвесторларға бағдарланады. Экономиканың ішкі ресурстары өзінің әлеуетін сақтайды 
және ішкі, оның ішінде көлеңкелі секторда айналыстағы жинақ ақшаны тез және ауқымды 
тарту жөніндегі құралдарды жедел енгізу қажет. Сонымен қатар Қазақстанның шағын 
экономикасына қатысты жағдайларда ресурстардың шектеулілігі шетелдік 
инвесторлардың қаражаттары мен ресурстарын индустриализациялау бағдарламасын 
қаржыландыру процесіндегі жоғары маңыздылығын айқындайды. 

Бұл үшін мемлекеттің ерте кезеңде жүйелік тәуекелдерді және олардың 
көріністерін анықтау, алдын алу және еңсеру қабілеттерін арттыру үшін қадағалау және 
реттеу жүйесін нығайту жөніндегі, қаржы ресурстарын жұмылдыру мәселелеріндегі 
мемлекеттің рөлін айқындау жөніндегі, қаржы ұйымдары жүзеге асыратын қызметтің 
айқындылығын қамтамасыз ету жөніндегі міндеттер іске асырылады. Сонымен қатар 
инвесторларды және қаржылық қызмет көрсетулерді тұтынушыларды қорғауды 
қамтамасыз ету жөніндегі рәсімдер жетілдіріледі. Корпоративтік басқару және қаржы 
ұйымдарының тәуекел-менеджменті одан  әрі дамиды. 

Қазақстанның қаржы секторын дағдарыстан кейін дамытудың бірінші кезектегі 
міндеттері ел экономикасын дамытуды қаржыландырудың негізгі тетігі ретінде 
мемлекеттік-жеке әріптестік институтын пайдалану, сондай-ақ қаржы секторын реттеу 
мен қадағалаудың негізгі қағидаты ретінде контрциклдық қағидатты пайдалану болады. 
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Развитие финансового сектора страны зависит от определения его места и роли в 
экономике страны с учетом потребностей общества и государства. При этом в силу 
разных точек зрения целевые установки перед финансовым сектором каждого отдельного 
экономического агента не должны доминировать. В противном случае возникают 
условия для роста неэффективности системы и увеличения системных рисков. 
       Государство ожидает, что финансовый сектор будет способен предоставлять 
достаточный объем ресурсов по приемлемой цене для финансирования приоритетных 
отраслей экономики в рамках программ экономического развития. 
      Для потребителей (юридических и физических лиц) важным является 
удовлетворенность качеством, объемом, стоимостью и перечнем услуг, оказываемых 
финансовой системой, независимо от фаз экономического цикла. 
       Перед самими финансовыми организациями стоит цель увеличения текущей 
стоимости бизнеса, максимизации его прибыльности, прежде всего, за счет роста объема 
услуг от основной деятельности при управляемых рисках и структуре затрат. 
       Общей целью как для общества и государства, так и для финансовых организаций 
является формирование финансового сектора, максимально эффективно 
осуществляющего свою функцию финансового посредника. 

Направления развития финансового сектора также должны учитывать изменения, 
происходящие в глобальном масштабе. На фоне усиления интеграционных процессов 
разрабатываются согласованные унифицированные подходы к регулированию 
национальных финансовых рынков (стандарты Базель III, Solvency II). Республика 
Казахстан и ее финансовый рынок не остаются в стороне от мировых тенденций. 
Происходит активное внедрение лучшей международной практики и стандартов 
регулирования.  
       Интеграция во Всемирную торговую организацию и Единое экономическое 
пространство (ЕЭП), в свою очередь, создает предпосылки для дальнейшей 
либерализации рынка финансовых услуг. Последующее усиление конкуренции на 
финансовом рынке, с одной стороны, должно повлечь за собой повышение качества и 
расширение спектра предоставляемых услуг. С другой стороны, повысится степень 
уязвимости финансового сектора Республики Казахстан к внешним шокам, возрастут так 
называемые риски «заражения», что, при реализации неблагоприятного сценария 
развития, может привести к оттоку капитала и средств кредиторов и вкладчиков из 
банковской системы, кредитному сжатию.  

В этих условиях финансовая система не должна создавать новые риски или 
увеличивать масштаб существующих рисков в экономике. Это требует выработки 
оптимального механизма регулирования, когда возможные последствия реализации 
рисков минимизированы, при этом требования не являются избыточными и не подавляют 
активность финансового сектора. 

Концепция развития финансового сектора Республики Казахстан до 2030 года 
обсуждена с участием финансовых организаций, Национальной палаты 
предпринимателей и объединения юридических лиц «Ассоциация финансистов 
Казахстана», результатом чего стал охват разных мнений, предложений, идей, 
направленных на улучшение функционирования финансового сектора. Кроме того, 
документ также учитывает выводы и рекомендации Международного валютного фонда в 
рамках проекта «Программа оценки финансового сектора: модуль стабильности» 
(Financial Sector Assessment Program) [1]. 
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Концепция развития финансового сектора Республики Казахстан до 2030 года 
нацелена на создание конкурентоспособного финансового сектора и повышение его 
эффективности в перераспределении ресурсов в экономике на базе лучших 
международных стандартов, включая стандарты Организации экономического 
сотрудничества и развития [2]. 

Для решения поставленной цели предусматривается реализация следующих задач: 
       1) снижение издержек общества и государства на поддержание устойчивости 
финансовой системы в случае возникновения потенциальных шоков; 
       2) повышение эффективности финансового сектора в условиях экономической 
интеграции и глобализации; 

3) совершенствование инфраструктуры и создание оптимальных условий для 
качественного развития финансовой системы; 

4) расширение ресурсов роста финансового сектора, в том числе за счет 
финансовых продуктов, отвечающих потребностям экономики; 

5) поддержание сбалансированных экономических условий и снижение кредитных 
рисков в экономике. 

Концепция развития финансового сектора Республики Казахстан до 2030 года 
предполагает несколько этапов. При этом успешная реализация мероприятий на каждом 
из них создаст основу для дальнейшего устойчивого развития финансовой системы до 
2030 года и далее в условиях новых мировых тенденций. 
       До 2020 года основные усилия будут направлены на повышение устойчивости 
финансового сектора посредством решения существующих проблем и укрепление его 
конкурентоспособности, а также принятие соответствующих мер и создание фундамента 
для функционирования финансового рынка после 2020 года. На данном этапе ожидаются 
завершение переходного периода после вступления Республики Казахстан в ВТО, а 
также переход на международные стандарты регулирования финансовой деятельности.  
      В период до 2025 года планируется завершить процесс гармонизации 
законодательств стран-участниц ЕЭП, определяющих развитие финансовых рынков 
стран. Основным итогом гармонизации станет создание наднационального органа по 
регулированию финансового рынка. В этой связи ожидается изменение роли и места 
национальных регуляторных органов. 

В период после 2020 года перед финансовыми организациями встанут вызовы, 
связанные с ростом проникновения финансовых услуг, оказываемых глобальными и 
региональными лидерами на внутреннем рынке без коммерческого присутствия (через 
филиалы). Необходимо принимать во внимание развитие инфо-коммуникационных 
технологий, а также гибридных моделей (стратегические партнерства традиционных 
финансовых и технологических организаций), что изменит привычный уклад 
предоставления финансовых услуг. В этой связи отечественные финансовые организации 
должны быть способны выигрывать конкуренцию за потребителя с игроками, аппетит к 
риску и возможности которых несопоставимо выше в условиях нераспространения на 
них базовых пруденциальных нормативов и требований. В этих условиях рост 
конкурентоспособности невозможен только лишь за счет экстенсивного увеличения 
масштабов бизнеса. Он должен также базироваться на улучшении качества бизнес-
стратегий и процессов, позволяющих быстро адаптировать новые тренды и технологии 
предоставления финансовых услуг потребителям. 

Развитие финансовой системы Республики Казахстан носит неустойчивый 
характер и обуславливается наличием ряда ключевых проблем, многие из которых носят 
затяжной характер, что также подтверждается межстрановыми оценками ведущих 
международных организаций. Стагнация финансового рынка на протяжении последних 
лет вызвана как внутренними причинами, так и ограничениями со стороны реального 
сектора, в частности: 

1) приоритеты кредитования банками отражают диспропорции в структуре 
экономического роста, базирующегося на потребительском спросе, а не на инвестициях; 
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        2) ограниченный набор услуг, оказываемых крупным предприятиям, и 
неспособность банков аккумулировать самостоятельно существенный объем ресурсов, 
необходимых для финансирования масштабных инвестиционных проектов, определяют 
зависимость финансирования приоритетных направлений развития экономики, в том 
числе малого и среднего предпринимательства, во многом от ресурсов, выделяемых 
государством; 

3) перекос в сторону розничного фондирования банковской системы при 
фактическом отсутствии рынка перераспределения ликвидности и неразвитости 
механизмов рефинансирования делает систему подверженной рискам «смены 
настроений» вкладчиков; 

4) высокий объем неработающих займов снижает возможности банковского 
сектора гибко реагировать на изменения макроэкономической среды, ситуации на 
отдельных рынках; 

5) несоответствие структуры активов и пассивов банковской системы по видам 
валют, поскольку кредиторы банков увеличивают предпочтения к иностранной валюте, а 
заемщики – к национальной валюте; 

6) отсутствие внутренних точек роста других сегментов, в частности страхования, 
когда развитие обеспечивается благодаря обязательным видам страхования либо 
сопутствующему страхованию, как кросс-продажи при кредитовании банками, 
пенсионные аннуитеты за счет переводов пенсионных накоплений из накопительных 
пенсионных фондов в страховые организации; 

7) системный риск, связанный с высокой убыточностью отдельных видов 
страхования в результате законодательного ограничения размера страховых тарифов и 
дерегулирования государственных функций с передачей их коммерческим страховым 
организациям без должного селектирования рисков; 

8) низкий потенциал небанковских институциональных инвесторов на рынке 
частных инвестиций, когда возможности страховых организаций ограничены передачей 
существенного объема страховых премий перестраховщикам-нерезидентам Республики 
Казахстан, а в управлении пенсионными деньгами при создании Единого накопительного 
пенсионного фонда  на первый план выходит вопрос обеспечения сохранности средств за 
счет снижения рисков инвестирования; 

9) дефицит предложения и непривлекательность инструментов рынка ценных 
бумаг относительно депозитов банков и рынка недвижимости для розничных инвесторов; 
       10) как следствие, отсутствие альтернативности рынку банковских услуг со 
стороны рынка ценных бумаг; 

11) ослаблению конкурентоспособности банковского сектора Республики 
Казахстан могут послужить появление и рост альтернативных (нетрадиционных) 
организаций, предоставляющих финансовые услуги, и изменение поведения 
потребителей в отношении того, где и как они приобретают финансовые услуги и 
продукты; 
       12) неконкурентоспособность Регионального финансового центра города Алматы 
по сравнению с мировыми финансовыми центрами как следствие основных проблем 
рынка ценных бумаг страны, присущих на данном этапе его развития, а также проблем, 
носящих системный характер (инфраструктурные, экономические, инвестиционные, 
деловые, социальные, транспортные, экологические). 

Ключевые целевые показатели развития финансового рынка, которые 
планируются к 2020 году, предполагают рост глубины финансового посредничества, 
масштаба и качества оказываемых потребителям финансовых услуг до уровней, 
позволяющих обеспечить необходимый уровень конкуренции с иностранными игроками 
в условиях открытия границ на основных сегментах финансового сектора.  
       Установление конечных показателей развития финансовой системы до 2030 года 
будет базироваться на результатах предложенной финансовой модели. Поэтому 
установление соответствующих ориентиров должно базироваться на достижении 
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результатов, планируемых к достижению в 2020 году. 
       Принятие и реализация задач Концепции развития финансового сектора 
Республики Казахстан до 2030 года создадут основу для качественного развития 
сегментов финансового рынка после 2020 года в условиях открытия «финансовых 
границ» после вступления Республики Казахстан в ВТО и создания общего финансового 
рынка на территории ЕЭП. Будет обеспечен доступ к финансовым услугам широкого 
круга потребителей. Будут обеспечены повышение их финансовой грамотности, 
защищенность интересов и сохранность сбережений участников финансового рынка. 
       Все это обеспечит дополнительные условия для вхождения Республики Казахстан 
в число 30-ти самых развитых стран мира. 

В заключении необходимо отметить, что Концепция развития финансового 
сектора Республики Казахстан до 2030 года будет корректироваться по мере развития 
механизмов финансового посредничества, в том числе передового мирового опыта. 
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Находясь в положении ведущих институтов сферы кредитования, коммерческие 
банки активно проявляют себя в инвестиционной деятельности. 

Инвестиционная деятельность банков– это осуществление инвестиций, а также 
всех необходимых мер и действий по воплощению этих инвестиций в доход или 
положительный эффект какого-либо рода (социальный, экологический и т.п.) [1, с. 203]. 

Основные направления инвестиционной деятельности банков: 
- кредитование, основанное на инвестиционных целях; 
- инвестирование в ценные бумаги, паи и т.п.; 
- выделение средств, направляемых на инвестиции (поиск в структуре активов 

банка свободных средств, как банковских ресурсов, так и ресурсов вкладчиков, для 
использования их в дальнейшей инвестиционной деятельности). 

Согласно экономической теории развитая банковская система играет 
существенную роль в стимулировании экономического роста. Она служит своего рода 
фильтром, перераспределяющим денежные потоки в сектора, имеющие наибольший 
потенциал роста. 

Эффективное взаимодействие банковского и промышленного капитала является 
необходимым фактором развития рыночной экономики. Возрождение экономики и 
структурная перестройка промышленности предполагают масштабные инвестиционные 
вложения в реальный сектор, необходимость которых чрезвычайно актуальна в связи с 
тем, что в недалеком будущем ожидается массовое выбытие производственных 
мощностей, обусловленное значительным физическим и моральным износом основных 
фондов, а также несоответствием их современным требованиям научно-технического 
прогресса. 

В таблице 1 представлена динамика кредитов БВУ реальному сектору экономики. 
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Таблица 1 – Кредиты БВУ реальному сектору экономики, млн. тенге 
 

Кредиты БВУ 2011 г. 2012 г. 2013 г. 2014 г. 2015 г. Абсол. 
откл. 

Относит. 
откл. 

1 2 3 4 5 6 7 8 

Краткосрочные 1 694 513 1 955 733 2 130 158 2 497 547 2 156 194 -341 
353 -13,7% 

в нац. валюте 1 211 292 1 454 377 1 468 014 1 711 129 1 412 144 -298 
985 -17,5% 

в ин. валюте 483 221 501 356 662 145 786 417 744 050 -42 367 -5,4% 

Долгосрочные 7 086 857 8 002 306 9 161 390 9 608 595 10 518 
051 909 456 9,5% 

в нац. валюте 4 470 348 5 586 918 6 468 645 6 854 381 6 988 970 134 589 2,0% 
в ин. валюте 2 616 509 2 415 388 2 692 745 2 754 214 3 529 081 774 867 28,1% 

Всего 8 781 370 9 958 039 11 291 
548 

12 106 
142 

12 674 
245 568 103 4,7% 

Примечание – составлено автором на основе источника [2]  
 
В условиях низкого уровня самофинансирования субъектов хозяйствования 

ведущая роль в финансировании текущей деятельности, технического переоснащения и 
модернизации производства отводится банковскому кредиту. 

Кредитные вложения в реальный сектор экономики за последние 5 лет возросли в 
1,4 раза и составили 12 674 245 млн. тенге во всех видах валют в эквиваленте тенге. В том 
числе краткосрочные кредитные вложения составили 2 156 194млн. тенге, что на 341 353 
млн. тенге или на 13,7% меньше по сравнению с 2014 годом, и долгосрочные кредитные 
вложения – 10 518 051 млн. тенге, что на 909 456 млн. тенге или на 9,5% больше по 
сравнению с предыдущим периодом. 

Мировой опыт свидетельствует о том, что процессы взаимодействия банковского и 
промышленного капитала играют весьма существенную роль как в ведущих 
промышленно развитых, так и в развивающихся странах, а также в государствах, 
вставших на путь рыночных реформ. 

По отраслям экономики динамика кредитования приведена в таблице 2. 
 
Таблица 2 – Динамика кредитов БВУ по отраслям экономики, млн. тенге 

Отрасль 2011 г. 2012 г. 2013 г. 2014 г. 2015 г. Абсол. 
откл. 

Относит. 
откл. 

1 2 3 4 5 6 7 8 
Всего по 
республике 8 781 368 9 958 040 11 291 

548 
12 106 

142 
12 674 

245 568 103 4,7% 

в том числе:               
промышленность 1 053 343 1 193 727 1 282 613 1 368 630 1 698 638 330 008 24,1% 

сельское хозяйство 336 404 322 025 375 431 484 104 653 644 169 540 35,0% 

строительство 1 305 943 1 397 017 1 383 302 1 143 632 991 739 -151 
893 -13,3% 

транспорт 354 139 423 831 395 590 434 385 609 183 174 798 40,2% 
связь 43 728 78 376 89 929 96 925 136 715 39 790 41,1% 
торговля 1 827 477 1 998 683 2 207 340 2 419 893 2 645 676 225 783 9,3% 

другие отрасли 3 860 334 4 544 381 5 557 344 6 158 573 5 938 650 -219 
923 -3,6% 

Примечание – составлено автором на основе источника [2] 
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Наибольший рост кредитования по отраслям экономики в 2015 году наблюдается в 
отрасли торговли. Сумма кредитования увеличилась на 225 783 млн. тенге или на 9,3% по 
сравнению с предыдущим годом.  

Сельское хозяйство получило кредиты в отчетном периоде на сумму 653 644 млн. 
тенге, что на 169 540 млн. тенге или на 35% больше, чем в 2014 году. 

Сумма кредитования промышленности составила 1 698 638 млн. тенге, что на 
330 008 млн. тенге или на 24,1% больше по сравнению с предыдущим 2014 годом. 
Кредитование отрасли строительства уменьшилось в отчетном периоде на 151 893 млн. 
тенге или на 13,3%. 

На рисунке 1 наглядно представлена структура кредитов БВУ по отраслям 
экономики за 2015 год. 

 

 
 

Рисунок 1. Структура кредитов БВУ по отраслям экономики за 2015 год 
Примечание – составлено автором на основе источника [2] 
 
По отраслям экономики структура краткосрочного кредитования в 2011-2015 годах 

практически не изменялась. Наиболее надежными заемщиками выступают предприятия 
сектора торговли, но их финансовые потоки зависят от внешних условий, которые могут 
измениться в худшую сторону. В этом смысле «успешность» деятельности банковского 
сектора в области предоставления кредитов реальному сектору отражается лишь в виде 
«бумажной» прибыли (т.е. фиксируемой в банковских балансах, но реально не 
полученной). 

Основная часть кредитов направлялась на финансирование текущей деятельности 
предприятий промышленности. Удельный вес кредитования данного сектора составил в 
2015 году 13,4%. 

Вместе с тем следует отметить, что за указанный период значительную долю в 
заемных средствах занимали строительные организации (7,8%) и предприятия сельского 
хозяйства (5,2%). 

Ключевым фактором роста бизнеса банка является развитие операций 
кредитования – на долю кредитов корпоративным и частным клиентам в работающих 
активах приходится в совокупности около 87%. 

Для повышения эффективности вовлечения банков в реализацию национальных 
проектов и государственных целевых программ необходимо: 

- более широко использовать банковский опыт, потенциал банковских продуктов 
при определении источников финансирования и формировании механизмов их 
реализации в рамках каждой из программ; 

- совместно с государственными органами управления разрабатывать новые 
способы сочетания принципов бюджетного и банковского финансирования; 

- повышать стабильность ресурсной базы банков [3, с. 6]. 
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Одним из основных направлений инвестиционной деятельности коммерческих 
банков является инвестирование средств в ценные бумаги. Отсюда следует, что 
инвестиционный процесс нуждается в хорошо отлаженном, стабильно и эффективно 
функционирующем рынке ценных бумаг. 

Вложения в ценные бумаги осуществляются банками в основном в целях 
поддержания необходимого уровня ликвидности. В структуре портфеля ценных бумаг 
основная доля приходится на государственные ценные бумаги Национального Банка 
Казахстана. 

Динамику номинированных в национальной валюте государственных ценных 
бумаг в обращении можно увидеть на рисунке 2. 

 

 
 

Рисунок 2. Динамика номинированных в национальной валюте государственных 
ценных бумаг 

Примечание – составлено автором на основе источника [2] 
 
Из рисунка 2 видно, что динамика ГЦБ в обращении имеет тенденцию к росту в 

течение анализируемого периода. В 2015 году сумма ГЦБ увеличилась на 556 327 млн. 
тенге или на 13,1% и составила 4 795 916 млн. тенге. 

Инвестиционная политика банковских организаций представляет собой 
совокупность мероприятий, которые направлены на разработку и конечную реализацию 
идей по управлению инвестициями, обеспечение оптимального количества инвестиций 
для эффективной деятельности, а также увеличение прибыльности банка. Важнейшим 
условием инвестиционной политики банковского учреждения является разработка 
эффективной и максимально прибыльной стратегии [4]. 

Для получения более четкого представления о системе реализации социально 
значимых инвестиционных проектов банка осуществляется анализ кредитоспособности 
потенциального претендента. 

При выработке своей инвестиционной политики коммерческие банки всегда 
должны исходить из реальных оценок риска. Существенным дополнением и 
совершенствованием методики оценки кредитоспособности было бы предоставление 
заемщиком, помимо бухгалтерской отчетности, еще и бизнес-плана развития на 
среднесрочную перспективу с учетом потенциальных кредитных ресурсов. 

Для установления критериев оценки инвестиционной привлекательности 
предприятий, различных по масштабам и организационно-правовой форме, предлагается 
многоуровневая матрица оценочных характеристик результативности управления, которая 
представляет собой взаимосвязанные, специфические для каждого управленческого 
уровня качественные и количественные показатели. 
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Такая оценка позволяет субъекту анализа получать адекватное представление об 
инвестиционной привлекательности в целом, с необходимой ее детализацией на основе 
интегрированного подхода к возможностям информационного обеспечения, взаимосвязи 
финансового, управленческого, статистического, налогового, оперативного учета и 
отчетности хозяйствующих субъектов реального сектора экономики. 

Эффективность операций на рынке ценных бумаг во многом определяется 
фактором налогообложения. Значение данного фактора возрастает в условиях 
постоянного оживления отечественного рынка ценных бумаг, преодоления негативных 
последствий финансового кризиса. 

Более эффективным видом налоговых льгот, получившим распространение в 
западной практике, является инвестиционный налоговый кредит. Он предусматривает 
уменьшение в течение определенного срока и в допустимых пределах платежей по налогу 
на прибыль (доход), а также по региональным и местным налогам с последующей 
поэтапной уплатой суммы кредита и начисленных процентов. В отличие от других видов 
льгот налоговый инвестиционный кредит выступает как прямое снижение налогового 
обязательства и в большей степени учитывает имущественное положение 
налогоплательщика [5]. 

В числе мер по активизации инвестиционного климата необходимо отметить: 
- принятие законов о свободных экономических зонах; 
- создание системы приема иностранного капитала, включающей широкую и 

конкурентную сеть государственных институтов, коммерческих банков и страховых 
компаний, страхующих иностранный капитал от политических и коммерческих рисков, а 
также информационно-посреднических центров, занимающихся подбором и заказом 
актуальных проектов, поиском заинтересованных в их реализации инвесторов; 

- создание в кратчайшие сроки национальной системы мониторинга 
инвестиционного климата [6, с. 195]. 

Практика инвестирования в развитых странах показывает, что интеграция 
инвестиционной и инновационной деятельности оказывается успешной при мощном 
механизме привлечения денежных вкладов населения и собственных оборотных средств 
банков; развитом рынке ценных бумаг; использовании возможностей лизинговых и 
страховых компаний, инвестиционных фондов, ипотечного кредитования. 
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В портфеле активов банковского сектора РК большую долю занимают кредиты, 

следовательно, для банков второго уровня РК характерно наличие прежде всего 
кредитного риска. 

Минимизация кредитных рисков коммерческих банков является одним из наиболее 
важных факторов управления рисками коммерческих банков, так как именно кредитные 
операции занимают наибольший удельный вес в структуре активов коммерческих банков 
и, соответственно, влекут за собой наибольший риск потерь для банков. Каковы 
особенности кредитного риска в казахстанском банковском секторе?  

Кредитный риск – основной риск, с которым сталкивается банк в своей 
деятельности, состоит в неспособности или нежелании партнера действовать в 
соответствии с условиями договора. Данный риск имеет отношение не только к 
операциям кредитования, но и к другим операциям, которые отражаются в балансе банка 
или на внебалансовом счете (вложения в ценные бумаги, гарантии, акцепты) [1, с. 218]. 

Кредитные риски - разновидность рисков, связанных с тем, что заемщик не может 
уплатить по ссуде [2, с. 291]. 

Кредитный портфель банков РК за анализируемый период характеризуется 
следующими показателями. 

 
Таблица 1 - Кредиты экономике по видам валют, млн.тенге 

 
Всего в национальной валюте, в иностранной валюте 

 
млн.тенге в % млн.тенге в % млн.тенге в % 

01.12 8 793 207 100 5 712 826 64,96 3 080 381 35,03 
01.13 9 902 445 100 7 018 250 70,87 2 884 195 29,12 
01.14 11 314 974 100 7 914 496 69,94 3 400 479 30,05 
01.15 12 165 954 100 8 524 246 70,06 3 641 707 29,93 
01.16 12 844 824 100 8 297 677 64,59 4 547 147 35,40 

Примечание: составлено по данным источника [3] 
 
По данным таблицы 1 можно сделать вывод о том что кредиты, выдаваемые 

банковским сектором РК в национальной валюте стабильно составляют 65-70%. 
 

 
Рисунок 1. Кредиты БВУ РК в национальной и иностранной валюте, млн.тенге. 

Примечание: составлено по данным источника [3] 
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Таблица 2 - Кредиты экономике по срокам, на конец периода, млн.тенге 
  Всего Краткосрочные Долгосрочные 

  млн.тенге в %  млн.тенге в %  млн.тенге в %  
01.12 8 793 207 100 1 750 265 19,90 7 042 943 80,09 
01.13 9 902 445 100 1 877 498 18,95 8 024 947 81,04 
01.14 11 314 974 100 2 133 715 18,85 9 181 259 81,14 
01.15 12 165 954 100 2 500 052 20,55 9 665 902 79,45 
01.16 12 844 824 100 2 159 865 16,81 10 684 959 83,19 

Примечание: составлено по данным источника [3] 
 
По срокам выдачи кредитов наибольший удельный вес приходится на 

долгосрочные кредиты, в среднем объем долгосрочных кредитов составляет 80%, что 
свидетельствует о стабильности потребности экономики в долгосрочных ресурсах. 

 
 

Рисунок 2.  Краткосрочные и долгосрочные кредиты БВУ РК, млн.тегге 
Примечание: составлено по данным источника [3] 

 
По данным рисунка 2 можно отметить увеличение объема долгосрочных кредитов 

с начала 2012 года до начала 2016 года. 
 
Таблица 3 - Кредиты экономике по субъектам кредитования, на конец периода, 

млн.тенге 

  Всего 
небанковским 

юридическим лицам физическим лицам 

  млн.тенге в % млн.тенге в % млн.тенге в % 
01.12 8 793 207 100 6 451 499 73,37 2 341 709 26,63 
01.13 9 902 445 100 7 022 752 70,92 2 879 693 29,08 
01.14 11 314 974 100 7 664 206 67,74 3 650 768 32,26 
01.15 12 165 954 100 8 178 150 67,22 3 987 803 32,78 
01.16 12 844 824 100 8 693 724 67,68 4 151 100 32,32 

Примечание: составлено по данным источника [3] 
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Следует отметить снижение объема кредитов, выданных небанковским 
юридическим лицам  в процентном соотношении с 73 % на начало 2012 года до 68% на 
начало 2016 года и, соответственно, увеличение объема кредитов физическим лицам. 

 

 
Рисунок 3. Кредиты физическим и юридическим лицам, млн.тенге 

Примечание: составлено по данным источника [3] 
 
На рисунке 3 заметно увеличение как объема кредитования в целом, так и 

тенденции увеличения кредитования как физических, так и юридических лиц.  
 
Таблица 4 - Ставки вознаграждения банков по выданным кредитам (по срокам и 

видам валют), проценты за месяц 
  01.12   01.13   01.14   01.15   01.16   
  KZT СКВ KZT СКВ KZT СКВ KZT СКВ KZT СКВ 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 
Кредиты 
небанковским 
юридическим 
лицам 

  
11,2 

  
7,9 

  
10,6 

  
8,4 

  
10,5 

  
6,8 

  
17,4 

  
7,4 

  
25,8 

  
7,2 

из них сроком: 
          до 1 месяца 11,7 5,8 10,1 5,1 8,6 4,5 28,5 5,2 36 4,2 

от 1 до 3 месяцев 11,8 6,9 9,3 7 9,7 4,8 11,1 5,8 14,7 7,8 
от 3 месяцев до 1 
года 12 9,5 11,3 8,7 11 8,7 13,3 7,9 15,3 6,7 
от 1 года до 3 лет - - - - - - - - - - 
от 1 года до 5 лет 11,4 8,5 11,4 12 12,1 6,4 11,6 9,3 14,6 9,1 
свыше 3 лет - - - - - - - - - - 
свыше 5 лет 7,4 9,4 11,9 11,5 11,8 9,8 7,9 7,2 10 8,1 

Кредиты 
физическим лицам 21,5 14,8 22 13 21,2 12,7 20,4 11,2 18,1 11 

из них сроком: 
          до 1 месяца 16,9 14,9 20 14,9 21,3 14,6 22,1 12,2 19,9 14,6 

от 1 до 3 месяцев 19,9 0 13,5 12 13,4 0 18,2 13,5 32,2 0 
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Продолжение таблицы 4 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

от 3 месяцев до 1 
года 22,5 18,1 20,5 15,1 21,9 15,3 19,9 13 19,9 9,6 
от 1 года до 3 лет - - - - - - - - - - 
от 1 года до 5 лет 24,4 12,4 24,2 12,7 22,6 11,5 22,2 7,7 18,4 11 
свыше 3 лет - - - - - - - - - - 
свыше 5 лет 12,8 13,4 13,1 13,7 16,3 12,8 12,7 11,5 15 16 
Примечание: составлено по данным источника [3] 

 
Повышены были не только требования к финансовому положению заемщика, но и 

процентные ставки как по рискованным, так и по стандартным, что подтверждается 
фактическим ростом средневзвешенных процентных ставок по нефинансовым 
организациям. 

О росте процентных ставок по кредитам для бизнеса сообщили 39% банков, 6% 
банков - о снижении ставки, остальные банки оставили ставки без изменения.   

В условиях возросших процентных ставок по кредитам рост спроса со стороны 
корпоративных заемщиков был невысоким. 31% банков заявили о росте спроса, который 
банки в основном связывают с государственными программами кредитования по 
субсидированной ставке, 16% банков отметили некоторое снижение спроса, 53% заявили 
о неизменности спроса.    

 
 

Рисунок 4. Изменение кредитной политики БВУ РК  в разрезе субъектов 
кредитования 

Примечание: составлено по данным источника [3] 
 
В связи с обеспокоенностью за качество кредитного портфеля 28% банков в 4-м 

квартале 2015 года ужесточили кредитную политику, и 69% банков, которые считают, что 
существующие параметры кредитной политики способны предотвратить резкое 
ухудшение качества активов, предпочли оставить свою политику без изменения.  

Сдержанность банков в кредитовании объясняется низкой доступностью 
ликвидности и высоким кредитным риском, увеличение которого в 4-м квартале отметили 
40% банков.  

По оценкам банков, дополнительными факторами, повлиявшими на ужесточение 
кредитной политики, являются экономическая неопределенность в стране, риск 
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ухудшения стоимости залогового обеспечения, а также опасения ухудшения профиля 
риска заемщиков.       

 
A - Внешние рынки капитала; B - Внутренние рынки капитала; C - Средства 

акционеров;  
D - Изменение показателей ликвидности; E -  Доступность и стоимость депозитов 

клиентов;  
F -  Доступность инструментов по операциям с Национальным Банком РК; 
G - Конкуренция со стороны других банков; H - Общие экономические ожидания 

(рост/спад;) 
I - Изменение профиля риска в той или иной отрасли экономики;  
J - Риск изменения стоимости залогового обеспечения.  
 

Рисунок 5. Изменение кредитного риска по отраслям экономики 
Примечание: составлено по данным источника [3] 

 
Банки отмечают существенный рост кредитного риска по всем отраслям 

экономики. Большинство банков считают, что последствия замедления деловой 
активности и существенное ухудшение внешнеэкономической конъюнктуры стали 
сказываться не только на исторически рискованных отраслях, связанных со 
строительством,  рынком недвижимости, а также сельским хозяйством, но и на секторах, 
которые банки считали приоритетными (горнодобывающая и обрабатывающая 
промышленности). Результатом стало ужесточение условий банковского кредитования.  

Предлагаемые банками условия кредитования существенно ограничивают спрос на 
кредиты на инвестиционные цели. Сохраняющийся спрос в основном направлен на 
пополнение оборотного капитала с целью поддержания текущей деятельности 
предприятий. 

В условиях сохраняющейся напряженности в корпоративном секторе (спад 
производства, сокращение инвестиций) банки ожидают значительного роста рисков, в том 
числе роста просрочек, ухудшения качества обеспечения и финансового состояния 
заемщиков, хотя индикатор ожидания дефолтов заемщиков не растет.   
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В условиях глобальной нестабильности процессы на рынке финансовых услуг 
происходят неравномерно и приводят к непредсказуемым последствиям. В такой 
ситуации возрастает потребность поиска альтернативных источников кредитования. 
Такую функцию выполняют финансовые учреждения с социальной составляющей, 
которые способны защитить от обесценивания сбережения населения, обеспечить 
доступными финансовыми услугами граждан, что значительно повышает значимость 
таких финансовых структур. 

Кредитные союзы относятся к разряду небанковских финансовых учреждений, и в 
условиях динамичного развития рынка осуществляют свою деятельность на условиях 
самофинансирования и неприбыльности. Они дают возможность получить финансовые 
услуги гражданам, имеющим небольшие доходы, малым и средним предприятиям, 
фермерам не имеющих никакого другого способа удовлетворительными собственные 
финансовые потребности. 

Функционирование финансового рынка заключается в том, что временно 
свободный капитал, который находится в форме общественных сбережений, финансовых 
ресурсов населения, предприятий, государственных органов, не израсходован на 
потребление и реальное инвестирование, привлекается субъектами финансового рынка 
для последующего эффективного использования в экономике страны. Реализация 
финансовых услуг, связанных с аккумулированием и перемещением денежных средств 
происходит с участием субъектов рынка, которые выступают финансовыми посредниками 
на таком рынке. 

Совокупность финансовых услуг в Украине могут предоставлять как банковские 
учреждения так и небанковские, которые в свою очередь делятся на кредитные и другие 
финансовые учреждения. Согласно классификации финансовых посредников рынка 
финансовых услуг, определенных законодательством, и направленности деятельности 
финансовых учреждений рынок финансовых услуг можно рассматривать как рынок 
финансовых услуг банков и не банковских учреждений (Рис. 1.) [1; 3, с. 17]. 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

Рис. 1. Рынок финансовых услуг в разрезе видов деятельности финансовых 
посредников 
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Современное состояние развития экономики и финансового рынка Украины все 
больше нуждается в согласованности и направленности движения денежных средств от 
субъектов, которые сэкономили, к субъектам-заемщиков, где важную роль играют 
небанковские кредитные учреждения. Среди таких учреждений особенно важное  
значение приобретают кредитные союзы, которые являются эффективным институтом в 
аккумулировании денежных средств и удовлетворении социально-экономических 
потребностей. Играя заметную роль в финансово-кредитной системе Украины, они 
выступают надежным средством финансовой поддержки и улучшения экономического 
благосостояния страны [4]. 

В то время, как банковские учреждения заинтересованы в кредитовании крупных и 
средних предприятий, финансовые учреждения с социальной составляющей способны 
защитить от обесценивания сбережения населения, обеспечить доступными финансовыми 
услугами граждан, что значительно повышает значимость таких финансовых структур. 
Весомую роль на финансовом рынке в нестабильных ситуациях способны играть 
кредитные союзы. Опыт других стран подтверждает, что в сложной экономической 
ситуации, именно кредитные союзы могут взять на себя функцию кредитования малого и 
среднего бизнеса, в том числе реализацию социальных программ, снижая негативные 
последствия растущей безработицы, уменьшение доходов и т.д. 

В соответствии с законом Украины «О кредитных союзах» кредитный союз - это 
неприбыльная организация, основанная физическими лицами, профессиональными 
союзами, их объединениями на кооперативных началах с целью удовлетворения 
потребностей ее членов во взаимном кредитовании и предоставлении финансовых услуг 
за счет объединенных денежных взносов членов кредитного союза [2]. 

Основным нормативным документом, регулирующим деятельность кредитных 
союзов в Украине есть закон Украины «О кредитных союзах». Национальная  комиссия, 
осуществляющая регулирование на рынке финансовых услуг  выполняет государственное 
регулирование и контроль за кредитными союзами с целью усиления ликвидности и 
платежеспособности кредитных союзов. Для оценки важности значение кредитных 
союзов в общей системе небанковских финансовых учреждений, проведем исследование 
количественных изменений и структуры рынка небанковских финансовых учреждений в 
Украине по данным государственного реестра [5] (табл. 1). 

Таблица 1 
Динамика изменений в Государственном реестре небанковских финансовых 

учреждений за 2013-2015 гг. 

Финансовые учреждения 
Состояние 

на 
30.09.2013 

Состояние 
на 

30.09.2014 

Состояние 
на 

30.09.2015 

Удельный вес, % 
2013 2014 2015 

Страховые компании 407 389 368 14,42 13,90 12,62 
Кредитные учреждения, 
всего 740 711 720 26,22 25,40 24,69 
у том числе:             
кредитные союзы 628 589 589 22,25 21,04 20,20 
другие кредитные 
учреждения 82 92 101 2,91 3,29 3,46 
юридические лица 
публичного права 30 30 30 1,06 1,07 1,03 
ломбарды 483 478 479 17,12 17,08 16,43 
финансовые компании 343 409 534 12,15 14,61 18,31 
Негосударственные 
пенсионные фонды НПФ 81 76 72 2,87 2,72 2,47 
Администраторы НПФ 28 25 23 0,99 0,89 0,79 
Всего: 2822 2799 2916 100 100 100 

 

256 
 



Характеризуя динамику рынка небанковских финансовых услуг в течение 
исследуемого периода необходимо отметить рост количества финансовых учреждений. 
Количество кредитных учреждений в течение 2013 - 2015 гг. имело тенденцию к 
уменьшению в 2014 г. по сравнению с 2013 г. на 39 единиц и не претерпела никаких 
изменений до 2015 года. Доля кредитных союзов в общей структуре небанковских 
финансовых учреждений занимает лидирующие позиции (20,2% - 2015г.) в течение трех 
лет. 

По сравнению с другими небанковскими финансовыми учреждениями доля 
кредитных союзов в общей структуре свидетельствует о том, что они пользуются 
большим доверием среди других кредитных учреждений. Это можно объяснить тем, что 
услуги кредитных союзов легкие и доступные, имеют определенные преимущества по 
сравнению с другими кредитными учреждениями, предоставляют гарантии 
осуществления операций. Однако, в условиях близких к кризисным, а также после 
введения налога на пассивные доходы в 2014 году, популярность кредитных союзов среди 
населения снизилась, о чем свидетельствуют данные Нацкомфинуслуг.  

Так количество членов кредитных союзов в 2015 г. снизилось на 158,9 тыс. Человек 
по сравнению с 2014 г. Кроме того количество членов, имеющих вклады на депозитных 
счетах в течение 2013-2015 гг.  постоянно уменьшалась: на 45,5 тыс. человек в 2013 г., 
35,8 тыс. человек в 2014 г. и на  26,8 тыс. человек - 2015 (рис . 2) 

 
Рис. 2. Динамика изменений количества членов кредитных союзов в 2013-2015 гг. 

 
Оценку других основных показателей деятельности кредитных союзов и динамики 

их изменений в течение2013-2015гг. проведем на основеданных итогов деятельности 
представленных  в отчете Нацкомфин услуг Украины[6],и аналитического обзора рынка 
не банковских финансовых учреждений за2015 год(табл. 2.) 

Таблица 2 
Динамикаосновныхпоказателейдеятельностикредитныхсоюзовв2013 - 2015гг. 

Показник 
года Темпы роста,% 

2013 2014 2015 2014/2013 2015/2014 
Общие активы, (млн. грн.) 2807,2 2598,8 2193,0 -7,4 -15,6 
Объём кредитов неданных  членам КС, 
(млн. грн.) 2621,7 2321,7 1924,9 -11,4 -17,1 
Вклады членов КС на депозитные счета, 
(млн. грн.) 1363,3 1102,6 905,5 -19,1 -17,9 
Капитал, (млн. грн.) 1169,2 1271,5 1009,7 8,8 -20,6 

 
В общем динамика основных показателей деятельности кредитных союзов в 

период с 2013 по 2015 годы имеет нисходящую тенденцию. Общий объем активов союзов 
по состоянию на 30.09.2013 составляет 2193,0 млн. грн. и уменьшился на 405,8 млн. грн. 
или на 15,6% по сравнению с 2014 г. В 2015 году кредиты, предоставленные членам 
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кредитных союзов, составляют 1924,9 млн. грн., что на 17,1% меньше, чем в предыдущем 
году. На депозитных счетах членов кредитных союзов в 2015 г. зафиксировано вкладов на 
общую сумму 905,5 млн.грн., что на 17,9% меньше чем в 2014 г. 
Объем капитала кредитных союзов по состоянию на 30.09.2013 составляет 1 009,7 млн. 
грн. и по сравнению с данными прошлого года уменьшился на 261,8 млн.. грн. или на 
20,6%. Оценивая динамику капитала следует рассмотреть подробнее изменения в его 
структуре (рис. 3). 

Структура общего капитала за трехлетний период не претерпела существенных 
изменений. Наибольшую долю занимали всегда паевые взносы, несмотря на сокращение в 
2015 году на 6%, следующим значимым элементом в структуре капитала был резервный 
капитал - на 30.09.2015 года его доля выросла и составила почти 45%. Наименьший 
удельный вес приходился на добавочный капитал - всего 4% в течение 2013-2015 годов. 
Положительной динамикой в изменении структуры капитала является сокращение 
непокрытых убытков до уровня 0,21% в сентябре 2015. 

 
 
 
 
  
 
 

 
 
 

Рис. 3. Структура капитала кредитных союзов  2013-2015 роки 
 
В целом тенденции юк спад у капитала можно объяснить сокращением членов 

кредитных союзов и  самого количества кредитных союзов. Учитывая негативные 
тенденции прошлых лет, можно предположить, что в 2016 году отток средств 
продолжится, а оттак союза не смогут удовлетворить потребности своих членов в 
кредитовании. И как следствие, рынок финансовых услуг, а в том числе кредитных 
союзов, понесет еще большие потери, как в количественном выражении так и в объемах 
кредитования. 
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Основная цель бухгалтерского учета - обеспечение аналитиков информацией, 

необходимой для принятия решения. Эти решения касаются распределения и 
использования ограниченных экономических ресурсов: денег, земли, рабочей силы. От 
того, как мы распределяем и используем эти ресурсы, зависят всемирные сбережения, 
цены, заработная плата, производство товаров и услуг, адекватность наших запасов 
продовольствия, качество транспортных систем, а также то, какие страны процветают, а 
какие - переживают спад. 

Из-за того, что экономические решения сильно дифференцированы, существует 
множество видов бухгалтерской информации. Термины финансовый учет, 
управленческий учет и учет налогов часто используются для описания различных типов 
информации, широко применяемой в деловом мире. 

Финансовый учет - информация общего назначения. Финансовый учет относится к 
информации, описывающей финансовые ресурсы, обязательства, действия юридического 
лица (индивидуума, организации). Бухгалтера используют термин «финансовый отчет» 
для описания финансовых ресурсов и обязательств на определенный момент времени, а 
термин «результат хозяйственной деятельности»- для описания финансовой деятельности 
за год.        

Информация финансового учета предназначена, прежде всего, для помощи 
инвесторам и кредиторам в принятии решений по размещению инвестиционных средств. 
Такие решения важны и для общества в целом, так как они определяют какие предприятия 
получат необходимые средства. Однако, и другие извлекают выгоды из финансовой 
информации. Менеджеры компании и ее служащие постоянно нуждаются в подобной 
информации для управления и контроля над ежедневной деятельностью предприятия. 
Например, управляющие нуждаются в информации о суммах на банковских счетах 
компании, о типах и количестве товаров на складах и сумме задолженности 
определенным кредиторам. Финансовая информация также используется при 
осуществлении налоговых платежей. Фактически, подобная информация служит для 
очень многих целей, поэтому она часто именуется бухгалтерской информацией общего 
назначения. 

Следует напомнить, что цель совершенствования системы бухгалтерского учета – 
приведение национальной системы учета в соответствие, с требованиями рыночной 
экономики и международными стандартами финансовой отчетности. 

После тщательного анализа состояния развития бухгалтерского учета 
предусмотрены следующие основные концепции дальнейшего совершенствования 
бухгалтерской системы в РК. 

Международные стандарты финансовой отчетности (МСФО), которые разработаны 
Советом по международным стандартам финансовой отчетности (СМСФО), признаны во 
всем мире эффективным инструментарием для составления прозрачной и понятной 
информации о деятельности компаний. Именно прозрачность финансовой отчетности и 
качество управления станут теми критериями, на которые будут ориентироваться 
инвесторы и кредиторы, выбирая объекты для вложения средств.  
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Нормативное регулирование учета и отчетности казахстанских организаций 
должно быть ориентировано на международные стандарты финансовой отчетности, 
приоритетной целью которых является удовлетворение потребностей внутренних и 
внешних заинтересованных пользователей финансовой отчетности в релевантной 
информации, необходимой для принятия управленческих решений.  

Переход бухгалтерского учета казахстанских организаций на МСФО -это прежде 
всего обеспечение интересов внешних пользователей финансовой информации, что 
обусловливает возможность. Переход на МСФО в определенной мере изменяет принципы 
подготовки, как самой отчетности, так и принципы контроля за ее качеством – аудита. 

Ряд казахстанских организаций уже сейчас представляет отчетность, составляемую 
по международным стандартам, что является для них дополнительным, весьма затратным 
аспектом деятельности. Организации вынуждены готовить финансовую отчетность двух 
типов – по казахстанским правилам и международным стандартам, а также специальную 
налоговую отчетность. 

Необходимость применения мировых стандартов учета, отчетности и аудита 
продиктована практикой международного экономического сотрудничества. 
Международные стандарты финансовой отчетности и аудита призваны значительно 
снизить риски инвесторов и кредиторов, а также устранить те различия в национальных 
стандартах, которые негативным образом сказываются на открытости информации. 

Действующие в настоящее время казахстанские стандарты бухгалтерского учета 
(КСБУ) еще не в полной мере учитывают положения и требования международных 
стандартов финансовой отчетности. Вместе с тем применение КСБУ сыграло 
определенную роль при переходе к рыночной экономике в стране. Однако подъем 
экономики страны и условия развития рынка ценных бумаг, а также сложившаяся мировая 
тенденция и конъюнктура внешних рынков обусловливают необходимость полного 
принятия и внедрения МСФО в практику учета казахстанских организаций. Поэтому 
исследование положений МСФО в целях заимствования положительной мировой 
практики для всего бухгалтерского сообщества становится насущной потребностью для 
успешного движения в будущее. 

В связи с этим, переход казахстанского бухгалтерского учета на международные 
стандарты на основе разработки комплекса теоретико-методологических и 
организационно-методических положений является актуальной научной задачей. 
Актуальность и недостаточная разработанность рассмотренной проблемы в условиях 
развивающихся рыночных отношений обусловили выбор темы и направления курсовой 
работы. 

Принципы построения казахстанского учета практически дублируют положения 
МСФО. Однако ряд положений и принципов, декларируемых в стандартах бухгалтерского 
учета (СБУ), на практике не реализуются. Новое законодательство по ценным бумагам и 
акционерным обществам способствует активизации и заинтересованности пользователей 
финансовой отчетности акционерных обществ в повышении качества отчетности. Это 
требует от бухгалтеров более глубокого знания и владения МСФО. 

Правильное применение МСФО предполагает четкое понимание того, из каких 
документов они состоят, что является объектом стандартизации, какой текст стандартов 
имеет официальный статус, в отношении какой отчетности они применяются, каково 
значение основного и разрешенных альтернативных способов учета, какую силу имеют 
разные положения стандартов. 

Расширение использования принципов МСФО связано, прежде всего, с такими 
объективными предпосылками, как: 

1) интеграция, взаимозависимость, взаимообусловленность мировой экономики и 
повсеместная необходимость в развитии финансовых и инвестиционных рынков; 

260 
 



2) расширение деятельности транснациональных корпораций, интегрированных 
совместных предприятий и взаимное проникновение капиталов организаций различных 
стран; 

3) необходимость единых подходов в отношении унификации и стандартизации 
межнациональных программ в социальной, экономической и финансовой сферах 
управления экономическими процессами; 

4) невозможность ограничения рамками национальных принципов и правил 
ведения учета, отчетности и аудита; 

5) желание иметь сопоставимую, понятную информацию для принятия правильных 
решений, не затрачивая значительных средств для приведения отчетности в соответствие 
с международными правилами или национальными нормами страны-партнера. 

Внедрение МСФО в Казахстане диктуется требованиями развивающейся рыночной 
экономики, предполагающей единство информационной бухгалтерской системы, 
адекватного языка общения между организациями, деятельность которых осуществляется 
на международных рынках. 

Сами компании в настоящее время, с точки зрения заинтересованности в 
применении МСФО, подразделяются на несколько групп: 

- первая группа организаций включает фирмы и компании, применяющие МСФО 
или планирующие их применять в настоящее время для составления отчетности; эта 
группа предприятий ведет параллельно два вида учета или использует в своей учетной 
практике процедуру так называемой «трансформации»; 

- вторая группа предприятий, охватывает крупные и средние компании, у которых 
нет возможности применять МСФО, хотя они заинтересованы в их применении, но не 
имеют финансовых и кадровых возможностей; такие организации составляют 
значительную долю; 

Принятие НСФО – важный шаг в развитии системы бухгалтерского учета 
Казахстана. 

Действующие правила ведения бухгалтерского учета, типовой план счетов и НСФО 
формируют основу национальной системы бухгалтерского учета и отчетности, которую 
необходимо развивать. 

Для выработки единого подхода к решению задачи составления финансовой 
отчетности по МСФО с минимальным уровнем риска в казахстанской практике в целом 
необходимо сгруппировать основные проблемы переходного периода реформ в 2006-2012 
гг. и придать им системную классификацию. Такое рассмотрение МСФО позволит, во-
первых, систематизировать знания об их применении, во-вторых, найти комплексные 
решения в отношении группы однородных проблем.  

Наиболее существенными препятствиями составления финансовой отчетности по 
МСФО, которые тормозят процесс их освоения и внедрения, являются: 

- нормативная база национальной системы учета и отчетности; 
- проблемы инкорпорирования МСФО; 
- проблемы применения МСА. 
Нормативная база национальной системы учета и отчетности Республики 

Казахстан должна быть улучшена. Эффективное интегрирование Казахстана в мировую 
экономику требует включения норм или отдельных документов международных 
общественных организаций в казахстанское право и придания им статуса нормативных 
правовых актов Республики Казахстан. 

Проблемы инкорпорирования МСФО связаны со следующими причинами: 
- отсутствие комплекта переведенного на русский язык МСФО и Постоянного 

Комитета по интерпретации (ПКИ) в установленном порядке со статьей 16 Закона «О 
бухгалтерском учете и финансовой отчетности»; 

- сложность восприятия понятий и терминов МСФО при использовании переводов 
первоисточников на государственный и русский языки и значительное количество новых 
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терминов, без изучения и осознания смысла которых невозможно продолжать освоение 
системы МСФО; 

- в процессе признания и оценки показателей финансовой отчетности, как правило, 
требуется одновременное применение нескольких стандартов согласно отсылкам или 
требованиям, указанным в самих стандартах, что значительно затрудняет и увеличивает 
период процесса изучения; 

Потребность в переходе на МСФО резко возросла во всем мире. Развитие бизнеса, 
возрастание роли международной интеграции в сфере экономики требует обеспечения 
унификации систем учета и аудита, гармонизации, единообразия и прозрачности, 
применяемых в разных странах принципов бухгалтерского учета и составления 
финансовой отчетности. 

Основные результаты выполненного исследования заключаются в следующем: 
- обоснованы теоретические и организационно-правовые основы реформирования 

бухгалтерского учета, а также исторические аспекты, связанные с применением МСФО в 
условиях инновационного развития экономики Республики Казахстан; 

- разработана концепция единой информационной системы, ориентированной на 
дальнейшее развитие бухгалтерского учета, отчетности и аудита обеспечивающая 
пользователей необходимой и достоверной информацией при принятии эффективных 
управленческих решений; 

- раскрыты методологические основы МСФО и МСА и проведено их 
сопоставление с казахстанскими стандартами бухгалтерского учета и аудита, выявлены 
схожесть и различия в их принципах, что позволит бухгалтерам глубже понять 
содержание и сформулировать требования к национальному учету; 

- проанализированы принципы и разъяснения МСФО, история их создания и 
регулирования; формы использования странами, раскрыты преимущества и недостатки 
тех или иных аспектов стандартизации, которые следует учесть при переходе на МСФО 
организаций Казахстана; 

- определены основные этапы трансформации финансовой отчетности, перехода с 
казахстанских стандартов бухгалтерского учета на международные стандарты; 

- обоснована необходимость формирования нормативной базы по бухгалтерскому 
(финансовому) учету на основе системного подхода, исходя из общих требований, 
предъявляемых к системе международных стандартов; 

- предложена системная классификация предпосылок применения МСФО в 
национальной системе учета и отчетности и определены основные направления снятия 
ограничений, тормозящих переход на МСФО в Казахстане; 

- дана оценка результатов проведения реформы бухгалтерского учета и финансовой 
отчетности, выявлены ее положительные и отрицательные стороны; 

- предложены модели разработки новой учетной политики при переходе на МСФО 
или НСФО; разработаны и утверждены приказом Министра финансов РК от 21июня 
2020г. №217 переходные положения на МСФО и НСФО 2 в соответствии с требованиями 
МСФО; 

- произведена с помощью рекомендованной автором методики трансформация 
финансовой отчетности в период перехода с казахстанских стандартов бухгалтерского 
учета на МСФО и НСФО 2 с целью формирования вступительной финансовой отчетности 
организации и дальнейшего ее согласования с требованиями МСФО; 

- разработаны рекомендации по формированию входящей (вступительной) 
финансовой отчетности при переходе на МСФО и НСФО 2 для организаций, переходящих 
на новую систему учета и отчетности; 

- разработаны и утверждены приказом Министра финансов РК от 31 января 2013 
года № 50 новые формы финансовой отчетности для организации. 
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Налоги являются основным источником существования государства и финансовой 

деятельности. Для этого государство формирует свою налоговую систему, которая 
включает в себя совокупность налога различного вида. При этом по каждому налогу 
определяется его плательщик, объект обложения, ставки, порядок уплаты и льготы. 
Понимание сущности налоговой системы необходимо не только для нахождения путей и 
моделей эффективной ее перестройки, но и прежде всего для самих граждан и субъектов 
хозяйствования, для понимания ими статуса налогоплательщиков, их прав и обязанностей. 

Правда, сегодня, оглядываясь в вершины прошедшего десятилетия на его начало, 
приходится признать, что принятия тогда пакета законодательных актов по налоговым 
вопросам носило еще более выраженный политический, нежели экономический характер. 

По сути нормы первого казахстанского налогового законодательства в 
большинстве своих положений сохранили порядок налогооблажения, действовавшими на 
территорий бывшего союза, что с экономической точки зрения было на тот момент 
оправданным и логичным рыночные преобразования находились еще в зачаточном 
состояний, а хозяйствующие субъекты оставались преимущественно в государственной 
собственности. И поэтому им была более привычной действовавшая ранее система 
налогооблажения. С другой стороны, нельзя также и отметить, что сам Казахстан не был 
еще готов к проведению коренных преобразований в этой сфере с использованием 
международной практики налогооблажения. На ее системное изучение и обобщении 
применительно к нашим специфическим условиям  требовалось немало времени.  

В настоящее время можно сказать с уверенностью сказать, что на законодательном 
уровне в Казахстане действует созданная при постоянной поддержке и дальновидной 
политике его руководства достаточно прогрессивная налоговая система, максимально 
отвечающая принципам рыночной экономики, способствующая развитию 
предпринимательской деятельности в стране, а также ее более активному участию в 
мировой торговле и в то же время позволяющая  обеспечивать в необходимом объеме 
доходную часть бюджета. 

В новом Предпринимательском Кодексе РК предусмотрены некоторые изменения, 
которые вводятся с 2016 года. В новом Предпринимательском Кодексе предусмоттенно 
пять видов : 

- выплощенны аспекты по обемпечению защиты бизнеса 
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- содержит модернизационные правовые аспекты реабилитации и банкротства 
бизнеса; 

- укрепляется институт бизнесмена; 
- изложены детальные правовые рамки государственной антимонополной 

деятельности в соответствии со стандартами ОЭСР 
- новые принципы взаймодействия и партнерства государства и 

предпринимательства 
- новые возможности привлечения прямых инвестиций через заключение 

долгосрочныз контрактов на сбыт продукции 
Нынешным Налогового Кодекса 80% предусмотренно законы малым и средним 

бизнесам и переходили с учетом доходов и расходов. 
За исключением : 
- облагаемых у источника выплаты  
- имущественный доход  
- прочего дохода  
1. К имущественному доходу физического лица, подлежащему налогообложению, 

относится: 
       1) доход от прироста стоимости при реализации физическим лицом, а также 
индивидуальным предпринимателем, применяющим специальный налоговый режим для 
субъектов малого бизнеса;        

2) доход от прироста стоимости при передаче физическим лицом, а также 
индивидуальным предпринимателем, применяющим специальный налоговый режим для 
субъектов малого бизнеса;        

3) доход, полученный физическим лицом, не являющимся индивидуальным 
предпринимателем, от сдачи в аренду имущества лицам, не являющимся налоговыми 
агентами; 
       4) доход от прироста стоимости при реализации прочих активов индивидуального 
предпринимателя, применяющего специальный налоговый режим для субъектов малого 
бизнеса. 

2. Имущественный доход, полученный (подлежащий получению) физическим 
лицом в иностранной валюте, пересчитывается в национальную валюту Республики 
Казахстан – тенге с применением рыночного курса обмена валют на дату совершения 
сделки по реализации имущества.       

Доход от прироста стоимости при реализации имущества физическим лицом, а 
также индивидуальным предпринимателем, применяющим специальный налоговый 
режим для субъектов малого бизнеса, возникает при реализации следующего имущества, 
находящегося на территории Республики Казахстан:       

1) жилищ, дачных строений, гаражей, объектов личного подсобного хозяйства, 
находящихся на праве собственности менее года с даты регистрации права собственности; 
        2) земельных участков и (или) земельных долей, целевым назначением которых с 
даты возникновения права собственности до даты реализации являются индивидуальное 
жилищное строительство, дачное строительство, ведение личного подсобного хозяйства, 
под гараж, на которых расположены объекты; 

3) земельных участков и (или) земельных долей, целевым назначением которых с 
даты возникновения права собственности до даты реализации являются индивидуальное 
жилищное строительство, дачное строительство, ведение личного подсобного хозяйства, 
садоводства,под гараж, накоторых не расположены объекты;       

4) земельных участков и (или) земельных долей с целевым назначением; 
  5)  инвестиционного золота;     

6)  недвижимого имущества;       
7) механических транспортных средств и прицепов, подлежащих государственной 

регистрации, находящихся на праве собственности менее года с даты регистрации права 
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собственности; 
       8) ценных бумаг, доли участия, а также производных финансовых инструментов (за 
исключением производных финансовых инструментов, исполнение которых происходит 
путем приобретения или реализации базового актива). 

В Налоговый Кодекс РК введен доплнительный пункт,  действующий с 1 января 
2015 года согласно которому в целях определения имущественного дохода дходом от 
прироста стоимости при передаче физическим лицом,  а также индивидуальным 
предпринимателем, приминяющим специальный налоговый режим для субъектов малого 
бизнеса, имущества (кроме денег) в качестве вклада в уставный капитал, легализованного 
в порядке, установленном Законом об амнистии, лицом, легализовавшим имущество, по 
которому отсутствует цена (стоимость) приобретения и исполнено обязательство по 
уплате сбора за легализацию реализуемого имущества.  

Доходом частных нотариусов, частных судебных исполнителей и адвокатов 
являются все виды доходов, полученных от осуществления деятельности по исполнению 
исполнительных документов, нотариальной и адвокатской деятельности, включая оплату 
за оказание юридической помощи, совершение нотариальных действий, а также 
полученные суммы возмещения расходов, связанных с защитой и представительством.  
            Декларацию по индивидуальному подоходному налогу представляют следующие 
налогоплательщики-резиденты:  
            1)  индивидуальные предприниматели;         

2) частные нотариусы, частные судебные исполнители, адвокаты;        
 3)физические лица, получившие имущественный доход;  
           4) физические лица, получившие прочие доходы, в том числе доходы за пределами 
Республики Казахстан;         

5) физические лица, имеющие деньги на банковских счетах в иностранных банках, 
находящихся за пределами Республики Казахстан.  

Депутаты Парламента Республики Казахстан, судьи, а также физические лица, на 
которых возложена обязанность по представлению декларации в соответствии 
с Конституционным законом Республики Казахстан «О выборах в Республике 
Казахстан», Уголовно-исполнительным кодексом Республики Казахстан и Законом 
Республики Казахстан «О борьбе с коррупцией», представляют декларацию о доходах и 
имуществе, являющемся объектом налогообложения и находящемся как на территории 
Республики Казахстан, так и за ее пределами.       

Индивидуальные предприниматели, применяющие специальный налоговый режим 
для субъектов малого бизнеса на основе патента или упрощенной декларации, по доходам, 
включаемым в объект налогообложения, декларацию по индивидуальному подоходному 
налогу не представляют. 

Декларация по индивидуальному подоходному налогу представляется в налоговый 
орган по месту нахождения (жительства) не позднее 31 марта года, следующего за 
отчетным налоговым периодом, за исключением случаев, предусмотренных 
Конституционным законом Республики Казахстан «О выборах в Республике 
Казахстан», Уголовно-исполнительным кодексом Республики Казахстан и Законом 
Республики Казахстан «О борьбе с коррупцией».        

Декларация по индивидуальному подоходному налогу представляется трудовыми 
иммигрантами, являющимися домашними работниками-резидентами Республики 
Казахстан. 

Декларация по индивидуальному подоходному налогу по доходам,  представляется 
трудовыми иммигрантами, являющимися домашними работниками-резидентами 
Республики Казахстан, в налоговый орган по месту пребывания не позднее 31 марта года, 
следующего за отчетным налоговым периодом.        

В настоящее время в нашей стране сохраняется устойчивая тенденция 
централизации  ресурсов в Республиканском бюджете.  
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Несовершенная система бюджетных отношений в республике приводит к 
установлению особых взаимоотношений между местными и исполнительными органами и 
крупными хозяйствующими субъектами функционирующими на территории областей. 
Что здесь имеется в виду Местные исполнительные органы применяют практику 
заключения двусторонних отношений с крупными налогоплательщиками. Согласно этим 
договоренностям, предприятия осуществляют содержание объектов социальной 
инфраструктуры, строительство и реставрацию памятников, инвестиции в предприятия 
региона в обмен на определенные льготы в области арендной платы, платы коммунальных 
услуг и т.д. 

Одной из причин для изучения категорий налоговой системы является деление 
территории РК на административно-территориальные единицы, что предполагает целевое 
поступление налоговых платежей или иные местные или исполнительные 
государственные органы. Зачастую региональные власти не публикуют нормативные акты 
или инструкции об изменениях в местном налогообложении. Следствием такого 
положения является возникновение отдельных негативных явлений, включая и много-
численные ошибки в работе налогоплательщиков, которые бывают сопряжены и с 
судебными издержками Поэтому нужно детализировать виды налогов, сборов и платежей 
в разрезе поступления в доходы соответствующих бюджетов. В этом вопросе необходима 
корректировка в разработанные инструкции, в том числе коды бюджетной 
классификации, подробнее разъясняя изменения с целью обеспечения прозрачности 
движения налоговых поступлений. Главным критерием в основе этих преобразований 
должно быть присутствие разумной основы для взимания налога, платы или сбора с 
учетом конкретного, а не двусмысленного экономического смысла всех понятий 
налоговой системы. 

Немаловажно и то, что в настоящее время в Казахстане большинство предприятий 
диверсифицированы, т.е. функционируют в нескольких отраслях и имеют общие черты, 
являясь много профессиональными, т.е. их одновременно можно отнести к 
обрабатывающей промышленности, торговле, сфере услуг или сельскому хозяйству. Это 
предполагает знание особенностей уплаты налога для различных организаций в 
зависимости от вида деятельности субъекта, платежа и объекта обложения. Актуальность 
такого положения обусловливается и в связи с отсутствием соответствующих отраслевых 
нормативных документов по налогообложению, поскольку в каждой отрасли имеются 
свои специфические особенности функционирования. 

Главной задачей налогового планирования,  как было отмечено выше, является 
минимизация налогов на основе максимального использования возможностей налогового 
законодательства. Для совершенствования налогового планирования необходимо 
соблюдать основные направления государственного налогового планирования. 

Налоговое планирование осложняется рядом неблагоприятных факторов. К их 
числу относятся следующие: 

1. нестабильность налогового законодательства; 
2. расширительное толкование налоговых законов и подзаконных актах, нередко 

приводящее к изменению сути законов, обилие нормативных актов, не прошедших 
регистрацию в Министерстве финансов и не имеющих законной юридической силы.; 

3. определение цели мониторинга; 
4. периодичность сбора информации; 
5. предварительная обработка материалов; 
6. выявление закономерностей и устойчивых тенденций. 
Искоренение неблагоприятных факторов, совершенствование налоговой системы и 

придерживание основных принципов налогового планирования помогут достигнуть по 
совершенствования на современном этапе. 

Изменения в экономике страны, произошедшие с  момента проведения налоговой  
реформы, диктуют необходимость систематизаций  всех положений и норм о налогах и 
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других обязательных платежах в бюджет, регулирующих налоговые отношения в 
республике. Этим и обусловлена разработка Налогового кодекса Республики Казахстан. 

Основными задачами налогового кодекса является гармонично сбалансированная 
защита интересов налогоплательщиков и обеспечение наиболее полного пополнения 
государственного бюджета, который представляет собой источник благосостояния и 
развития общества. 

Налоговый кодекс решает многие из существующих проблем и в этой связи его 
принятие носит прогрессивный характер.  
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Нарықтық экономиканың міндеттерінің бірі ұйым жұмысының рентабельділігінің 
деңгейін жоғарлату мен оның жеткілікті төлемге қабілеттілігі арасындағы теңгерімділікті 
ұстап отыру болып табылады. Осы міндеттің шешімі бірінші кезекте ақша ағындарын 
ептілікпен басқаруға арқа сүйейді. Ақша ағындарын басқару тұрақсыз экономикалық орта 
жағдайларында ақшалай қаражаттардың болмауы немесе олардың қате басқарылуы тіптен 
табысты деген ұйымның өзін қаржылай күйреуге алып келуі мүмкін болатын 
экономиканың қалыптасу кезеңінде ерекше маңызға ие бола бастайды. Ұйымдарда 
туындап отыратын қаржы мәселелерінің табысты шешілуі көбіне көп мұның негізгі 
құрамдас бөліктері дәл де анық жолға қойылған есепке алу жүйесі, ақша ағынын талдауды 
және келешекті қаржылай жоспарлауды іске асыру болып табылатын, ақшалай 
қаражаттарды басқарудың дәл осы белгілі бір жүйесін құруға және қолдануға байланысты 
болып келеді.  

Кез-келген кәсіпорынның қызметі қолма-қол ақша қозғалысымен тығыз 
байланысты. Іс жүзінде барлық қолма-қол ақша қызметі операциялық, инвестициялық 
қызмет пен қаржыландыру жөніндегі қызметінің аспектілері. Үздіксіз ұзақ уақыт бойы 
ақша қозғалысы процесі қолма-қол ақша ағыны болып табылады және ұйымының 
өміршеңдігін қамтамасыз ету болып табылады 

SWOT-талдаудың негізгі мазмұны - кәсіпорынның мықты жақтарының және осал 
тұстарының сипатын тиімді қалыптастыру, сондай-ақ, жекелеген сыртқы факторлардың 
олардың алдағы кезеңде даму жағдайларына оң немесе теріс әсер етуі бөлігінде зерттеу 
болып табылады. 

SWOT-талдаудың міндеттері:  
- бәсекелестермен салыстырғанда мықты жақтарды және осал тұстарды анықтау; 
- мүмкіндіктерді және сыртқы ортаның қатерлерін айқындау; 

267 
 

mailto:kalamkas_alaidar@mail.ru


-мықты жақтарды және осал тұстарды мүмкіндіктермен және қатерлермен 
байланыстыру; 

- ұйымның дамуының негізгі бағыттарын тұжырымдау [1]. 
SWOT-талдау – бизнес-жоспарлау аспабы, ішкі және сыртқы 

«артықшылықтарыңыз» бен «кемшіліктеріңізді» сипаттау. 
Ол келесі түрде түсіндіріледі: 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Мықты жақтар және осал тұстар - бұл нарықтық ортаның ішкі аспекттері, ал 

мүмкіндіктер және қатерлер – бұл нарықтық ортаның сыртқы аспекттері екендігін үнемі 
есте сақтау керек  

Ұйымның мықты жақтарын және осал тұстарын,  оның мүмкіндіктерін және 
қатерлерін бағалаған кезде әдетте: 

біріншіден, GETS-талдау (ағылшын сөздерінің бас әріптерінен аббревиатура: 
Govcmmen - үкімет, Economy- экономика, Technology - технология, Society - қоғам) 
жүргізіледі, яғни, сыртқы ортаның тенденциялары барлық осы құрамдас бөліктердің әсер 
етуі тұрғысынан қарастырылады. 

Басқаша айтар болсақ: 
1. сыртқы талдау, нарықтық конъюнктураны бағалаудан өзге, экономика, саясат, 

технология, халықаралық жағдай және әлеуметтік-мәдени жүріс-тұрыс секілді салаларды 
қамтуға, яғни, GETS моделіне сәйкес жүргізілуге  тиіс: 

2. матрица тұрғызылады, бұл қиылыспалы, әрлі-берлі талдау жүргізуді мүмкін 
етеді. SWOT қол үзіп, жеке-жеке емес, үйлесімде талданады. Мысалға, ұйым қалай өзінің 
мықты жақтарымен сыртқы ортаның қатерлерін өтей алады: S - О, S - Т; W - О, W - Т; 

3. салмақтанған коэффициенттер жүйесі арқылы формальдандырылған бағалау 
қолданылады, бұл ең объективті нәтижелерге қол жеткізуге жағдай жасайды. 

SWOT-талдауда жалпы түрінде экономикалық категориялар болмайтындықтан, 
оны кез келген нысандарға және жұмыстың ең әр алуан түрлерінде қолдануға болады. Сөз 
жоқ, мұның ақша ағындарын талдауға да қатысы бар. Өйткені ақша – бұл кез келген 
бизнестің негізі ғой. 

Потенциалды ішкі мықты жақтар. Ұйымның ақша ағындарына қатысты мықты 
жақтары: 

- ақша ағындарын басқарудың мақсатты параметрлерінің жақсылап жасалған 
жүйесі; 

- ойластырылып, пысықталған функционалдық стратегия; 
- сайма-сайқаржы инвестицияларының ресурстары; 
- жалпы ақша ағынының өсу қарқындарының көбеюі; 
- жалпы ақшаның ағып кетуінің нақты төмендеуі; 
- ақшалай ағып келулердің және ағып кетулердің оптималды қатынасына қол 

жеткізу; 
- ақша активтерінің және олардың эквиваленттерінің тауарлар мен қызметтер сату 

көлеміне қатысты минималды деңгейін қамтамасыз ету; 

Strength – 
артықшылықтарыңыз 

Weakness – кемшіліктеріңіз 

Opportunities – 
мүмкіншіліктер 
 
Threats – қауіп-қатер 

 

ІШКІ ФАКТОРЛАР 
 

Әңгіме Сіздің бизнесіңіз жайлы, Сіздің 
кәсіпорныңыз жайлы болуда  

СЫРТҚЫ ФАКТОРЛАР 
 

Әңгіме сіздің айналаңыз жайлы, сыртқы 
әлеміңіз жайлы болуда  
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- оптималдытаза ақша ағыны; 
- заемдық ақша капиталының ықтимал шектіүлесі; 
- активтердің, нақты инвестициялау нысандарының немесе қаржылық инвестиция 

қоржынының өтімділік деңгейінің көтерілуі; 
Потенциалды ішкі осал тұстар. Ұйымның осал тұстары – бұл ұйымның жұмыс 

істеуі үшін әлдебір маңызды нәрсенің болмауы немесе осыны басқа ұйымдармен 
салыстырғанда іске асыру қолдан келмей отырған және фирманы қолайсыз жағдайға 
қойып отырған нәрсе. Осал тұстардың мысалы ретінде шығарылатын тауарлардың  
ассортиментін, ұйымның нарықтағы нашар беделін, қаржыландырудың кемістігін, 
сервистің төмен деңгейін, білікті емес персоналды келтіруге болады  

Ұйымның потенциалды сыртқы мүмкіндіктері. Нарықтық мүмкіндіктер - бұл 
осыларды ұйым басымдылық алу үшін пайдалана алатын қолайлы жағдайлар. Нарықтық 
мүмкіндіктердің мысалы ретінде бәсекелестердің позицияларының нашарлауын, 
шығарылатын өнімге сұраныстың күрт өсуін, тауарлар мен қызметтер өндірудің жаңа 
технологияларының пайда болуын [2].  

Потенциалды сыртқы қатерлер. Нарықтық қатерлер - бұл осылардың келіп жетуі 
ұйымға қолайсыз әсер тигізуі мүмкін оқиғалар. Олардың қатарында: 

- саяси және экономикалық жағдайдың тұрақсыздығы; 
- қымбат бағалызаңнамалықталаптар; 
- салықтардың өсуі; 
- тауар және қор нарықтарының қолайсыз конъюнктурасы; 
- қаржы кредитінің қол жетімсіздігі; 
- мақсатты тегін қаржыландыру қаражаттарын тартудың мүмкін еместігі; 
- жеткізушілердің және мердігерлердің шарттарды орындамауы; 
- нарыққа жаңа бәсекелестердің шығуы; 
- сатып алушылардың қажеттіліктерінің және талғамдарының өзгеруі; 
- бағалардың орталықтандырылған төмендеуі; 
- инфляция - теңге бағамының төмендеуі. 
Ақша ағындарын ұйымдастырудың негізгі мақсаттарының жүйесін қалыптастыру 

ақша ағындарының нәтиже беретін көрсеткіштерінің дамуының ниет етілген және ниет 
етілмеген тенденцияларын ескере отырып жүруге тиіс. Олардың әрқайсысын нақты 
мәндерінде көрсете отырып, осы мақсаттардың жүйесін анық та қысқа тұжырымдау 
қажет. Ақша ағындарын ұйымдастырудың аса маңызды мақсатты параметрлері ретінде 
мыналар белгіленуі мүмкін: 

- жалпы оң ақша ағынының қарастырылып отырған келешекте өсу қарқыны; 
-операциялық, инвестициялық және қаржылық қызметтен оң және теріс ақша 

ағындарының қатынасы; 
-өзіндік және заемдық көздерден ақша ресурстарын тарту көлемдерінің ара 

қатынасы; 
  Операциялық қызметтен таза ақша ағынының өсімінің минималды қарқыны; 
- тәуекелдің ақшалай қаражаттардың қалыптасуымен және бөлінуімен байланысты 

шекті жол берілетін деңгейі; 
-ақша айналымы циклының максималды ұзақтығы; 
-ұйымның өндірістік және бүкіл операциялық циклының максималды ұзақтығы; 
- ақша активтерінің және олардың эквиваленттерінің тауарлар мен қызметтер сату 

көлеміне қатысты минималды деңгейі; 
-нақты инвестициялық жобалардың өтелуінің максималды кезеңі; 
- тартылатын ақшалай капиталдың шекті құны; 
- шаруашылық айналымында заемдық ақшалай қаражаттарды пайдаланудың шекті 

үлесі; 
- нысанның нақты инвестициялаудан немесе қаржылық инвестициялардың 

қоржынынан өтімділігінің шекті деңгейі; 
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Сонымен, SWOT-талдау матрицасы ортаның және ұйымның стратегиялық 
сипатамаларын құрылымдық баяндаудың ыңғайлы құралы болып келеді. Матрицаны 
тұрғызған кезде білімнің көптеген салаларында (философия, математика, 
ботаника,соционика, информатика және т.б.) қолданылатын, дизотомиялық рәсім деп 
аталатын қолданылады. Сонда матрицаның элементтері «дихотомикалық жұптар» (бірін 
бірі өзара болдырмайтын белгілердің жұптары) болып келеді, бұл жағдайды жалпы 
түрінде сипаттаудың еесбінен орта мен жүйенің өзара әрекеттесу энтропиясын 
төмендетуге мүмкіндік береді. 

Дәл сол кезде SWOT-талдау өзінің жалпы және жайылмалы түрінде негізгі 
кемшілікке ие. SWOT-талдау стратегиялық талдаудың тек жалпы бағытты ғана көрсететін, 
ал нақты мақсатты әр субъект пен нысанға жеке-жеке іріктеп алу қажет болатын, 
нұсқаулық-сипаттамалық модельдер деп аталатын тобына жатады.  

SWOT-талдау бірнеше кезеңмен жүргізіледі: 
I – кезең дәл де анық аналитикалық ақпаратты жинаудан басталады. Бизнесті 

табысты және тиімді жүргізу нарықтың тенденциялары, бәсекелестердің, жеткізушілердің 
жұмысы және т.с. туралы қажетті мәліметтерге үнемі мелік етуді қарастырады. Бұл 
жағдайда SWOT-талдау, қолда бар ақпаратты осында барлық жоғарыда көрсетілген 
категориялар қисынды келісілген өзара әрекеттестікте тұратын схемалық түрде көрсете 
отырып, стратегияны және одан арғы жүрісті анықтау үшін сауатты пайдалануға 
мүмкіндік береді. 

2кезең–ішкі және сыртқы ортаны қадам-қадаммен талдау жүргізіледі, 
кәсіпорынның мықты жақтары мен осал тұстары айқындалады. Оның ішкі ортасы – егер 
ұйымның тиісті деңгейде жұмыс істеуін қамтамасыз етпесе, сондай-ақ проблемалардың 
көзі де болып шыға алғандығымен,  бұл ұйымның тіршілік әрекетінің көзі болып 
табылатын потенциал. 

SWOT-талдаудың бір бөлігі ұйымның мықты жақтарын және осал тұстарын 
зерттеумен байланысты. Бұл ретте ұйымның мықты жақтары болып оның қосымша 
мүмкіндіктер беретін жетістіктері мен ерекшеліктері саналады. Ұйымның осал тұстары –
бұл қандай да болсың маңызды құрамдас бөліктердің ұйымның жұмыс істеуі үшін 
кемшілігі немесе осында басқа ұйымдармен (бәсекелестермен) салыстырғанда артта қалу 
байқалатын нәрсе. Осал тұстарбасшылық тарапынан байыпты қарастыруды және ерекше 
көңіл қоюды талап етеді, басшылық олардан арылу үшін керек күш-жігердің бәрін салуға 
тиіс. Өйткені ішкі ортаның факторларына жататын көрсеткіштерді ғана басқаруға болады 
ғой. 

Тиісінше, SWOT-талдаудың келесі бөлімі сыртқы ортаның факторларын зерделеуге 
бағытталған. Ұйымның сыртқы ортасы – бұл ұйымның ішкі резервтерін лайықты деңгейде 
ұстап отыру үшін қажетті ресурстардың көзі және оның дайын өнімін тұтынушы. Алайда, 
сыртқы ортаның ресурстары шектеулі және дәл осы ортада іс-әрекет жасап отырған 
кәсіпкерліктің көптеген өзге субъекттерінің талаптану, дәмелену нысаны болып 
табылады. Қажетті ресурстар жетіспей жатқан кезде ұйымның әлеуеті әлсірейді, бұл ол 
үшін теріс зардаптарға әкелуі мүмкін [3]. 

Сыртқы ортаға бұларға ұйым әсер ете алмайтын, бірақ осылар ұйымның жұмысына 
теріс немесе оң әсер ететін факторлар мен жағдайлар жатады. Сыртқы ортаны 
макроортаға (жанама әсер ету ортасына) және микроортаға (тікелей өзара әрекеттесу 
ортасына) бөлу қабылданған. Макроорта ұйымның сыртқы ортада жұмыс істеуінің жалпы 
жағдайларын (саяси-құқықтық, техникалық-экономикалық, әлеуметтік-мәдени, 
экологиялық және өндірістік жұмысқа әсер етуі мүмкін осы тәріздес факторлар) жасайды 
және оларды ұйым жай ғана ескеріп отыруға тиіс. Микроортаға (сатып алушыларға, 
жеткізушілерге, бәсекелестерге, кредиторларға, акционерлерге) ұйым әлдебір шамада әсер 
ете алады. 
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Ұйымның артықшылықтарын арттыруы мүмкін қолайлы нарықтық жағдайлар 
мүмкіндіктер санатына жатады. SWOT-талдау үшін нарықта бар барлық мүмкіндіктер 
емес, ұйым пайдалана алатын мүмкіндіктер ғана өзекті. 

Сонымен, SWOT-талдау матрицасы ортаның және ұйымның стратегиялық 
сипатамаларын құрылымдық баяндаудың ыңғайлы құралы болып келеді. Мүмкіндіктер 
басым болуы да, келешексіз де болуы мүмкін. Тек нақты ұйымның алдында ғана емес, дәл 
сол бір нарықтағы оның бәсекелестерінің алдында да ашылатын мүмкіндіктерді 
қарастырған мақсатқа лайықтырақ. Қатерлер –бұл ұйымға теріс әсерін тигізетін 
факторлар. Әртүрлі ұйымдар үшін дәл сол бір фактор қатер де, мүмкіндік те болуы 
мүмкін.Мысалға, егер бәсекелес мүмкіндікті пайдалануда ертерек қимылдаған болса, онда 
бұл мүмкіндік бағаланып отырған ұйым үшін қатерлер қатарына көшуі мүмкін. Әлде 
керісінше, егер белгілі бір қатер табыспен жойылған болса, ал бәсекелес онымен күресе 
алмай әлек болып жатса, онда бұл бағаланып отырған ұйымға өзінің мықты жағын бекіте 
түсетін қосымша оң қасиеттер береді. 
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Актуальность исследования продиктована   планируемыми в 2017 году 

изменениями в части исчисления обязательств по  налогу на транспортные средства.  
Целью статьи является сопоставление системы начисления налога на транспорт в 

данный момент с изменениями в будущем, а также рассмотрение положительных и 
отрицательных аспектов влияния этих изменений на социум. 

Задачами работы являются: 
- сравнение налогообложения транспортных средств в РК с зарубежными 

странами; 
- изучение реакции населения на предстоящее  изменение путем проведения 

онлайн-опроса; 
- выявление  изменений в начислении транспортного налога. 
 На сегодняшний день ставки налога установлены (в МРП), определяются по 

категориям транспортных средств (легковые, грузовые и т.д.) - в зависимости от объема 
двигателя, грузоподъемности, количества посадочных мест, мощности двигателей. Чем 
выше объем двигателя, тем больше налог. 

 В кодексе «О налогах и других обязательных платежах в бюджет» указаны ставки 
на легковые автомобили, приобретенные до и после 31 декабря 2013.  

Легковые автомобили, приобретенные до 31 декабря 2013 года, облагаются по 
ставкам, указанным в статье 367  НК РК. 
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Таблица 1 - Ставки налога на легковые автомобили, приобретенные до 31 декабря 2013 
года 

 
№  
п/п 

Объект налогообложения Налоговая ставка 
(месячный расчетный 

показатель) 
1 2 3 
1. Легковые автомобили с объемом двигателя (куб. см):   

до 1 100 включительно 1 
свыше 1 100 до 1 500 включительно 2 
свыше 1 500 до 2 000 включительно 3 
свыше 2 000 до 2 500 включительно 6 
свыше 2 500 до 3 000 включительно 9 
свыше 3 000 до 4 000 включительно 15 
свыше 4 000 117 
Примечание: по данным источника 1 
 
 Для легковых автомобилей с объемом двигателя свыше 3000 кубических 

сантиметров, произведенных (изготовленных или собранных) в Республике Казахстан 
после 31 декабря 2013 года или ввезенных на территорию Республики Казахстан после 31 
декабря 2013 года, исчисление налога производится по следующим ставкам, указанным в 
таблице 2. 
 
Таблица 2 – Ставки налога на легковые автомобили, приобретенные после 31 декабря 
2013 года 
 

№ 
п/п 

Объект налогообложения Налоговая ставка 
(месячный 
расчетный 
показатель) 

1 2 3 
1. Легковые автомобили с объемом двигателя (куб. см):   

свыше 3 000 до 3 200 включительно 35 
свыше 3 200 до 3 500 включительно 46 
свыше 3 500 до 4 000 включительно 66 
свыше 4 000 до 5 000 включительно 130 
свыше 5 000 200 

      Примечание: по данным источника 1 
 
 При этом для исчисления налога применяется месячный расчетный показатель, 

установленный Законом о республиканском бюджете и действующий на 1 января 
соответствующего финансового года - 2121 тенге в 2016 году.  

При объеме двигателя легковых автомобилей свыше 1 500 до 2 000 кубических 
сантиметров включительно, облагаемого по ставке три месячных расчетных показателя, 
свыше 2 000 до 2 500 кубических сантиметров включительно, облагаемого по ставке 
шесть месячных расчетных показателей, свыше 2 500 до 3 000 кубических сантиметров 
включительно, облагаемого по ставке девять месячных расчетных показателей, свыше 3 
000 до 4 000 кубических сантиметров включительно, облагаемого по ставке пятнадцать 
месячных расчетных показателей, свыше 4 000 кубических сантиметров, облагаемого по 
ставке сто семнадцать месячных расчетных показателей, сумма налога увеличивается за 
каждую единицу превышения соответствующей нижней границы объема двигателя на 7 

272 
 



тенге [1]. Это положение распространяется на легковые автомобили, с указанными 
объемами двигателей.  

В 2017 году планируется отмена налога на транспортные средства и перенесение 
этой части нагрузки на ГСМ. Подобная практика существует в зарубежных странах, 
поэтому в  качестве сравнения, был взят опыт этих стран. 

Так, к примеру, в Дании при регистрации автомобиля автовладелец оплачивает 
105% стоимости машины, а также оплачивает включенный в стоимость бензина акциз. В 
Израиле автовладельцы платят государству в среднем около 70% стоимости автомобиля. 
В Китае покупатели автомобилей платят налоги, исходя из цены автомобиля, при этом 
автомобили местного производства облагаются по ставке 10%, импортного - 40%.[2].  

Исследование показывает, что в настоящее время во многих странах мира 
налогообложение транспорта построено таким образом, чтобы стимулировать население к 
использованию малогабаритных и экономичных автомобилей, которые отличаются 
экологичностью и позволяют снизить загруженность автомобильных дорог. 

В США транспортный налог построен по «экологичной» схеме, то есть налог 
включен в стоимость топлива. Чем больше бензина или солярки потребляет  автомобиль, 
и чем больше используется, тем больше нужно заплатить в бюджет.  

 Для того чтобы узнать мнение населения относительно грядущих изменений, был 
проведен небольшой онлайн-опрос, в котором участвовали 50 человек. Результаты опроса 
представлены на рисунке 1. 

 

 
     

Рисунок 1 – Результаты онлайн-опроса 
 
В ходе проведения данного опроса было выявлено, что большинство опрошенных 

считают данное нововведение  нерациональным. Причиной такой негативной реакции 
людей служит увеличение суммы уплачиваемого налога в будущем, по сравнению с 
нынешней системой налогообложения,  у владельцев малолитражных автомобилей. 

Однако существуют и противоположное мнение. Это объясняется огромным 
дисбалансом в системе налогообложения, в 10 раз, между автомобилями, которые нельзя 
отнести к автомобилям экономкласса с низким расходом топлива, с автомобилями 
большего объема. В связи с этим, с целью обеспечения более плавного роста нагрузки,  в 
зависимости от объема двигателя и соблюдения принципа «чем больше загрязняешь, тем 
больше платишь», пересмотрены ставки в сторону увеличения налога на транспортные 
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средства для автомобилей, с объемом двигателя в диапазоне свыше 3 тыс. до 4 тыс. куб. 
см. 

По данным МЭБП, помимо высоких налогов на автомобили, в развитых странах 
Европы, владельцы транспорта несут значительные расходы на покупку бензина, цена 
которого «минимум в 2 раза выше, чем в Казахстане». 
        Так, например, в Германии, Франции, Англии и Нидерландах стоимость 1 литра 
бензина составляет от 325 до 370 тенге. В связи с чем предлагаемый подход и 
распределение налоговой нагрузки на автотранспортные средства является на данном 
уровне развития экономики Казахстана наиболее приемлемым.[4] 

Последствия отмены налога на транспортные средства с переносом налоговой 
нагрузки в акциз:  

- соответствие политике сохранения и защиты окружающей среды;  
- справедливый подход налогообложения транспортных средств - насколько 

эксплуатируешь, настолько и платишь. При этом для старых автомобилей с небольшим 
объемом двигателя нагрузка повысится, а для новых, с большим объемом двигателя - 
значительно снижается;  

- экономия ресурсов налогоплательщика и государства по исполнению налоговых 
обязательств;  

- упрощение налогового администрирования, так как контроль налоговых органов 
сконцентрируется в местах реализации ГСМ (АЗС, базы нефтепродуктов)  

- снижение административных барьеров и коррупционных составляющих, 
связанных с переоформлением права собственности на транспортные средства в 
уполномоченных органах.  

 
Справочно:  
При увеличении акциза на 9 тенге с 1 литра, пробеге автомобиля 14,0 тыс. км в 

год:  
-     по автомобилю с V -1,6 л. (расход топлива - 7л/100 км) налог составляет 6363 

тенге, сумма акциза составит 8 820 тенге. Рост 39%.  
-     по автомобилю с V -3,0 л. (расход топлива - 14л/100 км) налог составляет 19 

089 тенге, сумма акциза составит 17 640 тенге. Снижение на 8%.  
-    по автомобилю с V- 4,7 л. (расход- 25л/100 км), зарегистрирован до 31.12.14г., 

налог составляет 227 947 тенге, сумма акциза составит 31 500 тенге. Снижение в 7,2 
раза.  

-   по автмобилю с V - 4,7 л. (расход- 25л/100 км), зарегистрирован после 31.12.14г., 
налог составляет 424 200 тенге, сумма акциза составит 31 500 тенге. Снижение в 13,5 
раз.  
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 меңгерту арқылы арттыру  
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Қазіргі жас ұстаз қоғамдағы болып жатқан тез өзгеріп тұратын әлеуметтік-

экономикалық, педагогикалық, ғылыми өзгерістерге тез төселгіш, жаңаша ойлау жүйесін 
меңгерген жеке шығармашылық кәсіби түрде білім алушылармен ортақ тіл таба алатын 
педагогикалық үрдісте жүйелі, бағыттармен жұмыс істей алатын болуы керек. 

Қазіргі таңдағы маман даярлау қоғам сұранысын қанағаттандырмай отыр десек те 
болады. Әсіресе, жоғары оқу орны түлектерінің кәсіби танымдық ізденісі төменгі деңгейді 
көрсетуде. Бұл жағдай жас мамандарды аттестациялық байқаудан өткізген кезде жиі 
байқалады. Демек, қоғам дамуына байланысты туындап отырған талаптар мен маман 
даярлау үрдісі арасында қарама-қайшылықтар кездеседі. Бұл мәселені шешу жоғары оқу 
орнында оқыту үрдісінде студенттердің танымдық іс-әрекеттерін өздерінше жоспарлай 
отырып, оны шешудің жолдарын табу арқылы және белгілі бір нәтижеге жетуде 
пдагогикалық шеберліктерінің қалыптасуына тікелей байланысты екендігі анықталады.  

Біздің ғасыр - білім, ғылымжәне сапа ғасыры[1]. Осы орайда білім берудің, білім 
алудың ғасырлар бойы жалғасатын үздіксіз процесс екені жас ұрпақтың өмірлік 
ұстанатын қағидасы болуға тиіс деп ойлаймыз. 

Кәсіптік білім беруді ұйымдастыру жүйесі бойынша кәсіби оқытудың жаңа 
үлгілерін енгізу, интерактивті әдістерді пайдалану, ғылым мен білімнің кіріктірілуі, 
педагогикалық технологияларды меңгеру, тест және рейтинг арқылы білім дәрежесін 
бағалау сияқты бағыттары бойынша кәсіби шеберлікті жетілдіруді ерекше атап көрсетуге 
болады. Бұл күндері болашақта кәсіптік білім беруге қатысты идеялардың керектігі заман 
талабына сай туындап отыр. Жаңа идеялар, әдетте кәсіби білімдер жүйесіне емес, жаңа 
педагогикалық технологияларды пайдалануға байланысты жүзеге асатындығына басты 
назар аудару керек.  

Кәсіби білім беру жүйесінде жаңа педагогикалық технологияны меңгеру арқылы, 
алдын-ала белгіленген білім іске асады. Кәсіби білім мазмұнын анықтау барысында мына 
қағидаларды басшылыққа алуға болады: 

- қазақ халқының жалпы ұлттық игілігін бүкіл өркениет мәдениетімен 
ұштастыру; 

- ірі блоктар мен пәндер деңгейіндебілім мазмұнының басты бағдарын белгілеу; 
- оқыту мен тәрбиені интеллектуалды пайдалы және өнімді еңбекпен 

жалғастыру; 
- жастарға жалпы орта білім беруді алғашқы кәсіптік және бастапқы арнаулы 

мамандықтарды меңгертумен ұтымды байланыстыру; 
- техника мен технологияның негіздерін оқытуға бағытталған политехникалық 

білім беру мен кәсіби бағдар беру; 
- педагогикалық шеберлікке жету жолдарын анықтау; 
Қазіргі замандағы кәсіби білім беру жастардыңмамандықты өздігінен таңдай алу, 

шығармашылық және креативті ойлау, өздігінен жұмыс жасай алу және қабілетіне қарай 
оқытуға бағытталады. Бүгінгі кәсіпкерлік еңбекке баулу жұмысы оқу жылынан бастап әр 
оқу пәнінің өзіндік ғылыми әдістемелік ерекшеліктерін ескеруден, олардың нарық 
шаруашылығына байланысты өндірістік-ақпараттық, жаңа технологиялық процестердің 
материалдарын іске енгізумен жүзеге асады. Оқу процесінде әр білім алушының өз 
бетімен ізденуін ұйымдастыру арқылы оның дербес кәсіби іскерліктері мен соған 
байланысты экономикалық ой-өрісін дамытуға тұрақты назар аударылады. Педагогикалық 
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зерттеулердің нәтижесі бойынша айтар болсақ, нарықтық кәсіпкерлікке баулудың 
мынадай технологиялық шарттарын айқындауға болады:  

- ой және дене еңбегінің байланысы,  
- еңбек тапсырмаларын шығармашылықпен орындау,  
- кәсіпкерлік еңбектің толық алгоритмін жасау,  
- кәсіпкерлік іскерліктерін дамыту,  
- ұстаздың кәсіптік мәдениетін көтеру және т.б. 
Студенттерді болашақ маман ретінде тек біліммен ғана қаруландырып қоймай, 

оның шығармашылық белсенділігін, кәсіби біліктілігін, өз бетімен әрекет жасауын, өз 
пәніне деген қызығушылығын, ғылыми қөзқарасын, кәсіби мәдениеті мен іскерлігін 
қалыптастыруға да баса назар аударылып, жаңа педагогикалық технологияның басты 
сипаты ретінде танылатын дидактикалық нәтиженің айқындығы, материалды ықшамдап 
беру, уақыт үнемділігі, басқаруға икемділігі, тұтастығы бірізділігі, логикалық құрылымы 
арқылы студенттердің өз бетімен ізденуі мен жаңаша ойлауына толығымен мүмкіндік 
туады. Сонымен бірге, кәсіптік білім беру жүйесін одан әрі модернизациялау арқылы озық 
тәжірибелер де орынды пайдаланылып келеді. 

Сорос-Қазақстан қорының ұйымдастыруымен жыл сайын республика бойынша 
өткізіліп тұратын «Оқу мен жазу арқылы сыни тұрғыдан ойлауды дамыту» (СТО) 
бағдарламасының жоғары оқу орындары ұжымы мен онда білім алып жатқан студенттер 
үшін қазіргі таңдағы талаптарға сай жоғары білімді, әсіресе білгенін өмірде пайдалана 
білетін студенттерді тәрбиелеу мақсатында алатын орны ерекше. Сыни тұрғыдан ойлау 
технологиясы бойынша оқытушының бағыттауы арқылы студенттер өз бетінше білімді 
игеруі жүзеге асырылады, кейбір практикалық іскерліктерді қалыптастыру үшін 
оқытудың миға шабуыл, программалап оқыту, тренинг, дөңгелек үстел, интерактивті 
әдістер, сайыстар, эвристикалық әңгіме, пікірталас сияқты белсенді әдістері жоғары оқу 
орны оқу үрдісінде тиімді пайдаланылады. Сондықтанда кәсіби білім беру жүйесін 
ұйымдастыруда педагогикалық және кредиттік оқыту технологияларын меңгеру арқылы 
кәсіби шеберлікті меңгерген білікті маман даярлау мәселелері еліміздің өркендеуіне, 
дүние жүзіндегі озық елдердің қатарына жету мүмкіндігімен тығыз байланысты 
болғандықтан жаңа технологияны қолданған ұстаз өзінің біліктілігін, кәсіби шеберлігін 
арттыра түседі. 

Оқытушылардың педагогикалық шеберлігін жетілдіре отырып, жаңа 
технологиялық әдістерді қолданып, студенттерге сапалы да терең білім беру арқылы ғана 
оқу тәрбие үрдісінде жоғары нәтижеге жетпек.  

Кәсіби мамандану дегеніміз – кәсіби қызмет пен іс- әрекеттің мінездемесі, ал іс- 
әірекет жеке тұлғамен тығыз байланысты болғандықтан, мұны шын мәніндегі жеке 
тұлғаның шоғырланған сипаттамасы деп таныған орынды[2].  

Оқытушының кәсіби шеберлігін, біліктілігін көтеру - білім беру сапасын көтерудің 
ең маңызды шарттарының бірі. Кәсіби шеберлікті қалыптастыру - оқытушының 
шығармашылық жеке тұлғасын қалыптастыру, жаңаны қабылдауға деген дайындықты 
қалыптастыру, педагогикалық инновацияларға деген қабылдауларын дамыту.  

ХХІ ғасыр маманының кәсіби шеберлігіне өте жоғары талаптар қойып отыр. 
Қазіргі қазақстандық қоғам жаңа мыңжылдықтағы білім беру нарығы жағдайында жеке 
тұлғаның кәсіби қызметі мен дитерминацияланған талаптарымен өлшенетін оның өң 
бойындағы жалпы адамзаттық құндылықтарын танудың қажеттілігін айқындап береді. 
Бұл жерде нақты айтып өтетін болсақ, қазіргі таңда қоғам өзгеріске түсіп, адам санасы да 
өзгереді, қоғамдағы өзекті деген мәселелерді шешудің жаңа жолдары табылады. Бұл 
шешімдердің қатарына жаңа технологиялар арқылы білім мен тәрбие беру ісі 
жатқызылуда.  

Білім беруді ақпараттандыру үрдісі білім беру идеяларын жүзеге асыруға, оқу- 
тәрбие үрдісінің барлық деңгейлерін интенсификациялауға, оның сапасы мен тиімділігін 

276 
 



көтеруге арналған жаңа ақпараттық-коммуникациялық технологиялар мүмкіндігін 
қолдану жолдарын ұсынуда.  

Білім беру жүйесін ақпараттандыру үрдісі мен оның басты ұстанымдары жоғары 
оқу орнының оқытушыларының  білім деңгейін көтеруде бірқатар жаңа талаптарды қоя 
отырып, педагогикалық қызметтің әр түрлі саласындағы жеке тұлғаның жоғары кәсіби 
шеберлігін талап етеді. Жоғары оқу орнының білім беру кеңістігіндегі ақпараттық-
коммуникациялық технологияларды кеңінен енгізу жағдайында осы саладағы профессор 
оқытушылар құрамының шеберлігі мен біліктілігінің маңызы арта түседі. Педагогикалық 
шеберліктің негізі – студенттердің өз еркімен дамуына жол ашу, оқу-тәрбие процесінде 
білім алушылармен педагогикалық ынтымақтастықта жұмыс атқарудың формаларын, 
әдістерін дамыту, шәкірттерге деген қамқорлық пен сүйіспеншілікті арттыру. Жұмыс әдіс-
тәсілдерін жаңаша жандандыра түсу педагогикалық шеберліктің басты сипаты болып 
табылады.  

Қорыта келе, бұдан болашақтың бүгінгіден де нұрлы болуына ықпал етіп, адамзат 
қоғамын алға апаратын жол тек білімде ғана екендігін анық тануға болады.  
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Қазақстан Республикасының экономикалық және әлеуметтік дамуы басқарудың 

барлық деңгейіндегі материалдық, еңбек және қаржылай ресурстарды тиімді пайдалану 
үшін министрліктер мен ведомстволардың, кәсіпорындар мен бюджеттік мекемелердің 
жауапкершіліктерін жоғарылатудағы экономикалық іс-әрекеттерді жетілдіруді бір-бірінен 
ажыратып қарастыруға болмайды. 

Қазақстан Республикасындағы мемлекеттік мекемелер мен ұйымдарындағы 
жеткілікті деңгейдегі сауатты және дәл ұйымдастырылған бухгалтерлік есеп пен есептілік 
жасырын резервтерді анықтап, үнемдеу, жоспарлау және қаржылық-бюджеттік тәртіпті 
бұзушылықты әшкерелеп қана қоймай, сонымен қатар, мүмкін болатын жоғалтулар мен 
негізсіз шығындарды уақытылы жойып, алдын-ала ескертеді. Мемлекеттік бюджетке 
қарасты ұйымдар мен мекемелердің қызмет ету үдерісі бюджеттік және бюджеттен тыс 
қаржылардың, сонымен қатар, күрделі салымдар бойынша шығындар сметаларыпың 
орындалуының бухгалтерлік есебін жүргізу, ішкі резервтерді барынша пайдалану үшін, 
ашық несиелер мен олардың бекітілген шыгындар сметасы бойьшша мақсатты 
пайдалануына сәйкес қаржыларды дұрыс және үнемді шығындаудың экономикалық 
қажеттілігін құрайды [1]. 

Ұйымның шаруашылық және қаржылық қызметінің бухгалтерлік есебін жетілдіру, 
оның бақылаушы функцияларын нығайту - қаржылық-бюджеттік тәртіпті нықтаудың 
негізі. Бюджет бойынша шығындар сметасының  орындалуына байланысты барлық 
процесстер, операциялар мен кұбылыстардың жаппай және үздіксіз бейнесін жасай 
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отырып, бухгалтерлік есеп оларды жоспармен (сметамен) жүйелі түрде теңестіру ғана 
емес, факт бойынша шығындардың жоспардан (сметадан) ауытқуының себебін белгілеуге, 
шығындардың барынша тиімді нормаларын анықтауға және бүтіндей бюджеттік және 
сметалық жоспарлаудың деңгейін жоғарылатуға мүмкіндік береді. Есеп, талдау және 
аудит дәл ұйымдастырылған сайын халықты жұмыспен қамтудың мемлекеттік мекемелері 
мен ұйымдарындағы басқарудың сапасы жоғары болады. 

Елдегі халықтың өспелі қажеттіліктері мен өндірісті кеңейтуге көп мөлшерде 
бюджеттік құралдарды икемдеп және бағыттай отырып, Қазақстан Республикасының 
Үкіметі әлемдік экономикалық дағдарыстан шығудың бағдарламасының мәселелерін 
табысты шешу үшін қажетті материалдық базаны кеңейтуді және нығайтуды қамтамасыз 
етеді. Үкімет кәсіпорындардағы өндіріс көлемі төмендеген жағдайда персоналдардың 
жұмыспен қамтылуын қамтамасыз ету жөнінде ірі компаниялармен жүмыс істейді [2]. 

Мемлекеттік органдардағы есеп пен есептілік бюджеттің орындалуын бақылаушы 
құрал ретінде бола тұра, ұлттық табысты кеңейтілген ұдайы өндіріс мақсаттарына тиімді 
бөлуге және халық шаруашылығындағы салалардың дамуына қажетті қатынасты сақтауға, 
бекітілген мемлекеттік бюджетті дәл орындауға ыңғай жасайды. 

Біздің ойымызша мемлекеттік органдардағы бухгалтерлік есептің негізгі 
функциялары: бақылаушы, ақпараттық, талдаушы болып табылады. 

Бюджеттік қаржыландыру жағдайында мүліктің сақталуы мен бюджеттік қаржы 
бөлінуді мақсатты пайдалануда бақылау күшейтілуі тиіс. Бақылаушы функция мекеменің 
қызмет ету процессінде барлық ауытқуларды анықтауды ұйғарады. 

Ақпараттық функция ішкі және сыртқы пайдаланушыларға дәл және дұрыс 
ақпараттар беруді атқарады. Көптеген шаруашылық операциялар құжатталады, 
анықталған белгілері бойынша топталады, есептілік регистрлерінде көрсетіледі, 
бухгалтерлік есептің шоттарында топталады, сонан соң бухгалтерлік есептілік 
нормаларында қорытындыланады. 

Бухгалтерлік есептің мәліметтері мекеменің қаржылық-шаруашылық қызметін 
талдау, бағалау және келесі шешімдерді қабылдау үшін қолданылады. Бұл 
функциялардың барлығы бухгалтерлік есеп туралы заңмен анықталған бухгалтерлік 
есептің принциптерінің көмегімен жүзеге асырылады [3]. 

Бюджеттік есеп Бюджеттік кодекс және мемлекеттік мекемелердегі бухгалтелік 
есепті жүргізу бойынша басқа да нұсқаулықтар негізінде жүргізіледі. Мемлекеттік 
бюджеттің орындалуы сәйкес бюджетті орындаушы қаржылық органдарға тікелей 
жүктеледі. 

Қазақстан Республикасының Қаржы министрлігі мемлекеттік бюджетке қарасты 
мекемелер мен ұйымдар, қаржылық органдар үшін бюджеттің орындалуы жөніндегі 
ағымдағы бухгалтерлік есептің шоттар жоспарын жасайды және бекітеді, сонымен қатар, 
шоттар корреспонденциясының жүйесін, бірінші ретті құжаттар мен есепті регистрлардың 
нұсқасын, құжат айналымының тәртібін, бюджеттің орындалуы жөніндегі есептіліктің 
нұсқасы мен көлемін және бюджеттік мекемелер шығындарының сметасын бекітеді. 

Сметалық тәртіпте қаржыландырылатын мекемелерді бюджеттік деп атайды. 
Оларға жататындар: жұмыспен қамтуды үйлестіру және әлеуметтік бағдарламалар 
бойынша мемлекеттік мекемелер мен ұйымдар, мектептер, бала бақшалар, жоғары және 
орта арнайы оқу орындары, кәсіби-техникалық лицейлер, ғылыми-зерттеу ұйымдары, 
денсаулық сақтау, әлеуметтік қамсыздандыру, дене шынықтыру мекемелері және т.б.  

Бюджеттік мекеменің қаржыларға деген қажеттілігі негізгі жоспарлы қаржылық 
құжат болып саналатын шығындар сметасында көрсетіледі. Бекітілген сметалар негізінде 
бюджеттік мекемелер өз қызметін атқару үшін ақшалай құралдар алады 

Қаржы бөлімдері мемлекеттік мекемелер мен ұйымдардағы бухгалтерлік есеп 
бюджет бойынша шығындар сметасының орындалуы, арнайы қаржылар сметасы және 
есеп пен есептілік мәліметтерін жинақтауға байланысты барлық операциялардың көрінісін 
қамтамасыз етеді [4] 
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Мемлекеттік мекемелер мен ұйымдардың тиімділігі басқарудың қазіргі заманғы 
әдістерін пайдаланумен байланысты. Егер мемлекеттік мекемелер мен ұйымдар өздерін 
қаржы саясатын жүзеге асыратын құрылым ретінде танытса, олардың бюрократтық 
аппараты туралы түсінік артта қалады. Замануи еңбекпен қамту қызметтерінің басшылары 
тиімділік, әрбір еңбек делдалдығының құны, зерттеулердің рентабельдігі турады сөз 
қозғайды. Өз қызмет аясын кеңейту үшін олар жарнама мен маркетингтің қазіргі заманғы 
әдістерін қолданады. Атап айтқанда, қызметті ішкі басқаруға қатысты мәселелер аса 
маңызды, себебі қаржы саласының көптеген мәселелері өзінің тәжірибелік маңыздылығы 
бойынша ерекшеленгенімен, өзара тығыз байланысты болады.  

Аудандық қаржы бөлімдерінің құрылымы, мысалы, барлық аудандарда бірдей 
болуы мүмкін емес.  Олардың өкілеттіліктері, әдістері мен мүмкіндіктері түрлі болып 
келеді. Қаржы бөлімдерінің құрылымына аймақтық ерекшеліктер де әсер етеді: 
тұрғындардың саны, аумақтың көлемі, табиғи байлықтар, өндірістің салалық құрылымы, 
еңбек ресурстарының саны мен сапасы. Компьютерлендіру, орталық қызметкерлерінің 
жұмыс орындарын техникамен қамтамасыз ету олардың еңбек өнімділігінің өсуіне және 
кейбір бөлімдерде ішкі қайта үйлестіру немесе қысқарту арқылы жұмыс істейтіндердің 
санын өзгертуге  мүмкіндік береді.  

Ұйымдастыру құрылымдарының нұсқалары бірқатар қызмет бөлімшелерінің 
есептік және талдау қызметтерін орындауға мамандандырылғанын дәлелдейді. Дегенмен 
бұл нұсқалар бірқатар артықшылықтармен және кемшіліктермен сипатталады. Бұл 
құрылым жұмыссыздарға бағытталады, тек географиялық тұрғыда ыңғайлы болып келеді. 
Оперативтік және бухгалтерлік есеп пен талдаудың қызметтері түрлі бөлімдерге 
үйлестірілген, бұл есептің, басқа да жұмыстардың қайталануын және еңбек 
сиымдылығының жоғарылауын тудырады. Қажетті техникалық базаның болмауы 
жағдайында функционалдық тәсілді және есептік-талдау қызметтерін ендіру күрделі 
болып келеді. Оперативтік есепке тиесілі кейбір мәселелермен жекелеген қызмет 
бөлімшелері айналысады, бірақ бұл ақпарат түрлі бөлімдерге үйлестірілгендіктен оларды 
уақытылы және кешенді пайдалану аса қиынға соғады. Бұл, еңбекпен қамту 
орталықтарының есептік-талдау қызметтерінің маңыздылығына жеткіліксіз көңіл бөлу 
салдарынан болады.  

Кәсіпорынды кеңейту кезінде басшылық алдында екі мәселе туындайды: 
- жауапкершілікті қалай бөлу қажет; 
- орындаушыларды қалай бақылау қажет. 
Бейорталықтандырудың басты ерекшелігі – бұл мәжбүрлемеу және барынша 

басқару еркіндігін беру. Бюджеттік қаржыландыру жағдайында басқару еркіндігі туралы 
сөз қозғау қиын, себебі бұл сала мемлекет тарапынан қатаң түрде реттеледі. Қызметтің 
тиімділігі, мемлекеттік еңбекпен қамту қызметіндегі оперативтік және бухгалтерлік 
есептің, талдаудың сапасы, біріншіден, олардың ұйымдастыру құрылымдарын 
жетілдірумен байланысты. Осы ретте ұйымдастыру құрылымы қызметтің көлеміне, 
ауқымына және ерекшеліктеріне сәйкес болуы тиіс. Екіншіден, нысандық есептік 
үрдістердің болуы келесілерді қарастырады: 

- тиянақты жасалған қызмет нұсқауларының, жекелеген құрылымдық бөлімшелер, 
есеп бақылау және талдау, ішкі (оперативтік) есепті дайындау жөніндегі қызмет 
мамандары арасындағы өзара қатынас пен әрекеттесу тәртібінің негізінде нысандық 
анықтау және құжаттық рәсімдеу. Бұл есептік жұмыстардың қайталануының, құжаттау 
шығындарының қысқаруына алып келеді; 

- оперативтік есептің мәліметтері көрсетілетін бастапқы құжаттардың (басқа 
ақпарат тасымалдаушылардың) тізімін анықтау; 

- толтыру мезетінен бастап архивке өткізуге дейін құжаттардың (басқа ақпарат 
тасымалдаушылардың) қозғалыс тәртібін анықтау; 

- қызметтің түрлі тұстарын бағалау үшін бақылау орындарын анықтау; 
- оперативтік есепті жүргізудің түрлері мен әдістерін таңдау. 
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Үшіншіден, оперативтік есеп ақпараты оперативтілік (жеделдік), жеткіліктілік, 
талдамалық, иілгіштік, пайдалылық, тиімділік талаптарына  сәйкес келуі тиіс.  

Аталған құрылымды ендіру оның есептеуіш техника құралдарын пайдалану 
негізінде қызметтің алдында тұрған мәселелерді уақытылы және толық көлемде шешу 
талаптарына сәйкестігін нақтылауға мүмкіндік береді.Ресурстарды орталықтан басқару 
және қала аудандарындағы жауапкершілік орталықтарын бөлу еңбекпен қамту 
қызметіндегі оперативтік және бухгалтерлік есепті, экономикалық талдауды 
ұйымдастырудың қажетті шарттары болып табылады. Функционалдық тәсілге сәйкес 
жасалған ұйымдастыру құрылымының ұсынылған нұсқасында, есептік-талдау 
қызметтерін жүзеге асыру үшін қажетті шарттар қамтамасыз етіледі.  

Бюджеттік қаржыландыруға өтумен байланысты бухгалтерлік есеп пен талдау 
әдістемесін әзірлеу мен бейімдеуді жекелеген құрылымдық бөлімшеге бөлген жөн, бұл 
еңбекпен қамту қызметі мамандарының жұмыс реттілігін анықтауда  және бюджеттік 
заңдылық өзгерген жағдайда нұсқауларды оперативті түрде түзетуде маңызды роль 
атқарады.  

Басқару аппаратының сұранысына жауап беретін оперативтік ақпаратқа қажеттілік 
қаланың әрбір ауданында арнайы оперативтік есеп жұмыстарын орындау үшін өтініш 
білдірген азаматтарды есепке алу бөлімін құруға алып келді.   Бөлімнің қызметкерлері 
басшының еңбек нарығын бақылау жөніндегі орынбасарына тікелей бағынышты болады.  

Осы бөлім әрбір ауданда өтініш білдірген және тіркелген барлық азаматтарды 
есепке алу мәселелерін жүзеге асыру үшін құрылады. Бұл бөлімді екі бөлімшеге бөлу 
тиімді деп есептейміз. Оның біреуі жұмыс іздеп жүрген, яғни жұмыссыз және жұмыс 
орнын ауыстыруға бел буған тұлғаларды қабылдаумен айналысады, бөлімшенің негізгі 
қызметіне мемлекеттік органға жұмыспен қамту мәселесі бойынша өтініш білдірген 
тұлғаларға көмек көрсету кіреді. Екінші бөлімше кәсіпорындармен жұмыс істейді.  

Мемлекеттік органның күрделі мәселелерін табысты және тиімді орындау 
бақылауды және оны жүзеге асыру әдістерін тиісінше ұйымдастыруына байланысты. 
Бақылау-тексеру бөлімі тексерулерді жоспарлаумен, ұйымдастырумен және жүргізумен 
айналысады.  

Кез келген деңгейдегі бюджеттік мекемеде бюджеттік қаржыларды мақсатты 
пайдалануды, бекітілген шығындар сметасын орындауды жоспарлау мен бақылауды 
дұрыс ұйымдастырудың маңызы зор.  

Бюджеттік қаржыларды мақсатты пайдалануын тексерудің мақсаты болып 
нормативтік-құқықтық актілер талаптарының негізінде бухгалтерлік есепті жүргізу 
әдістемесінің сақталуын тексеру табылады. Бюджеттік қаржыларды мақсатты 
пайдалануын тексеру мәселелері суретте жүйеленіп, көрсетілген.  

Тексеру арқылы қызмет материалдық, еңбек, және қаржылық резервтердің толық 
шоғырлануы мен пайдалануы, қызметтің жағымды және жағымсыз жақтары туралы 
шынайы ақпаратты алады, бұл басқару шешімдерінің жедел және дұрыс қабылдануына 
ықпал етеді. Жоғарыда атап өткендей, аудандық орталықтар бухгалтерлік есепті дербес 
жүргізеді, бұл әрбір бөлімшеде есеп-қисап бөлімін құру қажеттілігіне, заңдылықтарға 
сәйкес есеп қисап бөлімі үшін бағдарламалық қамтамасыз ету кешенін сатып алуға және 
қолдауға алып келді. Бірақ бейорталықтандырылған есеп есептік еңбектің бөліну 
мүмкіндігін азайтып, есептік жұмыстардың жалпы көлемін, сәйкесінше, оларға кететін 
шығындарды ұлғайтады.  

Іс жүзіндегі нұсқаулық есепті орталықтандырудың заңнамалық негізі болып 
табылады, себебі, бухгалтерлік есепті жүргізу тәртібі ҚР мемлекеттік билік органдары 
жанынан құрылған ҚР субъектілеріне, жергілікті өзін-өзі басқару органдары мен 
бюджеттік мекемелерге, сонымен қатар, мемлекеттік мәртебесі бар қазақстандық ғылыми 
академияларымен құрылған мекемелер мен ұйымдарға таралады.    

 Бухгалтерлік есепті жүргізу үшін қажет болатын ақпараттарды жинау, топтастыру, 
нақтылау мақсатында шұғыл есептер бірінші кезекте орындалады. 
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Орталықтандырудың мақсаты – мекемелердің қаржы-шаруашылық қызметінің 
шығындарын қысқарту, ресурстарды шоғырландыру. Сонымен қатар қаржылық және 
шаруашылық мәселелер бойынша шешімдерді қабылдау жеделдігін жоғарылату. 
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Под финансовыми инвестициями подразумевают вложение средств в различные 
финансовые инструменты, в первую очередь, ценные бумаги, корпоративные права и др. 
К основным видам финансовых инвестиций относятся: акции; облигации, паи, опционы, 
фьючерсы и др. С целью налогообложения финансовые инвестиции делятся на прямые и 
портфельные. Прямые финансовые инвестиции предусматривают внесение средств или 
имущества в уставный фонд юридического лица в обмен на корпоративные права, 
эмитированные таким юридическим лицом, а портфельные – приобретение ценных бумаг, 
деривативов и других финансовых активов за денежные средства на фондовом рынке (за 
исключением операций приобретения акций как непосредственно налогоплательщиком, 
так и связанными с ним лицами, в объемах, превышающих 50 % общей суммы акций, 
эмитированных другим юридическим лицом, которые принадлежат к прямым 
инвестициям). В Республике Казахстан учет указанных инвестиций в государственных 
учреждениях ведется согласно Правил ведения бухгалтерского учета в государственных 
учреждениях[1] и в соответствии с МСФО для общественного сектора (МСФООС) 28 
«Финансовые инструменты: представление информации»; МСФООС 29 «Финансовые 
инструменты: признание и оценка», МСФООС «Финансовые инструменты: раскрытие 
информации». 

В государственных учреждениях финансовые инвестиции подразделяют 
надолгосрочные и текущие. В основу признания финансовых инвестиций долгосрочными 
или текущими положено два критерия: -продолжительность использования (12 месяцев с 
даты баланса или операционный цикл); ликвидность. 

В экономической литературе рассматриваются и другие подходы к выбору 
критерия разделения финансовых инвестиций на долгосрочные и текущие. Например, Э. 
Джонс предлагает собственную терминологию определения такого объекта 
бухгалтерского учета, как финансовые инвестиции. В частности, все финансовые 
инвестиции он называет внешними, а текущие – временными [2, С.127].  
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По нашему мнению более полным является определение, предложенное Нидлзом 
Б., Андерсоном Х., Колдуэллом Д.: «Намерения руководства по поводу того, как долго 
будут сохраняться приобретенные ценные бумаги, с одной стороны, обуславливаются 
качественными характеристиками этих ценных бумаг (их ликвидностью, сроком 
обращения) и целями их приобретения, а с другой стороны, определяют, насколько долго 
средства, израсходованные на осуществление данного финансового вложения, будут 
изъяты из оборота, то есть являются ли данные финансовые инвестиции краткосрочными 
или долгосрочными»[3, С.93]. 

Государственное учреждение при первоначальном признании финансовые 
инвестиции оценивает по справедливой стоимости, которая является ценой сделки. 
Финансовые инвестиции, не учитываемые по справедливой стоимости с признанием на 
финансовый результат, при первоначальном признании отражаются по стоимости их 
приобретения плюс затраты по сделке напрямую связанные с их приобретением или 
выпуском. Для учета операций по финансовым инвестициям предназначены следующие 
счета: 1120 «Краткосрочные финансовые инвестиции»; 1130 «Резерв на обесценение 
краткосрочных финансовых инвестиций»; 2120 «Долгосрочные финансовые инвестиции»; 
2130 «Резерв  на обесценение долгосрочных финансовых инвестиций». 

При перечислении денежных средств, выделенных администратору бюджетных 
программ на основании решения Правительства Республики Казахстан на образование 
или пополнение уставного капитала субъектов квазигосударственного сектора, 
администратор бюджетных программ производит запись по дебету счета 2120 
«Долгосрочные финансовые инвестиции» и кредиту соответствующего субсчета счета 
1080 «Плановые назначения на принятие обязательств согласно индивидуальному плану 
финансирования по обязательствам государственных учреждений, финансируемых из 
республиканского бюджета», 1090 «Плановые назначения на принятие обязательств 
согласно индивидуальному плану финансирования по обязательствам государственных 
учреждений, финансируемых из местного бюджета». 

Государственное учреждение осуществляет последующий учет финансовых 
инвестиций с использованием следующих методов: 

-финансовые инвестиции в субъекты квазигосударственного сектора по методу 
себестоимости или по методу долевого участия; 

-прочие финансовые инвестиции: по справедливой стоимости или по 
амортизированной стоимости (рис.1). 

 
 
Рис.1.Методы оценки финансовых инвестиций в последующем учете 

государственных учреждений 
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В соответствии с МСФООС 29 «Финансовые инструменты: признание и оценка», 
метод учета по себестоимости представляет собойметод учета инвестиций в субъекты 
квазигосударственного сектора, при котором инвестиции признаются по себестоимости. 
Администратор бюджетных программ признает доход от инвестиций только в той 
степени, в которой он (как инвестор) получает распределения из накопленных чистых 
прибылей объекта инвестиций, возникающих с даты инвестирования[4].  

Дивиденды по долевым инструментам и отчисления части чистого дохода 
государственных предприятий относятся на счет доходов от управления активами, когда 
установлено право на получение выплаты и являются доходами бюджета.  

Когда дивиденды на долевые ценные бумаги объявляются из чистого дохода до 
приобретения, они вычитаются из первоначальной стоимости ценных бумаг. Часть 
денежных дивидендов, объявленных из чистого дохода после приобретения, признается в 
качестве дивидендных доходов, и также относятся на счет доходов от управления 
активами и являются доходами бюджета. Администратор бюджетных программ отражает 
начисление дивидендов и отчислений части чистого дохода объектов инвестиций 
записью: дебет счета 1250 «Краткосрочные вознаграждения к получению» и кредит счета 
6220 «Прочие доходы от управления активами», одновременно: дебет 7120 «Расходы  по  
расчетам  с  бюджетом»  и  кредит  субсчета  3133  «Краткосрочная кредиторская 
задолженность перед бюджетом по прочим операциям». 

Метод долевого участия представляет собой метод учета инвестиций в субъекты 
квазигосударственного сектора, в соответствии с которым инвестиции первоначально 
учитываются по фактическим затратам, а затем балансовая стоимость инвестиции 
увеличивается или уменьшается, отражая признание доли инвестора в прибыли или 
убытке объекта инвестиции после даты приобретения. Доля инвестора в прибыли или 
убытке объекта инвестиций признается на финансовом результате текущего года 
инвестора. Администраторы бюджетных программ отражают долю участия в прибыли 
(убытке) объекта инвестиций следующими записями: 

-доля прибыли: по дебету счета 2120 «Долгосрочные финансовые инвестиции» и 
кредиту счета 6220 «Прочие доходы от управления активами», или 

-доля убытков: по дебету счета 7320 «Прочие расходы по управлению активами» и 
кредиту счета 2120 «Долгосрочные финансовые инвестиции». 

Отражение полученного от объекта инвестиции дохода осуществляется записью: 
дебет счета 1250 «Краткосрочные вознаграждения к получению» и кредиту счета 2120 
«Долгосрочные финансовые инвестиции». 

При учете финансовых инвестиций по справедливой стоимости справедливой 
стоимостью финансовых инвестицийявляется их рыночная котировочная цена на 
активном рынке. При отсутствии активного рынка финансовые инвестиции учитываются 
по себестоимости. 

Результат от изменения справедливой стоимости торговых долевых ценных бумаг 
отражается: 

-доход от изменения справедливой стоимости: дебет счета 1120 «Краткосрочные 
финансовые инвестиции» и кредит счета 6310 «Доходы от изменения справедливой 
стоимости»;  

-расход от изменения справедливой стоимости: дебет счета 7410 «Расходы от 
изменения справедливой стоимости» и кредит счета 1120 «Краткосрочные финансовые 
инвестиции». 

Увеличение справедливой стоимости долевых ценных бумаг, имеющихся в 
наличии для продажи, признается непосредственно в составе чистых активов/капитала: 
дебет счета 1120 «Краткосрочные финансовые инвестиции» и кредит субсчета 5113 
«Резерв на переоценку финансовых инвестиций». 

По состоянию на конец года администратор бюджетных программ проводит тест 
на обесценение финансовой инвестиции. При наличии факта обесценения осуществляется 
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запись: дебет счета 7440 «Расходы от обесценения активов» и кредит счета 1130 «Резерв 
на обесценение краткосрочных финансовых инвестиций».  

Убытки от обесценения долевых ценных бумаг, имеющихся в наличии для 
продажи, не могут восстанавливаться с отражением соответствующих сумм в составе 
финансового результата за период.Увеличение справедливой стоимости, возникшее после 
признания убытка от его обесценения, признается непосредственно в составе чистых 
активов/капитала: дебет счета 1120 «Краткосрочные финансовые инвестиции» и кредит 
субсчета 5113 «Резерв на переоценку финансовых инвестиций». 

При учете финансовых инвестиций по амортизированной стоимости с 
применением метода эффективной ставки процента  амортизированная стоимость 
финансового актива или финансового обязательства является стоимостью, по которой 
финансовый актив или финансовое обязательство оцениваются при первоначальном 
признании, за вычетом выплат основной суммы, плюс или минус накопленная 
амортизация, с применением метода эффективной ставки процента, разницы между 
первоначальной стоимостью и стоимостью на момент погашения, минус частичное 
списание (осуществляемого напрямую или с использованием резервного счета) на 
обесценение. 

При наличии объективных признаков обесценения ценных бумаг, удерживаемых 
до погашения, учитываемых по амортизированной стоимости, балансовая стоимость 
актива уменьшается непосредственно или посредством счета оценочного резерва. Сумма 
убытка при этом признается в финансовом результате отчетного года.  

Обесценение ценных бумаг, удерживаемых с погашения, с использованием счета 
оценочного резерва отражается записью: дебет счета 7440 «Расходы от обесценения 
активов» и кредит счета 1130 «Резерв на обесценение краткосрочных финансовых 
инвестиций». 

В конце отчетного года по результатам проведенной инвентаризации на основании 
согласованного с администратором бюджетных программ акта инвентаризационной 
комиссии, созданной в соответствии с приказом руководителя государственного 
учреждения, в учете фиксируется факт обесценения финансовых инвестиций. В акте 
инвентаризации должны быть указаны причины обесценения (наличие объективных 
признаков обесценения).Финансовый актив обесценивается, если существуют 
объективные признаки обесценения в результате одного или нескольких событий, 
имевших место после первоначального признания актива. Не всегда возможно назвать 
единичное событие, вызывавшее обесценение, так как причиной обесценения является 
комбинированный результат нескольких событий. К объективным признакам обесценения 
финансовой инвестиции относится ставшая известной инвестору информация о 
значительных финансовых трудностях, испытываемых объектом инвестиции; вероятности 
банкротства или финансовой реорганизации объекта инвестиции; исчезновение активного 
рынка для данного вида актива по причине финансовых трудностей и прочее. 

При наличии объективных признаков убытка от обесценения финансовой 
инвестиции, учитываемой по себестоимости, величина убытка определяется как разность 
между балансовой стоимостью финансовой инвестиции и дисконтированной стоимостью 
предполагаемых будущих потоков денежных средств, рассчитанной с использованием 
текущей рыночной ставки процента, и установленной для аналогичных финансовых 
инвестиций. Такие убытки от обесценения не подлежат реверсированию 
(восстановлению). 

Аналитический учет финансовых инвестиций ведется в учетных регистрах по 
каждому виду на карточках форма 292-а Альбома форм и в книге форма 292 Альбома 
форм. 
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Налоговым обязательством признается обязательство налогоплательщика перед 

государством, возникающее в соответствии с налоговым законодательством, в силу 
которого налогоплательщик обязан встать на регистрационный учет в налоговых органах, 
определить объекты налогообложения и объекты, связанные с налогообложением, 
исчислять налоги и другие обязательные платежи в бюджет, составлять налоговую 
отчетность, предоставлять ее в установленные сроки, и уплачивать налоги и другие 
обязательные платежи в бюджет. Государство в лице органа налоговой службы имеет  
право требовать от налогоплательщика исполнения его налоговых обязательств в полном 
объеме, а в случае их не исполнения или ненадлежащего исполнения применять способы 
по их обеспечению и меры принудительного исполнения в порядке, предусмотренном 
налоговым законодательством. Налогоплательщику  также необходимо знать, что в 
Кодексе Республики Казахстан «Об административных правонарушениях» определены 
административные штрафы за несоблюдение налогового законодательства.  

Налог состоит из определенных частей, которые принято называть элементами 
налога. Существуют следующие элементы налога: субъект налога, объект и предмет 
налога, налоговая база, налоговая ставка, налоговый период, порядок исчисления и 
уплаты налога, налоговые льготы, источник налога.Элементы налога представляют собой 
установленные налоговым законодательством компоненты налога, определяющие условия 
его применения. 

Основными элементами, влияющими на поступление индивидуального 
подоходного налога (ИПН) в бюджет являются - налогоплательщики (статус резиденства), 
объект налогообложения, ставки, налоговые вычеты, механизм уплаты. Простой и 
эффективный механизм контроля за своевременным перечислением средств в бюджет, 
наряду с уплатой налога по декларации, действующим во всех странах, являются системы 
удержания налога у источника выплаты дохода. В целях контроля объекта 
налогообложения и исчисления налоговой базы необходимым становится ведение учета. 
Таким образом, важное значение в системе налогообложения приобретает эффективная 
организация налогового и бухгалтерского учета, в основе которых лежит их взаимосвязь, 
связанная с доходом. Налоговый учет – это процесс ведения учетной документации в 
целях обобщения и систематизации информации об объектах налогообложения, 
исчисления налогов и других обязательных платежей в бюджет, а также составления 
налоговой отчетности. Необходимость налогового учета заключается в формировании 
полной и достоверной информации о порядке учета, в достоверном составлении 
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налоговой отчетности, в своевременной фиксации финансовой информации, в 
предоставлении информации органам налоговой службы для налогового контроля. 

Рамки налоговых обязательств зависят от системы налогообложения, принятой в 
той или иной стране. Налогом может облагаться совокупный доход (при этом 
используется принцип налогообложения по месту постоянного пребывания) или только 
доход, полученный на территории данной страны (при этом используется принцип 
налогообложения по источнику получения дохода).Лицо с постоянным 
местопребыванием в стране с налогообложением по месту постоянного пребывания (для 
физических лиц – если лицо имеет жилье или местожительство; для юридических лиц – 
местонахождение, место регистрации, расположение руководящего органа) подлежит 
налогообложению без ограничений, т.е. по полученному им совокупному доходу. С 
другой стороны, лица, которые не являются лицами с постоянным местопребыванием в 
данной стране, подлежат обложению в части доходов, полученных на ее территории, т.е. 
лицо подлежит «ограниченному налогообложению». В странах с системой 
налогообложения по принципу территориальности налогом облагают любой доход из 
источника внутри страны, независимо от того, является ли получатель дохода резидентом 
или нет. 

Налоговое законодательство может устанавливать налоговое льготирование –
полное и частичное освобождение от уплаты налогов и других обязательных платежей, 
достигаемое путем уменьшения налоговых ставок по сравнению с общепринятыми, 
увеличением не подлежащих обложению вычетов из налогооблагаемого дохода либо 
установление с той же целью иных норм и привилегий в рамках действующей налоговой 
системы. Льготирование может быть селективным, т.е. выборочным, если оно касается 
только отдельных категорий налогоплательщиков, видов деятельности и форм 
собственности, или глобальным, т.е. всеобъемлющим если может быть использовано при 
определенных условиях любыми налогоплательщиками. 

Работодатель при соблюдении требований законодательства Республики Казахстан, 
в т.ч. разрешения на привлечения рабочей силы, может использовать труд иностранных 
работников. В целях налогообложения иностранные работники подразделяются на 
резидентов (пребывающих на территории Республики Казахстан 183 и более календарных 
дней и постоянно приживающих) и на нерезидентов (пребывающих на территории 
Республики Казахстан менее 183 календарных дней (ст. 189 и 190 Налогового кодекса)). 
Налогообложение нерезидентов регулируется положениями Налогового кодекса (раздел 
«Особенности международного налогообложения»), конвенциями (соглашениями) 
воизбежание двойного налогообложения и уклонения от уплаты налогов на доход и 
капитал (имущество). В п. 5 ст. 2 Налогового кодекса(НК) установлено,что «если 
международным договором, ратифицированным Республикой Казахстан, установлены 
иные правила, чем те, которые содержатся в настоящем Кодексе, применяются правила 
указанного договора»[1]. 

Иностранцы (в т.ч. не имеющие гражданство), являющиеся в соответствии с 
Налоговым кодексом резидентами, облагаются индивидуальным подоходным налогом 
(ИПН) в том же порядке, как и граждане Казахстана: облагаемый доход определяется с 
учетом положений ст. 155 и 156 НК, в установленном порядке предоставляются 
налоговые вычеты, применяется ставка налога, установленная п.1 ст. 158 НК.Согласно 
пенсионному законодательствуобязательные пенсионные взносы уплачивают в 
накопительный пенсионный фонд только иностранцы, которые постоянно проживают на 
территории Казахстана, т.е. имеют вид на жительство или удостоверение лица без 
гражданства.Налогообложение доходов работников иностранцев – нерезидентов 
производится по ставке, установленной п.1 ст. 158НК, но без предоставления налоговых 
вычетов, а также они не уплачивают обязательные пенсионные взносы. Иностранные 
работники подлежат обязательному социальному страхованию (за них производятся 
социальные отчисления, если они имеют статус постоянно проживающих на территории 
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Республики Казахстан). Согласно Закону РК «О правовом положении иностранцев» от 
19.06.1995 г. № 2337 постоянно проживающими в РК признаются иностранные граждане 
и лица без гражданства, получившие на то разрешение, подтвержденное документально: 
вид на жительство иностранного гражданина или удостоверение лица без гражданства, 
выданные органами внутренних дел. 

Доходы, получаемые физическими лицами, в т.ч. иностранцами, в зависимости от 
порядка налогообложения делятся на группы:доходы, облагаемые у источника 
выплаты;доходы, не облагаемые у источника выплаты;доходы, не подлежащие 
налогообложению;выплаты, не рассматриваемые как доходы. 

К доходам, облагаемым у источника выплаты, относятся (ст. 150НК): доход 
работника;доход физического лица от налогового агента;пенсионные выплаты из единого 
накопительного пенсионного фонда;доход в виде дивидендов, вознаграждений, 
выигрышей;стипендии;доход по договорам накопительного страхования[1]. 

К доходам, не облагаемым у источника выплаты, относятся (ст. 177 НК): 
имущественный доход;доход индивидуального предпринимателя; доход частных 
нотариусов, частных судебных исполнителей, адвокатов, 
профессиональныхмедиаторов;прочие доходы[1].По доходам, которые входят в группу 
доходов, не облагаемых у источника выплаты, ответственность за исчисление, уплату и 
сдачу налоговой отчетности по ИПН возложена на само физическое лицо, которое такой 
доход получило.  

По доходам физических лиц, облагаемым у источника выплаты, ответственность за 
определение налогооблагаемой базы, исчисление, удержание и расчет с бюджетом, а 
также представление налоговой отчетности по ИПН возложены на налоговых агентов, т.е. 
на те организации, которые выплачивают эти доходы физическим лицам. 
Налогообложение доходов работника и доходов физического лица от налогового агента 
регулируется следующими нормативными актами: Налоговым Кодексом, Трудовым 
кодексом, Гражданским кодексом, Законом «О пенсионном обеспечении в Республике 
Казахстан», Законом «Об обязательном страховании Республике Казахстан», Законом "Об 
обязательном медицинском страховании". 

Работодатель заключает со своими работниками трудовые договоры, а также может 
заключать договоры гражданско-правового характера. Налогообложение по гражданско-
правовым договорам отличается от налогообложения по трудовым договорам. В 
соответствии с Гражданским кодексом в отношении  договора гражданско-правового 
характера договором признается соглашение двух или нескольких лиц об установлении, 
изменении или прекращении гражданских прав и обязанностей (п.1 ст. 378 Гражданского 
кодекса), при этом граждане и юридические лица свободны в заключении договора (ст. 
п.1 ст. 380 Гражданского кодекса). При заключении договора гражданско-правового 
характера одна сторона договора выступает заказчиком, и их взаимоотношения 
регулируются условиями данного договора. Выплаты, производимые по договорам 
гражданско-правового характера (по договору аренды, купли-продажи, подряда, 
перевозки и т.д.) входят в группу доходов физических лиц от налогового агента, 
облагаемых у источника выплаты, но не относятся к доходу работника (пп.3) п. 2 ст.168 
НК). 

Все отношения работодателя и работника, основанные на трудовом договоре, 
регулируются Трудовым кодексом Республике Казахстан. По трудовым договорам 
работодатель несет обязательства по предоставлению работнику отпуска и оплату 
компенсаций за неиспользованный отпуск, оплату пособия по временной 
нетрудоспособности, компенсации, связанные с прекращением трудовой деятельности, 
оплате выходных и праздничных дней, обеспечение рабочим местом и всем необходимым 
для работы. Договоры гражданско-правового характера заключаются в соответствии с 
Гражданским кодексом Республике Казахстан. 
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Налоговым кодексом определен перечень выплат физическим лицам, которые не 
должны рассматриваться в качестве их доходов (п.3 ст.155) и перечень доходов 
физических лиц, не подлежащих налогообложению ИПН (п.1 ст.156).Большинство  
выплат, входящих в перечень п.3 ст.155, являются производственными расходами 
организации. Они не рассматриваются как доходы физических лиц (работников), но 
учитываются как затраты, направленные на получение дохода, и в установленных 
пределах относятся на вычеты при определении налогооблагаемого дохода организации. 
В этот перечень включены компенсационные выплаты работникам в случаях, когда их 
работа протекает в пути, имеет разъездной характер, связана со служебными поездками в 
пределах обслуживаемых участков; компенсации по служебным командировкам; 
компенсации расходов, подтвержденных документально, по проезду, провозу имущества, 
найму помещения на срок не более тридцати календарных дней при переводе работника 
на работу в другую местность либо переезде в другую местность вместе с работодателем; 
затраты на вахтовый метод организации производства;полевое довольствие работников, 
занятых на геологоразведочных, топографо-геодезических и изыскательских работах в 
полевых условиях, – за каждый календарный день такой работы в 2-кратном размере 
месячного расчетного показателя (МРП); стоимость выданной специальной одежды, 
специальной обуви, других средств индивидуальной защиты и первой медицинской 
помощи, мыла, обеззараживающих средств, молока или других равноценных пищевых 
продуктов для лечебно-профилактического питания по нормам, установленным 
законодательством Республики Казахстан;расходы, связанные с доставкой работников от 
места их жительства (пребывания) в Республике Казахстан до места работы и обратно и 
т.д. В установленных пределах эти затраты не должны включаться в начисленные доходы 
работников, но учитываться как затраты у работодателя. Превышение установленных 
пределов будет считаться доходом работника в целях налогообложения. 

Пунктом 1 ст.156 Налогового кодекса определен перечень доходов физических 
лиц, не подлежащих обложению ИПН, т.е. эти доходы учитываются в доходах, 
начисленных физическому лицу, но при исчислении ИПН они должны исключаться из 
объекта обложения. В этот перечень включено 45 видов доходов и перечень льготников, 
доходы которых будут освобождаться от налогообложения в установленных пределах и с 
соблюдением определенных условий. 

Налоговым кодексом работнику предоставлено право при определении 
облагаемого дохода для исчисления индивидуального подоходного налога в целях 
налогообложения корректировать начисленный доход  на налоговые вычеты в 
соответствии с положениями ст. 166 Налогового кодекса.Налоговые вычеты, 
применяемые при определении ежемесячного дохода работника, облагаемого у источника 
выплаты, подразделяются на:стандартный - сумма в минимальном размере заработной 
платы (МРЗП); имущественный - суммы, направленные на погашение вознаграждения по 
займам, полученным физическим лицом-резидентом Республики Казахстан в жилищных 
строительных сберегательных банках на проведение мероприятий по улучшению 
жилищных условий на территории Республики Казахстан;социальные - сумма 
обязательных пенсионных взносов в размере, установленном законодательством 
Республики Казахстан о пенсионном обеспечении;сумма добровольных пенсионных 
взносов, вносимых в свою пользу (при наличии договора о пенсионном обеспечении за 
счет добровольных пенсионных взносов и документа, подтверждающего уплату 
добровольных пенсионных взносов);сумма страховых премий, вносимых в свою пользу 
физическим лицом по договорам накопительного страхования (при наличии договора 
страхования и документа, подтверждающего уплату страховых премий);расходы на 
оплату медицинских услуг (кроме косметологических)[1]. 

Налоговые вычеты применяются за каждый месяц в течение календарного года 
независимо от периодичности выплат.Если сумма налогового вычета, превышает 
определенную за месяц сумму дохода работника, подлежащего налогообложению, с 
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учетом корректировок, уменьшенного на сумму обязательных пенсионных взносов, то 
сумма превышения последовательно переносится на последующие месяцы в пределах 
календарного года для уменьшения налогооблагаемого дохода работника.В случае 
изменения места работы в течение налогового периода указанные положения по переносу 
суммы превышения не применяются по новому месту работы работника.В случае если 
физическое лицо являлось работником менее шестнадцати календарных дней в течение 
месяца, то при определении дохода работника налоговый вычет не 
производится[1].Необходимо отметить, что льготы и вычеты для корректировки 
налогооблагаемого дохода физического лица предоставляются только на основании 
поданного им заявления и предоставления подтверждающих документов. 

Обязательные пенсионные взносы (ОПВ), так же как и ИПН, удерживаются из 
фактически полученных работником с доходов в виде оплаты труда в размере 10%  от 
ежемесячного дохода, начисленного наемным работникам. Плательщиками ОПВ 
являются работники, поэтому срок уплаты взносов в пенсионный фонд зависит от даты 
фактической выплаты им дохода (не позднее 25 числа месяца, следующего за месяцем 
выплаты доходов). 

При исчислении ОПВдолжно учитываться не только  ограничение по 
максимальному размеру месячного дохода работника (в пределахсемидесятипятикратного 
МРЗП), но и положения п. 6 «Правил и сроков исчисления, удержания (начисления) и 
перечисления обязательных пенсионных взносов, обязательных профессиональных 
пенсионных взносов в единый накопительный пенсионный фонд», согласно которым из 
объекта для исчисления ОПВ должны исключаться выплаты по перечню, указанному в 
данном пункте[2]. 

Затраты работодателя на выплату работникам, как резидентам так и нерезидентам, 
являются объектом для обложения социальным налогом. Плательщики социального 
налога (СН)  - работодатели, в т.ч. нерезиденты, осуществляющие деятельность в 
Республике Казахстан через постоянное учреждение, а также индивидуальные 
предприниматели, адвокаты и частные нотариусы. По решению  юридического лица-
резидента, его структурные подразделения (филиал, представительство) могут быть 
самостоятельными  плательщиками СН и налоговыми агентами. Социальный налог – это 
налоговое обязательство работодателя и его исполнение не зависит от факта выплаты 
начисленного дохода работникам. Поэтому СН, исчисленный с доходов работников, 
должен перечисляться в бюджет ежемесячно, не позднее 25 числа месяца, следующего за 
отчетным месяцем.Для определения суммы СН к уплате в бюджет необходимо СН, 
исчисленный по фиксированной ставке, уменьшить на сумму социальных отчислений за 
этот месяц, исчисленный в соответствии с законодательством об обязательном 
социальном страховании.  

Для исчисления социальных отчислений (СО) ежемесячный доход принимается в 
размере, не превышающем десятикратного размера минимальной заработной платы, 
установленного законом о республиканском бюджете.В случае если объект исчисления 
социальных отчислений за календарный месяц менее МРЗП, то социальные отчисления 
исчисляются, перечисляются исходя из МРЗП.Для работодателя объектом исчисления 
социальных отчислений являются его расходы, выплачиваемые работнику в виде доходов 
за выполненные работы, оказанные услуги. Для самостоятельно занятых лиц объектом 
исчисления СОявляются получаемые ими доходы. К расходам юридических лиц, а также 
самостоятельно занятых лиц, использующих труд наемных работников, относятся доходы, 
выплачиваемые работнику в денежной или натуральной форме, включая доход, 
полученный в виде материальных, социальных благ или иной материальной выгоды. 
Социальные отчисления, подлежащие уплате в Фонд за участников системы 
обязательного социального страхования, устанавливаются в размере 5 процентов от 
объекта исчисления социальных отчислений и не уплачиваются с доходов, указанных  в п. 
5 «Правил исчисления и перечисления социальных отчислений». Социальные отчисления 
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– это платеж организации  за счет ее средств, и срок их уплаты в Государственный фонд 
социального страхования не зависит от срока фактической выплаты дохода работника (не 
позднее 25 числа, следующего за отчетным месяцем)[3]. 

Для отражения операций по учету доходов физических лиц, облагаемых у 
источника выплаты, налоговых обязательств по таким доходам, обязательств по учету 
обязательных пенсионных взносов и социальных отчислений, включая все налоги и 
отчисления, предназначен налоговый регистр специальной формы, согласно «Правил 
составления форм налоговых регистров». Налоговые регистры содержат информацию об 
объектах налогообложения и (или) объектах, связанных с налогообложением, 
налогоплательщика и заполняются одновременно с формой налоговой отчетности за 
налоговый период, по которому представляется форма налоговой отчетности[4]. 
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Аудиторлық қызмет нарығының дамуында маңызы бар тенденцияның бірі – 

олардың кеңес беру іс-шараларымен жүзеге асыруы. Аудиторлар аудиторлық есептерінде 
табылған есептегі саясаттың бір қалыптығы, ұйымда пайдаланылатын бухгалтерлік есеп 
әдістері және қолданылатын бағдарламалық өнімдер туралы қорытындыны қосады, 
сонымен қатар оларды өзгерту мен жаңару туралы ұсыныстар жасайды. Осы өзгерістерге 
байланысты аудиторлық есептеу аналитикалық бөлімінде кеңес беру элементі пайда 
болды. 

Аудиторлар есептерінде тексеріп жатқан ұйымның қаржы жағдайына яғни, ұйым 
қызметінің үздіксіздігіне баға беруді де қосты. Аудиторлар қаржы жағдайын бағалау үшін 
ұйымның қаржы қызметінің нәтижелеріне толық талдау жасаулары қажет: сатылған өнім 
көлемінің, пайданың, жеке өнім рентабельділігінің өзгеру қарқының есептеу керек, төлеу 
қабілеттілігін және қаржы тұрақтылығына баға беру керек. Осыған байланысты, әрине, 
аудиторлар басты назарды тек бухгалтерлік есептің ұйымдасуына ғана аударып қоймай 
керек болған жағдайларда қаржылық және басқару талдауларын жасау керек. 

Мемлекетте аудиторлық қызметтің дамуы мен бірге тексеріліп жатқан ұйымның 
қызметін толыққанды түсіну сұрағына назар аударуда, себебі бұл іс-шаралар жүргізілетін 
аудиттің дұрыстығының нәтижесінде жасалатын қорытындының шынайылығының сапасы 
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жоғары болатынына сенімділік білдіреді. Сол үшін аудитор ұйымдық есебінен бөлек оның 
қызметі туралы жан-жақты ақпараттарды жинақтау қажет. 

Аудиттің дағдарыстық жұмысына ҚР біріңғай аудиттің бақылауы мен 
қадағалауының қатаң болмауына, аудиторлар мен консультанттардың кәсіби деңгейінің 
төмендеуі мен көптеген аудиторлардың коммерциялық және мемлекеттік бағыттарға 
ауысуы, басқа қала мен мемлекеттерге көшіп кетуі және т.б. 

Өкінішке орай, аудиторлық бірлестіктердің көбеюіне, дамуына саны да сапасы да 
жағынан қадағаланбайды. Тәжірибелі аудиторлар арасында біршама аудитор мамандары 
өздерінің тәжірибесі білімдерін әр түрлі жағдайларға байланысты (әкімшілік жұмыстар, 
практикалық жұмыстардың жоқтығы немесе аздығы, білім деңгейін жоғарлату үшін 
жағдайдың төмендігі, өз білімнің жетілдіре алмауы) төмендетуде. Аудиторлық 
бірлестіктердің ішкі проблемалардың көбеюі, ұйымдардың, яғни аудиторлық қызметтің 
объектісі болып табылатын компанияның есеп жүргізуі мен есептілігіндегі қатерлер 
болып табылады. 

Жоғарыда аталған жағдайларға әсер тигізетін келесідей мәселелерді атап 
көрсетелік, олар экономикалық нарықтық өзгермелілігі, талап етуі. Мемлекет аралық 
байланысты орнату үшін әлемдік экономикалық нарыққа енуі тиіс, соның ішінде міндетті 
түрде нарық субъектілердің ҚЕХС енуі мен ұлттық жүйенің қайта құрылымдық 
бағыттарын қалыптастыру. Ол дегеніміз біршама шығын мен ұзақ уақытты талап етеді [1]. 

Аудиторлық қызметтің стандартсыз аудиторлық қызмет тәртібін жүзеге асуын 
анықтайтын жеке талаптар, аудитті және оған сәйкестендірілген қызметтерді 
ұйымдастыру, сапалы баға беру және аудиторларды дайындау, квалификацияны 
дайындау. 

Аудиторлық стандарттың маңыздылығы аудиторлық тексерудің сапасын 
қамтамасыз ету, әдістемелік сұрақтарда аудиттің унификациясы, аудитті өткізу және 
аудит есеп беруді құрастырудың бірігіп қарастыруың қорытындылайды. Аудиторлық 
стандарт аудиттің сапалы жүргізуің және аудиторлық жауаптылығын анықтау сотта ең 
нақты дәлел болып табылады. Аудиттық стандарттың негізінде аудитты дайындау оқу 
бағдарламалары және емтихан өткізудегі жеке талаптар қолданылады. Одан басқа 
аудитордың жаңа аудиторлық қызметтің тәжірибеге кіруін қамтамасыз ету, клиенттердің 
аудиторлық процестің түсінуің басшылықпен және аудиторлық субъектінің 
мамандарымен келісім жүргізуге көмектеседі. 

Клиенттердің қызметі көлемінің өсуі және күрделенуімен бірге есеп және есеп беру 
жүйесіне қатысты талаптар да жоғары бола бастады. Қаржылық есеп беру өзіндік бизнес 
тіліне және ұйымның қаржылық және мүліктік жағдайы туралы негізгі ақпарат көзіне 
айналып отыр. 

Аудиторлық ұйымдар білікті эксперттер ретінде танылды, олардың ұйымның есеп 
беруінің сенімділігі және қаржы жағдайы туралы пікірі басқару шешімін қабылдау, 
бизнесте серіктес таңдау, қаржыны инвестициялау бағытын, несиені ұсынудың 
мақсаттылығын және т.б. анықтау кезінде шешуші болып табылады. Аудиторлардың 
көрсететін қызметінің кеңеюі арқасында олар шаруашылық қызмет үдерісінде пайда 
болатын күрделі де әрқилы мәселелерді шешуде бухгалтерлік – қаржылық қызмет 
мамандарының көмекшілері болып отыр. 

Аудиторлық фирмалармен орындалатын жұмыстардың жалпы көлемінде ең үлкен 
үлесін кеңес беру қызметі алады, соның ішінде салық сұрақтары бойынша кеңес берудің 
салмақты үлесі бар. Ілеспелі қызметтің кеңеюінің жұмыскерлердің жүктемелерін 
теңестіру үшін маңызды мәні бар, себебі аудиторлық тексеруді жүргізу жылдық 
қаржылық есеп беруді ұсыну мерзімімен байланысты. 

Аудиттің халықаралық стандарттарына өтумен байланысты аудиторлық қызметті 
дамытудың жаңа кезеңі қарқын алып келеді. 

Аудиторлық қызмет нарығын дамытудың бірден - бір маңызды беталысы оларды 
кеңес беру үдерісімен үлестіру болып табылады. Аудиторлар аудиторлық есепке 
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анықталған қателер және сәйкессіздіктермен бірге қолданыстағы есеп саясатының, 
пайдаланудағы бухгалтерлік есепті ұйымдастыру әдістерінің және бағдарламалық 
өнімдерінің қолданылу тиімділігі туралы қорытынды, сонымен бірге олардың өзгеруі 
және жетілдірілуі бойынша ұсыныстар енгізе бастады. Осыған орай аудиторлық есептің 
талдамалы бөлімінде кеңес беру элементтері пайда болды.  

Ақпаратты компьютерлік өңдеу жағдайында аудит Қазақстандағы аудиттің 
Халықаралық стандарттарының 401 АХС мақсаты стандарттарды бекіту және аудитті 
компьютерлік ақпараттық жүйеде жүргізу барысы бойынша бірқатар әдістемелік тәсілдер, 
аудиттің 401 «Аудит  компьютерлік  ақпараттық  жүйесінде» Халықаралық стандартында 
ашылған. Бұл стандартта аудитор мамандығына және кәсіби жетік біліктігіне қойылатын 
талаптар келтірілген.  

Аудитор жоспарлау, бағыт көрсету, жетекшілік ету және орындалған жұмысқа жалпы 
шолу жүргізу үшін КАЖ (компьютерлік ақпараттық жүйені) жетік білуі қажет. Аудитті 
жүргізу үшін аудитор компьютерлік ақпараттық жүйе бойынша арнайы мамандықтың 
қажеттілігін қарастыруға тиіс. 

Аудитор компьютерлік ақпараттық жүйе ортасының аудитке әсерін анықтап алуы 
тиіс. 

Аудитті мәліметтерді компьютерлік өңдеу жүйесінде жүргізген кезде аудиттің 
мақсаты және оның әдістемесінің негізгі элементтері сақталады. Мәліметтерді компьютерлік 
өңдеу аудитормен ұйымның бухгалтерлік есеп және оған ілеспелі ішкі бақылау жүйесін 
оқып үйрену процесіне маңызды әсер етеді. 

Мәліметтерді компьютерлік өңдеуді қолдану бухгалтерлік есеп пен ішкі аудитті 
ұйымдастырудың кейбір элементтерін өзгертеді. 

Ақпаратты компьютерлік өңдеу (АКӨ) жүйесінің ұйымдастыру құрылымын бағалау 
мына сұрақтарды: қызметкерлердің қызметі мен білімінің шоғырлануын: мәліметтерді 
өңдейтін қызметкердің мәлімет көздерінің өз ара байланысы, оларды алу процесі, бөлу және 
пайдалану, ішкі бақылау жүйесінің кемшіліктері және бағдарламаның немесе мәліметтердің 
өзгеру мүмкіншілігі қаншалықты үлкен екендігі туралы дәл білімінің барын қарастырады; 
бағдарламалар мен мәліметтердің шоғырлануы; бөтен тұлғаларға компьютерлік 
бағдарламаларға рұқсат және бағдарламалардың өздерінің өзгеру қауіпінің барын 
қарастырады. 

ЭЕМ қызметтің ерекшелігін бағалау келесі сәттерді қамтиды: 
Құжаттарды енгізудің жоқтығы: компьютерге мәліметтер дәлелдейтін құжаттарсыз 

енгізілуі мүмкін. Мәліметті енгізгеніне жазбаша дәлел берілетіндігін немесе басқа 
процедуралар пайдаланылатынын анықтау қажет. Мысалы: компьютерлік 
бағдарламалардағы рұқсат етілген бақылау. 

Операцияларда анық «іздердің» жетіспеуі: АКӨ жүйесінде көбінесе операцияны 
бүкіл есептік жүйе арқылы бақылап отыру мүмкін емес, себебі ол жартылай машина оқитын 
түрде ұсынылуы мүмкін. 

Мәліметтердің визуалды түрде жеткіліксіз шығуы тек қана компьютермен оқылатын 
файлда сақталатын ақпаратқа кірудің қажеттілігіне алып келеді; 

Мәліметтермен компьютерлік бағдарламаларға оңай кіру: бөтен тұлғалармен 
мәліметтер мен бағдарламаларды өзгерту қауіптілігін жою үшін жеткілікті бақылаудың 
болуы. 

Жобалық және процедуралық аспектілерін бағалау келесі сұрақтар бойынша пікір 
құрастыруға негізделеді [2]: 

1) компьютерлік бағдарлама дұрыс құрастырылған ба, операцияларды орындаудың 
жүйелілігі сақталған ба, операциялар дұрыс орындалғанын және мәліметтер дұрыс 
берілгенін; 

2) компьютерлік бағдарламаға енгізілген ішкі бақылаудың процедуралары 
жіберіле ме және бар ма? 
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3) құжатты енгізбей-ақ жүйенің өзімен жүргізілетін операциялардың дұрыс 
орындалуы. 

Мәліметтерді компьютерлік өңдеу жүйесінде ішкі бақылау (аудит) 
автоматтандырылмаған және компьютерлік бағдарламада құрастырылған және жазылған 
процедураларды қамтиды. 

Мәліметтерді компьютерлік өңдеу жүйесінде ішкі бақылау жүйесін бағалау үшін 
қажет: 

1) бақылау процесінің стратегиясын қамтитын ұйымдастыру және басқару 
аспектілері; 

2) іс жүзіндегі жүйелерді дамыту және ішкі бақылау жүйесін тиімді қолдау; 
3) компьютерлік операцияларды бақылау жүйесі тек рұқсат етілген мақсатқа ғана 

пайдаланылатынына сенімділікті қамтамасыз етеді; бөтен тұлғалардың компьютер 
жұмысына кіруі шектелген; қателер жойылған және түзетілген, тек рұқсат берілген 
бағдармалар ғана қолданылады;. 

Ұйыммен ақпаратты компьютерлік өңдеу жүйесін қолдану жағдайында 
арифметикалық есептеулерді тексеру сияқты аудиторлық процедуралардың тиімділігі мен 
сенімділігі артады. 

Бағдарлама жұмысының нәтижесі әр түрлі есеп берулер болып табылады, олар 
журналдардағы ақпарат негізінде генерацияланады. Көптеген есеп берулер үш топқа 
жинақталады. Регламенті белгіленген есептер салық инспекциясы мен әр түрлі қорларға 
құжаттарды беруге арналған. Әдеттегі есептер бухгалтерлік есептің қызықты 
бөлімдерінен ақпарат алуға мүмкіндік береді. Әдеттегі есептерге айналым-ақпар тізімі, 
шахматка, негізгі кітап және тағы басқалар жатады. Әдеттегі есеп берулерге аналитикалық 
шот бойынша айналым-ақпар тізімі, аналитикалық нысандағы шот талдаулары және басқа 
есеп берулер жатады. Сонымен қатар, арнайы есеп берулер қатары да бар, олар нақты 
бухгалтерлік есеп бөлігіне негізделген. Бұндай есептерге мысал ретінде кассалық кітап 
пен жалақы есебін келтіруге болады. Есеп берулермен жұмыс жасау үшін Есеп берулер 
бұйрығын таңдайсыз [3].  
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Денежные доходы населения являются важнейшим индикатором уровня жизни 
населения. Переход к рыночным отношениям вызвал к жизни новые источники получения 
денежных доходов. Доход от наемной занятости – это заработная плата, все виды 
поощрительной оплаты, надбавки к заработной плате, гонорары, премии и пособия, 
получаемые работниками по месту работы. Доход от самостоятельной занятости – это 
доход в денежной и натуральной форме, получаемый от производства товаров и услуг на 
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основе самостоятельной занятости. В структуре денежных доходов населения Республики 
Казахстан можно отметить значительный долю доходов от работы по найму (таблица 1).  

 
Таблица 1- Денежные доходы населения Республики Казахстан (в среднем на душу 

населения) 2014-2015 гг. 
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4 квартал 
2014 год 
(тенге) 

120 761 97 214 83 833 13 381 15 451 2 873 30 548 3 554 441 650 

В % к 
денежному 
доходу 

100,0 80,5 69,4 11,1 12,8 2,4 0,0 0,5 2,9 0,4 0,5 

1 квартал 
2015 год 
(тенге) 

118 669 94 625 82 436 12 189 16 254 3 037 27 550 3 382 382 412 

В % к 
денежному 
доходу 

100,0 79,7 69,5 10,2 13,7 2,6 0,0 0,5 2,9 0,3 0,3 

2 квартал 
2015 года 
(тенге) 

122 474 98 055 85 050 13 005 16 665 3 170 16 534 3 103 434 497 

В % к 
денежному 
доходу 

100,0 80,1 69,4 10,7 13,6 2,6 0,0 0,4 2,5 0,4 0,4 

3квартал 
2015 год 
(тенге) 

125 920 100 
790 86 521 14 269 17 004 3 008 35 372 3 822 383 506 

В % к 
денежному 
доходу 

100,0 80,0 68,7 11,3 13,5 2,4 0,0 0,3 3,1 0,3 0,4 

Примечание –  Составлена автором на основе данных источника [4] 

 
Налоговое законодательство Республики Казахстан состоит из Кодекса Республики 

Казахстан «О налогах и других обязательных платежах в бюджет» (Налоговый кодекс). 
Исходя из Налогового Кодекса РК, деятельность физических лиц как субъектов 
гражданских правоотношений предусматривает возникновение обязательств, которые они 
должны выполнять в порядке, установленном законодательными актами Республики 
Казахстан.  

Ряд налогов уплачивается непосредственным образом за счет доходов физического 
лица, а некоторые уплачивается за счет налогового агента. Налоговый агент – 
индивидуальный предприниматель, частный нотариус, частный судебный исполнитель, 
адвокат, профессиональный медиатор, юридическое лицо, в том числе юридическое лицо-
нерезидент, на которые в соответствии с Налоговым Кодексом возложена обязанность по 
исчислению, удержанию и перечислению налогов, удерживаемых у источника выплаты.  

Социальный налог был введен в 1999 году и принес значительные преобразования 
в налоговую систему Казахстана, заменив собой три внебюджетных платежа: отчисления 
в государственные внебюджетные фонды социального страхования, обязательного 
медицинского страхования и занятости населения. Администрирование социального 
налога с момента его введения полностью перешло к налоговым органам. Объединение 
взносов работодателей в три государственных внебюджетных фондов в один социальный 
налог уменьшило число государственных контролеров, а у работодателей в связи с этим 
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сократился объем документов по начислению и перечислению взносов и отчислений. 
Социальный налог унифицировал взимание социальных сборов, значительно облегчил 
работу бухгалтеров по начислению налога и составлению соответствующей отчетности, 
упростил работу органов налоговой службы по осуществлению контроля за правильным 
исчислением и своевременной уплатой данного налога. 

Налоги на доходы физических лиц выступает одним из главных источников 
формирования государственного бюджета, наряду с корпоративным подоходным налогом 
и налогом на добавленную стоимость (таблица 2). 

 
Таблица 2 – Структура налоговых поступлений в бюджет Республики Казахстан. 

Наименование налога 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 
Корпоративный 
подоходный налог 

35% 32% 33% 29% 29% 26% 25% 23% 23% 

Индивидуальный 
подоходный налог 

7% 9% 9% 12% 11% 9% 11% 11% 23% 

Социальный налог 11% 13% 9% 10% 9% 7% 8% 9% 8% 
НДС 22% 27% 23% 23% 23% 22% 22% 28% 24% 
Акцизы 2% 2% 2% 3% 2% 2% 2% 2% 3% 
Прочие 22% 17% 24% 23% 27% 33% 31% 27% 18% 
Налоговые поступления, 
всего 

100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 

Примечание – Составлена автором на основе данных источника [2] 
 
Индивидуальный подоходный налог вносит наиболее весомый вклад в доходы 

государственных бюджетов многих стран. Это один из самых известных и широко 
распространенных налогов. Он охватывает значительную часть населения той или иной 
страны [5]. Основными причинами низкого удельного веса налога на доходы физических 
лиц в Казахстане следует считать исторически сложившуюся тенденцию получения 
большинством населения низких доходов, зависящую, главным образом, от уровня 
развития экономики страны; небольшого удельного веса заработной платы в издержках 
производства; сокрытия официально выплачиваемой заработной платы; искусственного 
сдерживания тарифных ставок, должностных окладов и доплат в организациях, 
находящимся на бюджетном финансировании. Действующая система организации и 
оплаты труда основывается на законодательстве о труде и предусматривает наряду с 
государственным регулированием трудовых отношений значительные права организации 
в выборе форм оплаты труда, установлении режима работы. 

Государственное регулирование заработной платы в Республике Казахстан 
основывается на действующем законодательстве. Среди совокупности законодательных 
актов определяющее место принадлежит Трудовому Кодексу Республики Казахстан, 
которым установлены определенные ограничения, общие для организаций всех форм 
собственности. 

Согласно Трудовому кодексу Республики Казахстан заработная плата 
устанавливается работникам в зависимости от квалификации работника, сложности, 
количества, качества и условий выполняемой работы, а также включает в себя выплаты 
компенсационного и стимулирующего характера. Вместе с тем, Кодексом установлены 
государственные гарантии в области оплаты труда работников, которые включают: 
минимальный размер месячной заработной платы; минимальный размер часовой 
заработной платы, определяемый в соответствии со статьей 122 Кодекса; минимальные 
стандарты оплаты труда; оплату за работу в сверхурочное время; оплату за работу в 
праздничные и выходные дни; оплату за работу в ночное время; ограничение размера 
удержаний из заработной платы работника; государственный контроль за полной и 
своевременной выплатой заработной платы и реализацией государственных гарантий в 
области оплаты труда; порядок и сроки выплаты заработной платы [3]. 
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Минимальная зарплата в развитых странах имеет соотношение минимальной 
зарплаты к средней на уровне не менее 60%, при этом в ряде государств показатель 
превышает рекомендуемый порог в 68 %[5]. Согласно анализу данных Комитета по 
статистике Министерства Национальной экономики Республики Казахстан отношение 
минимальной зарплаты к средней, в Казахстане составляет в среднем около 20% (график 
1).  

График 1 – Среднемесячная номинальная заработная плата работника, 
минимальная заработная плата  и величина прожиточного минимума. 

 
 
В 2014 году среднемесячная номинальная заработная плата одного работника 

составила 134928 тенге и увеличилась по сравнению с предыдущим годом на 11,9%, в 
реальном выражении на 4,9%. Различия в оплате труда характерны для работников, 
занятых в различных видах экономической деятельности. Максимальная величина оплаты 
труда отмечена в профессиональной, научной и технической деятельности – 288323 тенге, 
минимальная – в сельском, лесном и рыбном хозяйстве – 66805 тенге [4]. 

Среднемесячная номинальная заработная плата одного работника определяется 
путем деления суммы начисленного фонда заработной платы на фактическую 
численность работников и на количество месяцев в периоде. Работник - физическое лицо, 
состоящее в трудовых отношениях с работодателем и непосредственно выполняющее 
работу по трудовому договору (контракту); государственный служащий; член совета 
директоров акционерного общества, за исключением государственных служащих; 
иностранец или лицо без гражданства, предоставленные для работы по контракту на 
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предоставление персонала нерезидентом, деятельность которого не образует постоянного 
учреждения в соответствии с положениями пункта 7 статьи 191 Налогового Кодекса, 
резиденту или иному нерезиденту, осуществляющему деятельность в Республике 
Казахстан через постоянное учреждение. 

В настоящее время в Казахстане все основные обязательства физических лиц и их 
налоговых агентов перед государством можно разделить на две большие группы: налоги и 
другие обязательные платежи. Налоги физических лиц делятся на следующие виды: 

а) индивидуальный подоходный налог, уплачиваемый с доходов физических лиц от 
деятельности по трудовым договорам и договорам гражданско-правового характера; 

б) социальный налог - налог, который является расходом  работодателя, 
непосредственно связанным с доходами работников.  

Базой расчета налога являются доходы, выплачиваемые: работникам-резидентам;  
работникам-нерезидентам; доходы иностранного персонала. Согласно действующему 
Налоговому кодексу Республики Казахстан к объектам налогообложения 
индивидуальным подоходным налогом относятся: доходы, облагаемые у источника 
выплаты и доходы, не облагаемые у источника выплаты. К доходам, облагаемым у 
источника выплаты относятся: 1) доход работника; 2) доход физического лица от 
налогового агента; 3) пенсионные выплаты из накопительных пенсионных фондов; 4) 
доход в виде дивидендов, вознаграждений, выигрышей; 5) стипендии; 6) доход по 
договорам накопительного страхования. Доходы, не облагаемые у источника выплаты 
включают: 1) имущественный доход; 2) доход индивидуального  предпринимателя; 3) 
доход частных нотариусов, частных судебных исполнителей и адвокатов; 4) прочие 
доходы, включая  полученные за пределами Республики Казахстан [1]. 

Подобная дифференциация предполагает различный порядок взимания налога. 
Согласно Налоговому кодексу РК при заключении договоров гражданско-правового 
характера с физическими лицами, не являющимися предпринимателями без образования 
юридического лица, обязанности налогового агента по своевременному исчислению и 
удержанию налога у источника выплаты возникают у работодателя. Им же 
осуществляется перечисление налога в бюджет. Исчисление индивидуального 
подоходного налога по доходам, не облагаемым у источника выплаты, производится 
налогоплательщиком самостоятельно путем применения установленной ставки к доходу, 
уменьшенному на размер разрешенных вычетов и корректировок. Индивидуальные 
предприниматели, осуществляющие свою деятельность на основе патента или 
упрощенной декларации, исчисляют налог в порядке, установленном специальным 
налоговым режимом 

В двух статьях Налогового кодекса Казахстана закреплен перечень доходов, 
освобождаемых от налогообложения: в п.3 статьи 155 «Объекты налогообложения» – 
доходы, не рассматриваемые в качестве доходов физического лица и в статье 156 
«Доходы, не подлежащие налогообложению». Следует отметить, что в новом Налоговом 
кодексе перечень освобождаемых от налогообложения доходов был существенно 
сокращен, некоторые из них были ограничены по размеру. Также, статья 166 Налогового 
кодекса содержит перечень налоговых вычетов, применяемых при определении дохода 
работника, облагаемого у источника выплаты (таблица 3).  
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Таблица 3-Стандартная схема исчисления индивидуального подоходного налога 
 

Доход работника, облагаемый у источника выплаты, определяется как разница между 
начисленными работодателем доходами работника, подлежащими налогообложению, с 

учетом корректировок, предусмотренных статьей 156 настоящего Кодекса, и суммой 
налоговых вычетов, предусмотренных статьей 166 Кодекса 

Статья 163. 
Доход работника 

 
Статья 166. Налоговые вычеты 

 
1) подлежащие 
передаче 
работодателем 
работнику в 
собственность деньги 
в наличной и (или) 
безналичной формах в 
связи с наличием 
трудовых отношений; 
2) доходы работника в 
натуральной форме в 
соответствии со 
статьей 164 
Налогового Кодекса; 
3) доходы работника в 
виде материальной 
выгоды в 
соответствии со 
статьей 165 
Налогового Кодекса 

1) сумма в минимальном размере заработной платы, установленном 
законом о республиканском бюджете и действующем на дату начисления 
дохода, на соответствующий месяц, за который начисляется доход. Общая 
сумма налогового вычета за год не должна превышать общую сумму 
минимальных размеров заработной платы, установленных законом о 
республиканском бюджете и действующих на начало каждого месяца 
текущего года; 
2) сумма обязательных пенсионных взносов в размере, установленном 
законодательством Республики Казахстан о пенсионном обеспечении; 
3) сумма добровольных пенсионных взносов, вносимых в свою пользу в 
соответствии с законодательством Республики Казахстан о пенсионном 
обеспечении; 
4) сумма страховых премий (периодических страховых взносов – в случае, 
если договором предусмотрена уплата страховых премий в рассрочку), 
вносимых в свою пользу физическим лицом по договорам накопительного 
страхования; 
5) суммы, направленные на погашение вознаграждения по займам, 
полученным физическим лицом-резидентом Республики Казахстан в 
жилищных строительных сберегательных банках на проведение 
мероприятий по улучшению жилищных условий на территории 
Республики Казахстан, в соответствии с законодательством Республики 
Казахстан о жилищных строительных сбережениях; 
6) расходы на оплату медицинских услуг (кроме косметологических) в 
размере и на условиях, установленных пунктом 6 настоящей статьи 

Примечание – Составлена автором на основе данных источника [1] 
 
Предусмотрено освобождение от налогообложения компенсационных выплат 

работникам в случаях, когда их работа осуществляется в пути, имеет разъездной характер, 
связана со служебными поездками в пределах обслуживаемых участков, которое 
ограничено в размере 0,35 месячного расчетного показателя (МРП) за каждый день такой 
работы. Ограничены освобождения от налогообложения выплат работникам  компенсаций 
расходов в связи со служебными командировками. Казахстанское законодательство, хоть 
и в небольшой степени, но учло теорию и мировую практику построения системы вычетов 
и скидок при исчислении налога на доходы физических лиц. Величина вычета в 
Казахстане не имеет существенного регулирующего значения для налогоплательщика, не 
обеспечивает должную дифференциацию потребления для семей, с различным уровнем 
дохода, имеющих и не имеющих детей [5]. 
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Қазақстандағы кәсіпорындардың экономикалық жағдайының дамуы, олардың өзара 

бәсекелестігінің артуына байланысты ішкі және сыртқы аудиттің қажеттілігі бұрынғыдан 
да артып отыр. Аудиттің түрлерін зерттеудің зор әдістемелік маңызы бар. Аудиттің 
түрлері субъект ретінде ішкі және сыртқы аудит болып бөлінеді. Зандылық тұрғыдан 
ерікті және міндетті болып, ал жұмыс көлеміне қарай толық және бөлікті тексеру болып, 
ал техникалық орындалу тұрғысынан  қол жұмысы түрінде және компьютерді пайдалану 
болып бөлінеді. 

Нарықты қатынастың даму кезеңінде жалпы аудиттің атқаратын рөлі өте үлкен. 
Сондықтан да аудиттің әр түрінің атқаратын қызметі де, тапсырушылар талабына сәйкес 
олардың аудит қызметінің даму барысында алатын орны да ерекше. 

Аудит термині осыдан екі мың жыл бұрын «аudio» деген латын сөзінен шыққан, 
аудармадағы мағынасы «ол естиді» немесе «естуші» дегенді білдіреді. 

Аудит – бұл біздің еліміздегі акционерлік қоғамдардың, серіктестіктердің және 
басқа да шаруашылық жүргізуші субъектілердің қызметін экономикалық талдаудың және 
қаржылық бақылаудың салыстырмалы түрдегі жаңа бағыты. Классикалық ұғымда аудит – 
кәсіпорында жұмыс істемейтін маманданған тәуелсіз аудитор жүзеге асыратын ешкімге 
тәуелсіз сырттай қаржылық бақылау. Американдық бухгалтерлер  ассоциациясы комитеті 
бухгалтерлік есептің негізгі тұжырымдамасы бойынша аудитке мынадай анықтама берді: 
«Аудит – бұл экономикалық іс-әрекеттер мен оқиғалар туралы объективті деректердің 
бағалауын, оның деңгейінің белгілі бір өлшемге сәйкестігін алудың және мүдделі 
пайдаланушылардың нәтижелерін ұсынатын процесі». 

Біздің елімізде аудитті нормативтік — құқықтық реттеудің мемлекеттік жүйесі 
құрылған. 1993 жылы 18 қазан айында бірінші рет Аудиторлық қызмет туралы  Қазақстан 
Республикасының Заңы шықты. Ал бес жылдан соң, 1998 жылдың 20 қарашасында 
Аудиторлық қызмет туралы ҚР-ның екінші Заңы қабылданып, оған 18.12.2000 ж., 
15.01.2001 ж., 20.03.2001 ж., 26.12.2002 ж., 16.05.2003 ж., 11.06.2003 ж. және тағы да басқа 
жылдарда өзгертулер мен толықтырулар енгізілді. Бұл заң Қазақстан Республикасының 
аудиторлық қызметін реттейтін бірінші деңгейлі құжаттарға жатады [1]. 

Ішкі және сыртқы аудиттің қарастырылатын мәліметтері жалпы кәсіпорын 
жұмысының дамуына оның жетілуіне септігі өте зор, өйткені ішкі аудит ол ішкі бақылау 
яғни, өндірістің және де басқа да сату-сатып алу процестерінің қадағалануын тексерістік 
процедуралар көмегімен қарастырылу жағы кеңінен жазылып көрсетіледі. Ішкі аудит – 
кәсіпорынға қызмет көрсету аясында жүргізілетін ішкі бақылау жүйесін талдау үшін 
менеджмент арқылы анықталатын қызмет. Ішкі аудиттің көмегімен бақылау және талдау 
іске асырылады, сонымен қатар жүйелерді жақсартуға, жетілдіруге ұсыныстар беріледі. 

Егер ішкі аудиттің бағдары осы шаруашылық жүйедегі функционалды және 
сызықтық басқару бойынша қатынасқа бағытталған болса, онда сыртқы аудит бір типті 
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операциялар мен ресурстар түрлері бойынша қажетті топтастыруларды қолданумен 
байланысты кіріс көздері мен есептіліктің сыртқы көз-қарасына бағытталған. 

Ішкі аудит жүйесі Қоғамның мақсаттарына жету бөлігіндегі маңызды қауіптерге 
тиісті деңгейде қарсы тұруға, тиімді әрі оңтайлы қызмет етуге мүмкіндік беретін, 
саясаттың, процестердің және рәсімдердің, әрекет ету қағидаларының және әрекеттердің 
жиынтығы ретінде анықталады деп білемін. 

Ішкі аудит жүйесі Қоғамның процестеріне және күн сайынғы операцияларына 
жалғасады, қабылданған немесе қабылдануы тиіс және қауіптерге жылдам қарсы тұруға 
қабілетті болуы тиіс іс-шараларды түзету бөлшектерімен бірге, бақылаудың кез келген 
маңызды кемшіліктері мен осал тұстары туралы тиісті басқару деңгейінен дереу ақпарат 
беруге арналған рәсімдерді қамтиды. Сол себептен бұл тақырыптың толыққанды ашылуы 
және қамтылуы үлкен қажеттілікті қамтамассыз етеді. 

Ішкі аудиттің маңызды бөлімі - басқарушылық аудит. «Басқарушылық аудит 
шеңберінде келесі бағыттар бойынша басқару технологиялары зерттеледі: стратегиялық 
жоспарлау (стратегиялық даму критерийлерін анықтау, ішкі және сыртқы жағдайларды 
жоспарлау және кешенді талдау, бәсекелестік күрес стратегиясын өңдеу т.б.); жедел 
жоспарлау (функционалдық бағыттар және басқару жұмысы бойынша); қызметкерлерді 
басқару жүйесі (соның ішінде жұмыстың тиімділігін ынталандыру); жұмыстардың 
тиімділігін бақылау жүйесі. 

Сыртқы аудит – бұл бірге жүретін аудиторлық қызметтерді көрсету мақсатымен 
және қаржылық есептіліктің дұрыстығын бағалау мақсатымен ҚР-ң заңнама 
талаптарының сәйкестігі мен келісім шарт негізінде жүргізілетін жеке аудитордың 
(аудиторлардың) немесе аудиторлық фирманың кәсіптік (кәсіп иелік) қызмет. 

Жалпы аудит туралы, оның ішінде сыртқы аудит туралы осыған дейін  көптеген 
түсініктер  қарастырылды.   Енді  сол сыртқы   аудиттің   ерекшеліктеріне   тоқталамыз.   
Біріншіден, сыртқы аудит аудит фирмалары немесе жеке аудиторлар мен 
тапсырушылармен келісім-шарт жасау арқылы жүргізіледі. Оның негізгі мақсаты 
бухгалтерлік қаржы ақпаратын тексеріп және оның табыстылық көрсеткіштерінің дұрыс 
анықталғандығын, шығарылғаңдығын   дәлелдей,   оның   қаржылық   жағдайына 
түсініктеме беру. Осындай тиянақты тексеру жургізілгеннен кейін    аудиторлар    
шаруашылық    субъектілеріне,    олардың қаржылық жағдайына экономикалық талдау 
жасап олардың экономикасының даму  бағышн  көрсетіп,  оның  каржылық жағдайын 
нығайту жолдарын айтып, каржы қолданудың тиімді, пайдалы қолдануына түсініктеме 
береді. Осы орайда аудитор сол кәсіпорыннын,    қаржы    жағдаиының    және    төлем    
жасау тұрақтылығын, қандай даму, қаржы қорларының бар екеніне толық түсініктеме 
береді. 

Сыртқы аудит ішкі бақылау жүйесін бағалауға келесідей бағыт алады: егер де 
аудитор ішкі бақылау жүйесіне жоғарғы баға берсе, онда қаржылық аудитте  бухгалтерлік 
есепте сипатталатын операциялардың заңдалығы мен дұрыстығын растау үшін таңдамалы 
тексеруді жүргізу жеткілікті болады. Егер де аудитор ішкі бақылау жүйесін төменгі 
дәрежеде деп бағалайтын болса, онда қаржылық аудитте  барлық шаруашылық 
операциялардың жаппай құжат тексеруі пайдаланылуы керек. Екінші жағдайда аудитор 
бухгалтерлік есеп пен есептілікті  растауда тек қана өзінің жеке зерттеуіне ғана сенім арта 
алады. 

Сыртқы аудит өз қызметінің барысында ішкі аудит тобы бар кәсіпорынға аудит 
қызметін көрсететін болса олар ішкі аудит жұмысына үлкен сеніммен қарайды да, өзінің 
тексеруі барысында ішкі аудит материалын қайта тексермейді. Сыртқы және ішю аудиттің 
объектісі, тексеру адістері бірдей болғанмен олардың мазмүны мен мақсат, міндеттерінде 
айырмашылық бар екені анық. Сол үшін арнайы кесте келтірілген [2]. 

Кәсіби аудиттің даму проблемаларымен осы аспектілерді - өзара тығыз 
байланыстырып мұқият зерделеу ұлттық экономиканың нақты секторындағы 
шаруашылық жүргізуші субъектілердің жабдықтаушылық, өндірістік, қаржылық және 
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өткізушілік қызмететрінде болатын оқиғалар мен процестердің ерекшеліктерін ескеру 
арқылы оның ұйымдастырылуын жетілдіру бойынша, ұсыныстарды жасау мен әзірлеуді 
тереңдетіп зерттеудің әдістемелік негізіне қызмет етеді. 

Бақылау және тексеру түсініктеріне қарағанда, аудит ұғымының аясы кең, өйткені 
бұл ұғым қаржылық көрсеткіштердің шындыққа жанасымдылығын тексеруді ғана 
білдірмей ғылыми негізде шығындарды ұтымды ету мен табысты оңтайландыру үшін 
шаруашылық қызметін жақсарту бойынша ұсыныстарды да әзірлеу ісін қамтиды. Аудитке 
келісімшарт негізінде жүзеге асырылатын, оның ішінде, бухгалтерлік есеп, ішкі бақылау 
және қаржылық есеп берудіңлердің жағдайын тексеретін, сондай-ақ артық шығындарды 
болдырмау, ресурстарды пайдаланудың тиімділігін арттыру және шаруашылық жүргізуші 
субъектілердің табысын өсіру мақсатында кеңес беретін бизнес сараптамасының өзінше 
бір түрі ретінде анықтама беруге болады. Бизнес аудитін жүргізу үшін белгілі бір салалар 
мен компаниялар іс-әрекеттің жағдайы туралы шындыққа жанасымды ақпарат алудың кең 
ауқымды мәселелерін жан-жақты зерделеу қажет. 

Нарықтық қатынастар жағдайында қаржылық есептілікті пайдаланушылардың 
сұранысын қанағаттандыру мақсатында дайындалып ұсынылған есеп ақпараттары сапалы 
және сенімді, анық және түсінікті, сондай-ақ талдау мен шешім қабылдауға ыңғайлы 
дайындалған жағдайда қаржылық қорытынды есеп жүйесі ашық болатыны сөзсіз. Жалпы 
шаруашылық субъектілерінде қаржылық есеп беруді халықаралық стандарттарға негіздеу, 
оның аудиті мен талдауын жетілдіру жөнінде отандық және шетелдік ғалым 
тәжірибешілердің еңбектерінде кеңінен зерттелді және зерттеліп келеді [3]. 

 Нарықтық экономика жағдайындағы бизнестің кәсіби аудитін дамыту мәселесінің 
көп қырлы болуы мына аспектілерді зерделеу үшін бөліп көрсетуге мүмкіндік тудырады: 

1) Теориялық: кәсіби аудиттің мәнін, мазмұнын және мағынасын, оның 
бақылаушы-талдамалы қызметінің басқа да шектес ғылымдары және түрлерімен өзара 
байланысын анықтау; аудиттің нұсқаларын, түрлерін және типтерін ғылыми жіктеу; 
аудиттің даму тенденциясын, тетіктерін, мәселелерін зерттеу; бизнес аудиті мен 
талдауының принциптері мен компоненттерін, постулаттарын нақтылай түсу, 
тұжырымдамасын әзірлеу; 

2) Әдіснамалық: аудиттің жалпы және жеке әдістемелерін анықтау, бизнес 
жағдайының таладу көрсеткіштер жүйесін, өлшемдерін, әдістерін таңдау, экономикалық 
әлеуетті (потенциалды) пайдалану тиімділігіне әсер ететін факторларды анықтау және 
шаруашылық жүргізуші субъектілердің қызметін жақсарту бойынша әзірлеу; 

3) Ұйымдастырушылық: бизнес аудитін жүргізу мен жоспарлау механизмдерінің, 
құқықтық-нормативтік және ақпараттық базалардың мағынасын ашу; аудиторлық 
бақылаушы-талдамалы қызметтердің технологиясы мен нақты рәсімін (процедурасын) 
жетілдіру бойынша ұсыныстарды әзірлеу. 

Бизнестің кәсіби аудитін дамыту мәселесінің нарықтық экономика жағдайындағы 
көп қырлы болуы мына аспектілерді зерделеу үшін бөліп көрсетуге мүмкіндік тудырады: 

1) теориялық: кәсіби аудиттің мәнін, мазмұнын және мағынасын, оның бақылаушы-
талдамалы қызметінің басқа да шектес ғылымдары және түрлерімен өзара байланысын 
анықтау; аудиттің нұсқаларын, түрлерін және типтерін ғылыми жіктеу; аудиттің даму 
тенденциясын, тетіктерін, мәселелерін зерттеу; бизнес аудиті мен талдауының 
принциптері мен компоненттерін, постулаттарын нақтылай түсу, тұжырымдамасын 
әзірлеу; 

2) әдіснамалық: аудиттің жалпы және жеке әдістемелерін анықтау, бизнес 
жағдайының таладу көрсеткіштер жүйесін, өлшемдерін, әдістерін таңдау, экономикалық 
әлеуетті (потенциалды) пайдалану тиімділігіне әсер ететін факторларды анықтау және 
шаруашылық жүргізуші субъектілердің қызметін жақсарту бойынша әзірлеу; 

3) ұйымдастырушылық: бизнес аудитін жүргізу мен жоспарлау механизмдерінің, 
құқықтық-нормативтік және ақпараттық базалардың мағынасын ашу; аудиторлық 
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бақылаушы-талдамалы қызметтердің технологиясы мен нақты рәсімін (процедурасын) 
жетілдіру бойынша ұсыныстарды әзірлеу. 

Бизнестің кәсіби аудит мәселесін зерттеу аспектілерінің жалпы шарттарына 
жататындар: 

5. бизнесті басқарумен байланысты шаруашылық операциялары мен 
процестерінің аудитін жүргізу үшін алға қойылған мақсаттарға қол жеткізу;  

6. шаруашылық қызмет нәтижелерін бақылаудың, талдаудың және есептің 
озық әдістерін анықтау; 

7. қаржылық-экономикалық талдау мен аудиттің озық түрлерін қолданатын 
салаларды ұлғайту әрі оған енгізу; 

8. бақылаушы-талдамалы жұмыстарды жақсарту бойынша халықаралық озық 
іс-тәжірибелерді жалпылау; 

9. бизнестің кәсіби аудитін жүргізудің техникасы мен технологиясын, 
ұйымдық құрылымын жетілдіру; 

10. бастапқы мәліметтерді алу мен өңдеуге ЭВМ-ді және экономикалық –
математикалық әдістерді қолдану, шаруашылық жүргізуші субъектілер қызметін басқару 
жүйесін оңтайландыру. 

Кәсіби аудиттің даму проблемаларымен осы аспектілерді - өзара тығыз 
байланыстырып мұқият зерделеу ұлттық экономиканың нақты секторындағы  
субъектілердің жабдықтаушылық, өндірістік, қаржылық және өткізушілік қызмететрінде 
болатын оқиғалар мен процестердің ерекшеліктерін ескеру арқылы оның 
ұйымдастырылуын жетілдіру бойынша, ұсыныстарды жасау мен әзірлеуді тереңдетіп 
зерттеудің әдістемелік негізіне қызмет етеді. 

Ішкі және сыртқы аудиттің салыстырмалы сипаттамасын қорыта келе келесідей 
мәліметтерге тоқатала кетуге болады: ішкі және сыртқы аудиттің бастапқы кезеңінен 
бастап басқару жүйесіндегі барлық мүмкіншіліктерінен пайдалану жеткіліксіз болуы 
сияқты кәсіпкерліктің де ақпараттық сұранысы толыққанды қанағаттанарлықсыз. 
Дегенімен ішкі аудиттің ұзақ мерзімдегі кәсіпкерлік шеңберінде дамуын анықтау күрделі, 
өйткені қазіргі кезеңдегі ішкі аудиттің дамуы негізінен алынғанда өтпелі кезеңдегі 
қойылған экономиканы басқарудағы талаптарды шешумен байланысты 

Ішкі аудиттің тексеру жүйесі сыртқы аудитпен ұқсас келгенімен, айтарлықтай 
өзінің ерекшелігі де бар. Іштей тексерілген кәсіпорындарда ұрлық, қате деген сияқты 
ұғымдар орын алмайды, ондай ұйымның Заң алдында да тура жолмен жүргені анық 
байқалады, ішкі аудитор тексеріп, толтырған мәліметтер көзі сыртқы тексеруші 
аудитордың қолына бастапқы құжат ретінде беріледі, демек ішкі аудитордың жұмысы мен 
қызметі үлкен жауапкершілік пен кәсібилік білімді талап етеді. 
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Сравнительно новое в стране направление финансового контроля и экономического 
анализа деятельности организации это- аудит. И раньше проводился контроль,  
осуществлялась ревизионная деятельность. Однако ревизия и аудит, хотя и близкие по 
содержанию многих операций понятия, но представляют собой разные действия. Аудит 
является творческим развитием контроля. Он не отменяет, а дополняет формы и виды 
экономического контроля. 

Аудит – это независимая экспертиза и анализ финансовой отчетности и другой 
экономической информации , проверка состояния внутреннего контроля и соответствия 
ведения бухгалтерского учета действующим  законодательным и нормативным актам,  а 
также оказание консультационных и иных услуг  по вопросам, интересующих клиентов. 

Аудит классифицируется на следующие виды: 
- Обязательная аудиторская проверка проводится в случаях, установленных 
непосредственно законодательством или по поручению государственных органов. Объем 
и порядок проведения обязательного аудита регламентируются законодательными 
нормами. 
-  Инициативный (добровольный) аудит осуществляется по решению экономического 
субъекта, на основе договора с аудитором (аудиторской фирмой). Характер и масштабы 
аудиторской проверки определяет клиент, однако разделяют две категории инициативного 
аудита: выборочный аудит и сплошная аудиторская проверка предприятия. 
- Выборочный аудит проводится по согласованной с заказчиком программе проведения 
аудиторской проверки. Аудиторская компания компания проверяет бухгалтерский учет 
предприятия выборочно. Результатом такого инициативного аудита является аудиторское 
заключение отражающее общую ситуацию соответствия бухгалтерского учета 
предприятия нормам законодательства.  
-  Сплошной инициативный аудит предполагает полноценную аудиторскую проверку 
бухгалтерии заказчика при которой требования, предъявляемые аудиторами существенно 
жестче требований налоговой инспекции при проведении выездной налоговой проверки. 
Помимо аудиторского отчета и аудиторского заключения, заказчик получает 
рекомендации аудиторов по исправлению ошибок в бухгалтерском и налоговом учете. 
Следующим этапом будет восстановление бухгалтерского учета на основе результатов 
проведенной аудиторской проверки и подготовка уточняющих налоговых деклараций.  
Разумеется,  определение не претендует на точность, и завершенность. Как и другим 
наукам, аудиту свойствен кумулятивный характер. Это значит, что на каждом 
историческом этапе эта наука суммирует в концентрированном виде свои прошлые 
достижения и каждый вновь полученный результат, если он объективен, входит в ее 
сокровищницу, не отрицается последующими исследованиями а лишь переосмысливается 
и уточняется. Это всецело относится и к теоретическому осмыслению содержания аудита. 
Естественно, что требуется не десятки всевозможных определений содержания науки, а 
одно-единственное. Такие ключевые понятия, как содержание науки, ее предмет и метод, 
должны быть общепринятыми. Они могут уточняться только в результате развития самой 
науки, совершенствования аудиторской практики.  

Аудиторство не равнозначно нашим понятиям экономического анализа, 
документальной комплексной ревизии, счетной проверки баланса или судебно-
бухгалтерской экспертизы, несмотря на то, что при осуществлении своих задач аудиторы 
пользуются процедурами названных и других областей учетной и контрольно-
аналитической практики [1]. 
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Целью аудита согласно закону об аудиторской деятельности Республики Казахстан 
является выражение мнения о достоверности финансовой (бухгалтерской) отчетности 
аудируемых лиц и соответствии порядка ведения бухгалтерского учета законодательству 
Республики Казахстан . 

Клиент не выбирает ревизора, который представляет административное право и 
выражает вертикальные связи. Напротив, аудитора клиент избирает и приглашает сам, их 
отношения регулируются гражданским правом, выражающим горизонтальные связи. 
Аудит можно определить как своеобразную экспертизу бизнеса, осуществляемую на 
основе договора, включая проверку состояния бухгалтерского учета, внутреннего 
контроля и финансовой отчетности, а также консультирование в целях недопущения 
нерациональных расходов, повышения эффективности использования ресурсов и 
увеличения доходов хозяйствующих субъектов. 

У нас в стране, с переходом Республики Казахстан на рыночные отношения 
возникла потребность в подтверждении информации о результатах финансово - 
хозяйственной деятельности организаций и соблюдении ими законодательства 
независимыми экспертами, имеющими соответствующую подготовку, квалификацию, 
опыт, умеющими осуществить контроль. Такими специалистами стали аудиторы. 

Система нормативного регулирования бухгалтерского учета долгое время была 
подчинена интересам одного основного пользователя финансовой отчетности — 
налоговых органов. Процесс формирования отчетности, ориентированной на внешних 
пользователей, заинтересованных в достоверной информации о финансовом и 
имущественном положении предприятия, только начинается. 

В Казахстане система нормативного регулирования аудиторской деятельности 
практически разработана. Был принят первый Закон «Об аудиторской деятельности в РК» 
18 октября 1993 года [2]. 

Закон регулирует отношения, возникающие между государственными органами, 
юридическими и физическими лицами, аудиторами и аудиторскими организациями в 
процессе осуществления аудиторской деятельности в Республике Казахстан. 

В процессе нормативного регулирования аудиторской деятельности в Казахстане 
принимают непосредственное участие следующие государственные органы и 
организации: 

1. Департамент методологии бухгалтерского учета и аудита Министерства 
финансов РК;  

2. Национальный банк РК; 
3. Палата аудиторов РК; 
4. Квалификационная комиссия по аттестации аудиторов. 
В отличие от МСА в МСА в Казахстане не выделен принцип соблюдения 

стандартов, и в то же время в Кодексе этики в качестве принципа определено соблюдение 
требований стандартов. Указанные отличия не являются существенными, так как оба 
требования сформулированы в отдельных стандартах аудита. В настоящее время в 
Казахстане наблюдается тенденция повышения требований к качеству и эффективности 
работы финансово-экономических служб в организациях. Набирает обороты новый этап 
развития аудиторской деятельности в связи с переходом на международные стандарты 
аудита. Аудиторский отчет. С его помощью аудитор информирует о вскрытых в ходе 
проверки обстоятельствах и о сделанном заключении. 

Заключение аудитора, в котором он выражает свое мнение о достоверности 
финансовой отчетности предприятия, должно точно отражать его финансовое состояние. 
Точная, объективная оценка результатов деятельности хозяйствующего субъекта -
необходимая предпосылка для принятия пользователями информации правильных 
хозяйственных решений. Объективность предполагает интеллектуальную честность - не 
просто честность в обычном смысле этого слова, но истинность и объективность подхода 
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к делу в целом, ибо подразумевается, что внешние аудиторы должны быть объективными, 
поскольку они являются независимыми [3]. 

Для эффективной деятельности функционирования любого предприятия важное 
значение имеет проведение аудиторской проверки финансовой отчетности. В связи с этим 
возникает необходимость глубокого изучения особенностей аудита в целом и 
сравнительной характеристики внешнего и внутреннего аудита. При проверке отчетности 
изучаются отдельные ее формы и, в первую очередь, бухгалтерский баланс, определяется 
обоснованность отчетных показателей, подтверждаемых записями на счетах 
бухгалтерского учета. Записи же на счетах должны быть подтверждены первичными 
документами или бухгалтерскими счетами и справками, основанными на действующих 
нормах и правилах, инструкциях и указаниях по бухгалтерскому учету. 
  Поэтому при проверке внимательно изучается бухгалтерская, а также в 
необходимых случаях технологическая и плановая документация (естественно, в меру 
компетенции аудиторов), проводятся инвентаризации, то есть проверки наличия тех или 
иных материальных ценностей и денежных средств. В общем, прежде чем дать 
положительное заключение о достоверности финансовой отчетности и реальности 
содержащихся в ней показателей, аудитор должен убедиться в правильности ведения 
учета и точном, полном и своевременном отражении в учете всех хозяйственных 
операций, совершенных за проверяемый период. Дорожа престижем своей профессии и 
личной репутацией, аудитор не может давать необъективного заключения по результатам 
проверки.  
  Очень важной функцией аудитора является аналитическая. Аудитор, если по-
настоящему заинтересован в продолжении деловых контактов с клиентом, обязан 
провести анализ финансовой отчетности и финансовых прогнозов, выработать 
соответствующие рекомендации, должен заглянуть глубже в дела проверяемого 
предприятия, определить его "недомогания и болезни" и назначить подобающее 
"лечение". 

Он делает выводы не только о финансовом состоянии предприятия на дату 
завершения проверки, но и о перспективах развития этого предприятия на ближайшей 
время, а возможно, и на более отдаленные периоды. С ними аудитор обязан познакомить 
руководство предприятия, в свою очередь, выслушать его оценки финансового состояния 
и перспективы развития, скорректировать свои выводы, если это необходимо, и изложить 
их в письменном виде с подробными рекомендациями, направленными на улучшение 
деятельности предприятия-клиента. Обычно такие рекомендации производятся в акте 
аудиторской проверки. 
 Но, к сожалению, такой анализ не стал обычным, весьма важным и даже необходимым 
дополнением к проводимым аудиторским проверкам. Причина здесь та же самая: 
отсутствие социального заказа насущной потребности руководства в точном знании 
финансового состояния предприятия и перспектив его развития. По-другому обстоит дело 
в странах с развитой рыночной экономикой. 

Аудиторская деятельность, как свидетельствуют специалисты, знающие 
зарубежный опыт, опирается на широкий спектр приемов и методов экономического 
анализа. 
Одной из основных функций аудита является консультативная, которая в странах с 
рыночной экономикой выдвинута на первое место. Там центр тяжести аудиторской 
деятельности переместился с проверок и подтверждения достоверности отчетности на 
оказание консультационных услуг по самым разнообразным вопросам. К ним относятся 
услуги по: учетным вопросам, налогообложению, составлению деклараций о доходах и 
финансовой отчетности, правовым вопросам, организационным и техническим вопросам, 
экономическим и экологическим вопросам, оценке активов и пассивов предприятий. 
 Крупные аудиторские организации могут проводить аудиты и давать консультации по 
широкому диапазону областей и функций: общее руководство и управление финансами; 
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управление маркетингом и сбытом; управление кадрами, трудовыми ресурсами и их 
подготовка. Некоторые фирмы дают свои консультации в определенных отраслях, 
например, в строительстве, нефтедобывающей промышленности, страховом и банковском 
деле, предприятиям связи и транспорта, производственным и сельскохозяйственным 
предприятиям и т.д. 

Для успешной деятельности предприятия, повышение уровня рентабельности, 
сохранения и приумножения его активов необходимым отлаженный механизм 
управления, важнейшим элементом которого выступает повседневный 
внутрихозяйственный контроль. Руководство предприятия несет ответственность за 
разработку и фактическое воплощение системы внутреннего контроля. От него зависит, 
чтобы эта система отвечала размерам и специфике деятельности предприятия, 
функционировала регулярно и эффективно. Система контроля должна быть экономически 
оправданной, то есть затраты на ее функционирование должны быть меньше потерь 
предприятия из-за ее отсутствия. Если система внутрихозяйственного контроля будет 
эффективно функционировать, это позволит сократить расходы на проведение внешнего 
аудита. 

Процедуры контроля разрешения операций направлены на обеспечение законности 
операций. К ним относятся: 
проверка правильности осуществления документооборота 
выдача разрешения на совершение отдельных хозяйственных операций или 
подтверждение целесообразности их совершения уполномоченными сотрудникам 
администрации; 
осмотр товарно-материальных ценностей при их оприходовании или отпуске и сравнение 
их содержания, количества и состояния с данными первичных документов. 

Процедуры контроля сохранности активов и записей основаны на ограничении 
доступа к активам предприятия лиц, не имеющих на то полномочий, предупреждении 
хищений, уничтожения или порчи активов. Они включают создание надежной 
контрольно-пропускной системы на предприятии, установку средств охраны, 
сигнализации, сейфов, устройство оборудованных складских помещений и т.п., а также 
периодическое проведение внутренних ревизий и инвентаризаций. 

Для выполнения своих функций служба внутреннего аудита должна быть 
укомплектована квалифицированными и заслуживающими доверия специалистами. 
Служба внутреннего аудита действует на основании положения, утверждаемого 
руководителем предприятия или собранием учредителей (акционеров). На должность 
руководителя и ведущих специалистов службы целесообразно назначать 
высококвалифицированных специалистов с высшим экономическим образованием, 
опытом бухгалтерской и экономической работы, отсутствием судимости, имеющих 
аттестат аудитора или профессионального бухгалтера-эксперта.  

Для того чтобы снизить риск неудачи аудиторской проверки, предотвратить 
финансовые и моральные издержки, аудиторы, в свою очередь, должны иметь надежные 
критерии оценки потенциальных клиентов. На этапе предварительного знакомства с 
заказчиком целесообразно выяснить целый ряд вопросов, которые могут оказать влияние 
на результаты аудитора. С этой целью важно иметь продуманную систему отбора 
клиентов, учитывающую помимо прочего особенности современного экономического 
развития страны, когда сохраняется высокая нестабильность налогового законодательства, 
а многие предприятия нарушают действующие правила ведения учета и составления 
отчетности [4]. 

Внутренний аудит по содержанию и методам проведения имеет много общего с 
внешним аудитом и в значительной мере является информационной базой для последнего. 
При должной организации внутреннего аудита на предприятии существенно сокращаются 
объем и содержание внешнего аудита, проводимого в предусмотренных 
законодательством случаях. Между внутренним и внешним аудитором имеются 
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существенные различия. Различия между внутренним и внешним аудитом вытекают 
также из основных задач и из времени выполнения работы. Если основной задачей 
внутреннего аудита является подготовка информационных материалов о финансово-
экономическом состоянии данного предприятия для руководства, то главная задача 
внешнего аудита подготовка соответствующего заключения для внешних 
заинтересованных пользователей акционеров, инвесторов, налоговой службы, банков, 
партнеров по бизнесу, органов власти. Внутренний аудит, является составной частью 
внутрихозяйственного контроля на предприятии, осуществляется непрерывно [5].  

По результатам проверки аудитор может сделать необходимые рациональные 
выводы, которые помогут клиенту в организации работы и ведении бухгалтерского учета. 
 Ответственность аудитора проявляется в том, что он отвечает за свое заключение о 
финансовых отчетах проверяемого предприятия. Ответственность за содержание отчетов 
несет руководство проверяемого предприятия. 
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 Халықаралық нарыққа шығу халықаралық қаржылық есеп стандарттары бойынша 

жұмыс істеуді талап етеді. Біздің елімізде осы үрдістен тысқары қалмады. ҚР-ның әлемдік 
экономикалық қауымдаcтыққа тең құқықты әріптеc ретінде кіруіне байланыcты барлық 
пайдаланушыларға, әcіреcе шетелдік инвеcторларға түcінікті бухгалтерлік еcеп жүргізудің 
және қаржы еcептілігін жаcаудың қағидаларын жетілдіруде ХҚЕС енгізілуіне талаптар 
қойыла баcтады. Қазақстан әуел бастан Халықаралық қаржылық есеп стандарттарының 
базасында Ұлттық бухгалтерлік есеп және қаржылық есеп стандарттарын әзірлеуге бет 
алып, бухгалтерлік есеп және қаржылық есеп стандарттарын іске енгізу туралы 
жариялаған ТМД елдерінде алғашқылардың бірі болды, ол стандарттардың алғашқылары 
1996 жылы қабылданды. Қазақстанда бухгалтерлік есепті реформалау кезеңі басталған 
болатын. ХҚЕС жылдар сайын жетілдіре түсуіне байланысты қазіргі кезде көптеген 
өзгерістер енгізілді. Сонымен қатар қазір  Қазақстан түгелімен ХҚЕС көшу үстінде.  
ХҚЕС көп қолданыста жүрген және алдыңғы қатарлы стандарттардың бірі болып 
табылады. 

Бухгалтерлік еcепке алу мен қаржылық еcеп беру жүйеcін дамыту елдің 
экономикалық жағдайындағы өзгеріcтермен тығыз өзара байланыcта және шаруашылық 
тетіктің даму cипаты мен деңгейіне жауап беруі тиіc. 

ХҚЕC cәйкеc бухгалтерлік еcеп пен қаржылық еcептілікте қалыптаcтырылатын 
ақпараттың cапаcын, ашықтығын және cалыcтырмалылығын арттыру мақcатында  
бухгалтерлік еcеп пен қаржылық еcеп беру жүйеcін одан әрі дамытудың мынадай негізгі 
бағыттар бойынша жүзеге аcыру қажет: 
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- бухгалтерлік еcепке алуды, қаржылық еcептіліктің аудитін ұйымдаcтырумен және 
жүргізумен айналыcатын мамандарды даярлау және қайта даярлау; 

- бухгалтерлік еcепке алу мен қаржылық еcеп беруді шағын кәcіпкерлік 
cубъектілері үшін жүргізу тәртібін оңайлату; 

- бухгалтерлік еcепке алу мен қаржылық еcеп беруді реттеу жүйеcін халықаралық 
тәжірибенің негізінде өзгерту; 

- бухгалтерлік еcепке алу мен аудитті дамытудың халықаралық процеcіне қатыcу. 
Қазіргі уақытта Қазақcтанда жүргізілетін міндеттердің бірі мамандарды даярлау 

мен олардың біліктілігін арттыру болып табылады. Қазақcтан нарығында шетелдік 
компаниялар cанының барынша арта түcуі, бизнеcтің ғаламдық cипатталуы, бірыңғай 
еуропалық нарықты құру батыcтық еcепке алу жүйелелерін, халықаралық қаржылық еcеп 
беру cтандарттарын меңгерген, батыc cтандарттары бойынша оқытылған мамандарға 
cұраныcтың көбеюіне әкеп cоғады. 

Мүдделі пайдаланушылар бойынша мүддені білдіретін ұйымдар көпшілік мүдделі 
ұйымдар болып табылады:  

- қаржылық ұйымдар;  
- акционерлік қоғамдар (коммерциялық емеcтерді қоcпағанда); 
- жер қойнауын пайдаланушы ұйымдар (жалпы таралған пайдалы қазбаларды 

өндіретін ұйымдардан баcқа);  
- жарғылық капиталында мемлекеттің қатыcуы бар ұйымдар (жедел баcқару 

құқығына негізделген мемлекеттік кәcіпорындарды қоcпағанда). 
Шағын және орта кәcіпкерлік cубъектілерінің қаржылық еcеп беруді жаcауды 

жүзеге аcыру үшін былайша бөлу ұйғарылады: 
1. бухгалтерлік еcепке алу барынша оңайлатылған тиіcті қаржылық еcеп беру 

cтандарты әзірленуін  шаруашылық қожалығын, ауылшаруашылық өнімдерін өндірушілер 
мен оңайлатылған декларацияның негізінде жұмыc іcтейтін ұйымдарды қоcа алғанда, 
шағын кәcіпкерлік cубъектілері үшін; 

2. ХҚЕC негізінде әзірленген  ұлттық қаржылық еcеп cтандартын қолдануға тек 
бірінші тармақта көрcетілгенді қоcпай отырып, шағын кәcіпкерлік cубъектілері үшін 
болады.  Ал орта кәсіпкерлік субъектілері, сондай-ақ жедел басқару құқығына негізделген 
мемлекеттік кәсіпорындар (қазыналық кәсіпорындар) қаржылық есептілікті шағын және 
орта бизнес ұйымдарына арналған халықаралық стандартқа сәйкес немесе қаржылық 
есептілікті халықаралық стандарттарға сәйкес жасауға құқылы. 

Шағын бизнеc үшін ХҚЕC-ты қолдану күрделілігі проблемаcын шағын бизнеc үшін 
мамандандырылған cтандарт әзірлеумен бірнеше жылдан бері айналыcатын ХҚЕCКҚ-да 
түcінеді. Әмбебап cтандарт әзірлеу өте күрделі жұмыc, өйткені шағын кәcіпкерлікке 
қатыcты cаяcат және тиіcінше оларға қойылатын талап әр елде әрқалай. Cонымен қатар, 
оcы cтандартты ХҚЕCКҚ қабылдағаннан кейін оның ережелерін бухгалтерлік еcепке алу 
мен қаржылық еcеп берудің ұлттық жүйеcіне барынша инкорпорациялауға болады. 

6 «Акционерлік қоғамдар туралы» Заңға cәйкеc, акционердің компанияның 
қызметі туралы ақпарат, cоның ішінде акционерлердің Жалпы жиналыcымен немеcе 
компанияның Жарғыcымен белгіленген ныcанда қаржылық еcептілікті алуға құқығы бар. 
Оcы Заң cондай-ақ барлық акционерлік қоғамдардың аудитын жүргізуді талап етеді, бірақ 
аудиторлық қорытындының жалпыға қол жетерлігін қамтамаcыз етуді талап етпейді. 
Cонымен қатар, Заңға cәйкеc жылдық қаржылық еcептілік пен аудиторлардың 
қорытындылары акционерлердің таныcуы үшін акционерлердің жылдық жиналыcын 
өткізу күнінен кем дегенде он күн бұрын таныcу үшін дайын болуға тиіc. Оcы Заңның 
енді бір талабы компанияның бұқаралық ақпарат құралдарында өзінің баланcын, табыcтар 
мен шығыстары туралы еcептемеcін, ақша қозғалыcы туралы еcептемеcі мен меншік 
капиталдағы өзгеріcтер туралы еcептемеcін жариялауы болып табылады. Заңда 
топтаcтырылған қаржылық еcептілікті жариялау қажеттілігі туралы анық нұcқау жоқ. 
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Практика жүзінде топтаcтырылған қаржылық еcептілікке қол жеткізу мүмкіндігіне ие 
болу қиын [1]. 

Баcқа ұйымдар (мемлекеттік мекемелерден баcқа) қаржылық еcептілік жаcауды 
ұлттық қаржылық еcеп cтандарттарына cәйкеc жүзеге аcырады. Бұл Қазақcтанда 
қолданыcтағы бухгалтерлік еcеп және қаржылық еcеп cтандарттарының бір бөлігін 
Халықаралық қаржылық еcеп cтандарттары жөніндегі кеңеc (CХҚЕC) белгілейді деп 
көздейді. Заңда бухгалтерлік еcеп және қаржылық еcептілік жүйеcін реттеу ұлттық 
қаржылық еcеп cтандарттарын әзірлеуге және бекітуге тиіc Қаржы миниcтрлігінің 
прерогативаcы болып табылатыны көрcетілген. 

ҚЕХC бойынша алғаш дайындалған қаржы еcептілігі  және оның еcеп беру 
кезеңінің бір бөлігі бойынша тапcырылатын аралық қаржы еcептілігінде берілген жоғары 
cапалы ақпараттың: 

- пайдаланушылар үшін айқын және барлық берілген кезеңдермен cалыcтырмалы 
болып табылуы; 

- Қаржылық еcептіліктің халықаралық cтандарттарына cәйкеc бухгалтерлік еcептің 
тура баcталу нүктеcін көрcететін; және 

- пайдаланушылардың табатын пайдаcынан аcпайтын шығындар арқылы алынуы 
мүмкін.  

Қазақcтандағы бухгалтерлік еcепке алу мен қаржылық еcеп беруді мынадай 
бағыттар бойынша қайта ұйымдаcтыруды жүзеге аcырылуы тиіc: 

- қолданыcтағы бухгалтерлік еcепке алу мен қаржылық еcеп беруді реттеу жүйеcіне 
тұжырымдамалық өзгеріcтер енгізу; 

- бухгалтерлік еcепке алу жүйеcін қайта құру шеңберінде мемлекеттік органдардың 
іc-қимылын үйлеcтіру; 

- кәcіби қауымдаcтықтың бухгалтерлік еcепке алу cалаcындағы рөлін арттыру; 
- бухгалтерлік еcепке алу мен қаржылық еcеп беру мәcелелері бойынша уәкілетті 

органның кәcіби ұйымдарды және бухгалтерлерді кәcіптік cертификаттау жөніндегі 
ұйымдарды аккредиттеу жүйеcін енгізу [2]. 

Кәcіби қауымдаcтықтың бухгалтерлік еcепке алу мен қаржылық еcеп беру жүйеcін 
реттеудегі рөлін күшейту үшін конcультативтік-кеңеc органы ныcанында, ереже негізінде 
әрекет ететін арнайы органды құру ұcынылып отыр. Конcультативтік органның құрамы 
мемлекеттік органдардың, коммерциялық емеc ұйымдардың өкілдерін, жеке 
кәcіпкерліктің, мемлекеттің қатыcуы бар ұйымдардың cубъектілерін және ғылым 
қайраткерлерін қоcа алғанда, кәcіби қауымдаcтықтың жоғары білікті, бәріне танымал және 
беделді өкілдерінен құралуы тиіc. 

ХҚЕC және ХАC халықаралық зерттеу көзқараcы жағынан қолданудың әлемдік 
тәжірибеcі бухгалтерлерге, аудиторларға, cонымен қатар қызметкерлердің баcқа 
cанаттарына қазіргі заман бизнеcінің оcы немеcе өзге операцияcын дұрыc бағалауға және 
тиіcінше оң және тиімді шешім қабылдауға мүмкіндік береді. Уәкілетті орган оcы бағытта 
түрлі елдер тәжірибеcін зерттеу бойынша жұмыcтарын жалғаcтыруда, халықаралық 
cарапшылардың қатыcуымен бірқатар халықаралық тәжірибелер, cеминарлар, дөңгелек 
үcтелдер өткізу жоcпарлануда [3].  

Қазіргі таңда біздің еліміздің еcеп жүйеcін халықаралық cтандартқа көшіру, 
cондай-ақ мұның дәрежеcі мен мазмұнын халықаралық деңгейге көтеру мақcатында 
Карана, Прагма, Эднет атты халықаралық корпорациялар қызмет атқарып келеді. 

Бірақта еліміздегі бухгалтерлік еcеп жүйеcі халықаралық бухгалтерлік еcеп 
қағидалары мен cтандарттарына cай ары қарай ұлттық тұрғыда жетілдіре түcуі және 
дамуы керек. Жаңа ҰҚЕС енгізілуіне қарамастан отандық стандартты жетілдіру 
тоқтатпауымыз керек.  Cонымен қатар пайда табуды және Қазақcтан экономикаcына 
қызмет атқаруды мақcат тұтқан бірлеcкен кәcіпорындардың дамуына, cауда және cаяcи-
әлеуметтік процеcтерге, инвеcтициялық cаяcатқа  байланыcты  ұлттық бухгалтерлік еcеп 
жүйеміз халықаралық cтандарттар талабына cай жетілдіріліп дамуы керек. 
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Ұлттық бухгалтерлік еcеп жүйеcі ары қарай жетілдірген жағдайда 
неcиелендірушілер, қаржы cалымшы инвеcторлар, баcқа да заңды және жеке тұлғалар 
ұйымдардың қаржылық жағдайын жақcы түcініп, өзіне шынайы cенімділік білдіре алады. 

Қазақcтандық бухгалтерлік еcеп жүйеcі төмендегі негізгі бағыттарға cәйкеc 
жетілдірілуі керек: 

1. Заң жүзінде cараптаушылардың жұмыc тобы құрылуы.  Cараптаушылардың 
мұндай жұмыc тобы белгіcіз жылдарға дейін тұрақты қызмет атқарғарып, құрамына 
жақcы мамандар, білікті ғылыми-зерттеушілер тартылуы керек.  Бұл топтың қызметіне 
әлемдік бухгалтерлік еcеп тәжірибеcін тұрақты түрде зерттеу мен зерделеу, cонымен қатар 
алынған нәтижеcін отандық еcеп жүйеcіне енгізу шаралары жүктелуі керек. Бухгалтерлік 
еcеп тәжірибеcін әлемдік елдерден үйрену мен зерттеу және нәтижеcін отандық еcеп 
жүйеcіне біртіндеп енгізу – бүгінде қолданылып ертең жоқ болып кететін мәcеле түрінде 
қаралмауы керек. 

2. Қазақcтандық жекелеген еcеп объектілеріне тән бухгалтерлік еcеп cтандарттарын 
жаcау үрдіcіне, Қазақcтанның еcеп жүйеcінде болашақта қолданылатын кәcіби мамандығы 
жоғары және білімді ғалым-зерттеушілері қатыcтырылып, бұлардың cараптауынан және 
белгілі бір ұйым тәжірибеcінен өтуі керек. Егер cараптаушылар тобы ұлттық экономика 
талабын қанағаттандырмайтын халықаралық cтандарттарды енгізу және өндіріc 
ерекшеліктеріне cәйкеc келмейтін мәcелеcі орын алған жағдайда, cараптаушылар тобы 
баcқа  альтернативтік шешім қабылдаудың жолдарын қараcтырғаны жөн. Қазақcтанның 
еcеп тәжірибеcінде күні бүгінге дейін қолданылып келе жатқан ұлттық тұжырымдама 
және еcеп принциптері мен cтандарттарының мазмұны ХҚЕC мазмұнымен гармониялық 
үйлеcімділік тәртіппен қайта қаралып, барлық cағымды тәжірибелер мен еcеп жүргізудің 
ұйымдаcтырушылық шаралары белгіленіп отыруы керек. 

3. Халықаралық бухгалтерлік еcеп қағидалары мен cтандарттары талабына cай 
келетін, cондай-ақ кредиттік технология жүйеcімен оқытуды қамтамаcыз ететін 
бухгалтерлік еcеп және аудит мамандығы бойынша оқу орындарында оқитын 
cтуденттерге арналған cапалы оқулықтар  шығару мәcелеcі жылдан-жылға тиіcті жоғарғы 
деңгейде мемлекеттік баcшы органдарда бекітіліп отыруы керек. 

4.Сыртқы пайдаланушылар мүддеcін қанағаттандыру мақcатында тиіcті заңнамалар 
және нормативтік актілер, нүcқау - ережелер, cондай-ақ отандық бухгалтерлік және 
қаржылық қорытынды еcеп мазмұнын толық және cенімді даярлау мен тапcыру нарықтық 
экономиканың кезеңдік дамуына қарай қайта қаралып, жаңаланып отыруы керек. 

5. Бухгалтерлік еcеп шоттарының Типтік жоcпарын бухгалтерлік еcептің одан әрі 
жетілдіре түcуіне байланыcты жаңадан жаcап, мұны cапалы қолдану үшін арнайы 
әдіcнамалар, нұcқау-ережелер, cалалық нормативтік актілер мазмұны қайта қаралып, әр 
жылдары зерттеліп, тәжірибеден өткізіліп отыруы керек.  

6. Қазақcтанда қызмет атқарушы кәcіби бухгалтерлер мектебін қалыптаcтыру, 
бухгалтерлердің білімін жетілдіру, жекелеген бухгалтерлердің алдыңғы қатарлы іc-
тәжірибеcін үйрену мен жариялаудың маңызы өте зор. 

Қазіргі кезде бухгалтерлік есептегі ақпараттарды компьютерлік жүйеге келтіру 
жылдан жылға ұлғаю үстінде. Бұрыңда бухгалтерлік есепті кітаптарға сиямен толтырып, 
барлығы компьютердің қолдануынсыз жүргізілген болатын. Барлығы дерлік ақпараттарды  
компьютерлік жүйемен электронды түрде келтіріп жүргізу үстінде. Құжаттардың көп 
мөлшерде жасалуы өндіріс пен басқарудың барлық процестерін компьютерлеуді қажет 
етеді. Бағдарламамен жұмысты неғұрлым қолайлы және көрнекті қылатындай жаңа 
мүмкіндіктерге алып келеді. 

Жоғарыда айтылған мәcелелерге тек қана Қазақcтандық бухгалтерлік еcеп жүйеcін 
жетілдіруге байланыcты болмай,  отандық бухгалтерлік еcеп мәcелелеріне баcа назар 
аудару үшін бір жағынан халықаралық бухгалтерлік еcеп cтандарттары мазмұнын, екінші 
жақтан қазақcтандық бухгалтерлік еcеп cтандарттары мазмұнын терең түcініп, 
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аударуымыз еліміздегі нарықтық қатынаcтардың тұрақты дамуымен тығыз байланыcта 
болғаны жөн. 

Отандық бухгалтерлік еcеп жүйеcін халықаралық қаржылық еcеп cтандарттары 
негізінде ары қарай жетілдірудің негізгі мәcелелерінің бірі - ұйымдарда күні бүгінге дейін 
екі бақытта жүргізіліп келе жатқан қаржылық және cалық еcебін біріктіріп үндеcтіру 
болып табылады. Егер үндеcтірілген қаржылық еcептің жаңа моделі құрылған жағдайда 
еcеп жүргізудің еңбек шығындары біршама азаяды. Cонымен бірге екі түрлі еcептің 
орнына көп мағыналы қаржылық еcеп құрылып, мұның өзі cалық еcебіне тән еcептеулер 
жөніндегі ақпараттар даярлауды да қамтамаcыз етеді. 

Отандық бухгалтерлік еcепті дамыту мен ары қарай жетілдіру және қолайлы 
үйлеcімді бағытқа cалу үшін ХҚЕC негізіне қарай төмендегі шараларды іcке аcырған жөн: 

- ұйымдар қызметінің қаржылық нәтижеcін  cенімді түрде  қарапайым етіп көрcету; 
- мүмкіндікке қарай қазақcтандық ұйымдардың қаржылық жағдайын шетелдік 

компаниялардың қаржылық жағдайымен cалыcтыру негізінде ұзақ мерзімді нарықтық 
қатынаcтарды шетелдік әріптеcтермен бірге құру. 

Cонымен қатар Қазақcтандық бухгалтерлік еcеп жүйеcін жетілдіру мәcелелерін 
талдау барыcында тек қана қаржылық бухгалтерлік еcепке тән мәcелелерді ғана 
қараcтырмай, баcқарушылық еcепті ары қарай жетілдірудің жолдарын зерттеу қажет. 
Қазіргі кезеңде бухгалтерлік еcептің көлеңкеcінде баcқарушылық еcеп қалып, мұның 
көптеген проблемалары әлі күнге дейін зерттелмей келеді. Бірақта бизнеc пен 
кәcіпкерлікті дамытудың негізін құрайтыны болып оcы баcқарушылык еcептің қолайлы 
моделі болып табылады. 

Cонымен қорыта айта, ХҚЕC бойынша бухгалтерлік еcепке алу мен қаржылық еcеп 
беруді жаcауда ақпаратты қалыптаcтыру қағидаларын түcінетін, бухгалтерлік еcепке 
алуды дұрыc, нақты жүргізудің, қаржылық еcеп беруді жетік дайындау мен аудитінің 
қазіргі заманға cай дағдыcы бар болып келетін білікті бухгалтерлер мен аудиторлардың 
жеткілікті cанын дайындау міндеті тұр. 
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Шығындарды өнімнің (орындалған жұмыстың, көрсетілген қызметтің) өзіндік 

құнына толық енгізу тұрғысынан толық өзіндік құн есебінің жүйесі шығындарды тиімді 
басқаруға қажетті ақпаратпен толық қамтамасыз етпейді. Сондыктан халықаралық 
практикада «директ-костинг» шектеулі өзіндік құн есебі жиірек қолданыла бастады. 

Бұл жүйені шығын объектілері бойынша толық емес, шектеулі өзіндік құн 
жоспарланатын және ескерілетін калькуляциялауға баламалы, дәстүрлі отандык әдістердің 
бірі деп қарауға болады. Бұл жағдайда өзіндік құн тек айнымалы шығындар бөлігінде ғана 
ескеріледі және жоспарланады. Шығындардың қалған бөлігі (тұрақты шығындар) 
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калькуляцияға енгізілмейді, оқтын-оқтын есепті кезең ішіндегі қаржылық 
қорытындыларға есептен шығарылады. Айнымалы шығындар бойынша сондай-ақ қорлар, 
қоймадағы дайын өнім қалдықтары және бітпеген өндіріс бағаланады. 

Мұндай әдетті іс жүзінде қолданған алғашқы кезеңдерде өзіндік құнға тек тікелей 
шығыстар кіргізілетін, ал жанама шығыстардың барлық түрлері тікелей қаржылық 
қорытындыларға есептен шығарылатын. Сондықтан мұндай жүйе «директ-костинг» 
(тікелей шығындар есебі жүйесі) деген атқа ие болды. Кейіннен «директ-костинг» өзіндік 
құн тікелей айнымалы шығындар бөлігінде ғана емес, өзгермелі жанама шығындар 
бөлігінде де есептелетін есептік жүйеге өзгеріп, айналды, ауысты. Соған орай атауда біраз 
шарттылыққа жол берілген. 

Қысқартылған өзіндік құн есебінде тұрақты жалпы өндірістік және 
жалпышаруашылық шығыстар есепке қатыспайды. Мұндай шығыстар өнім түрлеріне 
бөлінбей, жалпы сомамен өткізілген өнімнің өзіндік құнына толығымен кіргізіледі және 
есепті кезең соңында сенімді өткізуден түскен түсімді азайту үшін тікелей есептен 
шығарылады. 

Басқарудың «директ-костинг» технологиясының мәні өндіріс шығындарын 
калькуляциялау мен өндіріс көлемін шығын және кірістермен байланыстыру арқылы 
пайданы есептеу тәсілдемесіне негізделеді. Бұл үшін  жинақталған шығындарды 
тікелеймен ұқсастырылатын өзгермелілерге және жанамамен ұқсастырылатын 
тұрақтыларға бөледі. Өндірістік шығыстарды саралау (дифференциялау) пайда, көлемінің 
өнімді өткізу көлеміне байланыстылығын анықтауға және осы негізде өзіндік құнды 
басқаруға мүмкіндік береді [1]. 

Тікелей шығындарды дайын бұйым түрлері бойынша жинақты қорытады, 
жанамаларды - жеке шотта жинайды және олар пайда болған есепті кезеңнің жалпы 
қаржылық нәтижелеріне есептен шығарады. Егер әрбір бұйым бойынша түсім сомасынан 
айнымалы шығындарды шығарып тастаса, онда осы бұйым бойынша маржиналды, табыс 
аламыз. Өзіндік құнды «директ-костинг» жүйесі бойынша калькуляциялау технологиясы 
өндірістің кез келген өндіріс көлеміндегі тұрақты шығыстардың өзгермейтін шамасын 
көздейді. 

Осыған орай, бұл жүйенің бір қатар жорамалдары бар: өзіндік құнды «директ-
костинг» жүйесі бойынша калькуляциялау тұрақты шығыстардың өндірістің кез келген 
көлемінде өзгермейтін шамасын алдын-ала қарастырады, сондықтан басқару есебінде 
негізгі назар тұрақты шығыстарға аударылады. Барлық деңгейдегі менеджерлер оларға 
бақылауды қамтамасыз етуге тиіс. 

«Дирекг-костинг» жүйесінің бірнеше айрықша ерекшеліктері бар: 
- өндірістік   шығындар  өзгермелі   шығындарға   және тұрақты шығындарға 

бөлінеді; 
- өнімнің  өзіндік  құнын   шектеулі   шығындар  бойынша калькуляциялау; 
- кірістер туралы есепті жасаудың көп сатылығы. 
Бұл жүйе өнімді өткізуге бейімделген. Өткізу көлемі үлкен болған сайын, 

кәсіпорын пайданы көп алады. Дайын өнім мен бітпеген өндірісті тек өзгермелі (тікелей) 
шығындар бойынша бағалайды, ол кәсіпорынды өткізу көлемінің ұлғайту мүмкіндіктерін 
іздестіруге түрткі болады. 

Стандартты «директ-костинг» – кәсіпорынның түпкілікті мақсатына - таза пайда 
алуға жету жүйесі. «Директ-костинг» жүйесінің артықшылықтарын төменде көрсетіп 
отырмыз: 

- өзіндік құнды жартылай калькуляциялаудың қарапайымдылығы мен объектілігі, 
өйткені тұрақты шығынды шартты түрде бөлудің қажетгілігі болмай қалады; 

- өзіндік құнды әр түрлі кезендердің айнымалы шығындары, абсолютті және 
салыстырмалы  маржа бойынша салыстыру мүмкіндігі; 

- өнім өндірісін ұлғайту үшін тиімділігі мол бұйымды анықтау; 
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- айнымалы шығындарды, өткізу бағаларын және шығарылатын өнім құрылымын 
өзгерту нәтижесінде пайда өзгерісін бақылау мүмкіндігі; 

- тұрақты  шығыстардың шамасын  жедел  бақылау  үшін жағдайлар жасау,  өйткені 
толық өзіндік құн есебінде қосымша шығыстардың бөлінбеген сомасының белігі бір 
кезеңнен екіншісіне көшеді, сондықтан бақылау нашарлайды; 

- есептің талдаушылық  мүмкіндіктерін   кеңейту,  өйткені есеп пен талдаудың 
тығызды бірігу-кірігу процесі жүреді; 

- «директ-костинг» жүйесі принциптерін басқару есебінің басқа жүйелері-мен 
үйлестіре қолданудың жеңілдігі. 

Директ костинг жүйесінің артықшылықтарымен қатар, оның кемшілік жақтары да 
кездеседі, атап айтатын болсақ:  

- шығындарды   тұрақты   және   өзгермелі   деп   бөлудегі қиыншылықтары; 
- кәсіпорынның көпшілігінде толық шығындар туралы ақпараттың қажеттілігі, ең 

алдымен, бұйымның бағасын белгілеу үшін қажеттігі, өйткені ұзақ мерзімді жоспардағы 
бағада кәсіпорынның барлық шығындарын жабуды қамтамасыз ету қажет. Толық өзіндік 
құн туралы мәлімет  жоқ  болса, бұл   шартты  сақтамаудың  тәуекелділігін жоғарылатады.  

Сонымен, «директ-костинг» айнымалы шығын категориясына негізделетін басқару 
есебі жүйесі. Бұл жүйенің жетіспеушіліктері жоқ емес, бірақ толық есеп пен шығындарды 
бөлу жүйесімен салыстырғанда, біраз артықшылықтары да бар. Олардың бірін тандау, ең 
алдымен сол немесе басқа жүйені қолданудың іс жүзіндегі пайдасына байланысты 
болады. 

«Директ-костинг» әдісінің мазмұны сол, мұнда өнімнің өзіндік құнына және соңғы 
қорларды бағалауға тек өзгермелі өндірістік шығындар қосылады, ал тұрақты шығындар 
қаржылық нәтижеге апарылып, өнім түрлері арасында таратылмайды. Бұл есеп жүйесінің 
негізгі түсінігі болып кәсіпорынның барлық тікелей шығындарының орнын толтырғаннан 
кейінгі алынатын маржиналдық табысы саналады [2].  

Шығындарды айнымалы және тұрақтыға бөлу - өнімнің бір өлшеміне келетін 
айнымалы шығындар мен тұрақты шығындар, баға мен сату көлемі арасындағы оңтайлы 
байланыстарды іздестіру болып саналатын операциялық талдаудың негізгі ұстамы болып 
табылады.  

Бұл әдіс өндіріс көлемі, шығын, маржиналдық табыс және пайда арасындағы 
байланыстарды зерттеудің негізін құрайды. Сонымен бірге, бұл әдіс жоғары рентабельді 
өнім шығымын жүзеге асыру бойынша стратегиялық басқару шешімдерін қабылдауға 
толық мүмкіндіктер береді. Шектеулі өзіндік құн бойынша шығындар есебін шығындарды 
реттеу және бақылау кезінде, өнімді өндіру және сату барысында, нарықтағы сұраныс 
және ұсынысқа байланысты бағаның ең төменгі шегін белгілеуде, инфляциялық 
процестерді реттеу кезінде қолдану өте тиімді болып саналады. Бұл әдіс жалпы өндіріс 
және оның құрылымдық бөлімшелерінде, сонымен қатар трансферттік бағаларды қолдану 
кезінде ішкі шаруашылық есеп айрысуларда қолдану өте ыңғайлы болып келеді.  

Сондықтан, «директ-костинг» әдісін жоғарыда айтылған өндірістік есеп әдістерінің 
кез-келген нысанымен қатар қолдануға болады. 

«Директ-костинг» әдісін қолдану кезінде шығындарды олардың пайда болу 
орындары, жауапкершілік орталықтары, бригадалар мен цехтар және т.б. есептің 
бөлшектенуіне байланысты жіктеуге болады. Бұл жағдайда айнымалы шығындар пайда 
болу орындары және жауапкершілік орталықтары бойынша, ал шығындардан 
ауытқуларды кінәлі тұлғалар бойынша жүргізуге болады. Тұрақты шығындардың есебі 
жауапкершілік орталықтары бойынша жүргізіледі. Есепті мұндай әдіс арқылы 
ұйымдастыру өндірілетін өнімнің рентабельділік деңгейін бағалауға, айнымалы 
шығындардың қайтарымдылығын, бөлімдердің табыстылығын анықтауға, өндіріс көлемін 
жоспарлауға, өндірістік қуаттың мүмкіндігін бағалауға, шығындарды нормалауға, өнімнің 
оңтайлы сату бағасын шығаруға мүмкіндіктер қалыптастырады. 
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Халықаралық тәжрибеде шығындар есебінің тағы бір жетілген және кеңінен 
қолданылатын әдісі «Сатандарт-кост» жүйесі болып табылады. 

«Стандарт-кост» жүйесінің ең негізгі мақсаты - кәсіпорындағы пайданың ауытқуы 
мен шығын есебі.Оның негізінде материалдардың, энергияның, қосымша уақыттың, 
еңбектің және басқа қандай да бір өнімді немесе жартылай әзірлеген өнімді дайындау мен 
байланысты шығындардың мөлшерін нақты анықтау жатады. 

«Стандарт-кост» жүйесімен нормативтік шығын есебінің әдісін салыстыру 
мынадай қорытынды жасауға мүмкіндік береді: 

- екі әдісте шығынды норма негізінде ескереді; 
- толық шығын есебін жорамалдайды; 
- бұл әдіс бойынша есепте аса жоғары белгіленген норма кінәлі тұлғаға қатысты 

шаруашылық қызметінің нәтижесіне жатқызылады және  нормативтік әдістегі сияқты 
өндіріс шығынына  қосылмайды.  

Норма-стандартын дайындау, өндірістің басталуына дейін стандарттық 
калькуляцияны жасау және жиынтық ретінде жүйеленген стандарттан ауытқуларды 
бөлумен бірге нақты шығын есебі «стандарт-кост» 

жүйесі деген атауға ие болады. 
«Стандарт» - материалдық және еңбек шығынының өнім бірлігін өндіруге қажетті 

сан немесе өнім, жұмыс, қызмет бірлігін өндіруге кететін бұрын есептелген материалдық 
және еңбек шығыны. 

«Кост» - бұл өнім бірлігін дайындауға кететін өндіріс шығының ақшалай көрнісі. 
Норманың және нормативтің стандартын кәсіпорын дербес әзірлейді. Барлық 

стандарттарды үш деңгейге бөлуге болады: 
1. Баға деңгейін есепке алумен байланысты: 
- мінсіз - материалдарға, қызмет тарифіне, еңбекақы мөлшерлемелеріне және 

үстеме шығындардың сметалық мөлшерлемелеріне әлдеқайда қолайлы бағаны ұйғарады; 
- қалыпты- экономикалық кезең ішінде орташа баға бойынша есептеледі; 
- ағымдағы - есептік кезеңде болжанған  және осы кезеңде қолданылатын бағаның 

негізіндегі есеп қарастырылады; 
- базистік - жылдың басында белгіленіп, жыл бойы өзгеріссіз қалады.Олар әдетте, 

баға индексін есептеу үшін қолданылады. 
2. Қуаттылықты пайдаланудеңгейіне байланысты: 
- теориялық-кәсіпорынның мақсаты болып табылады, демалыс уақытының 

нормаланған шамасына, қуаттылықты  толық пайдалануға негізделген әрі ақауға, 
іркіліске, бүлінуге кететін уақыт шығынын қарастырмайды; 

- өткен шақтың орташа орындалуы-статистикалық мәліметтер бойынша есептеледі 
және әр ақауға, іркіліске бүлінуге кеткен уақыт шығындарын,яғни өткен кезеңдегі барлық 
кемшіліктерді қамтиды; 

- қалыпты орындау-алдағы кезеңдердегі норма кернеулігінің болжалды орташа 
деңгейін қарастырады. 

3. Өнім шығарылымның мөлшеріне байланысты: 
Өнім шығарылымның көлемі стандарттарды әзірлеу тәсілдемесіне бірінші 

деңгейдегі әсері болады: 
- теориялық - кәсіпорынның қуаттылығы теориялық тұрғыдан алдын ала 

анықталады.Оған бір жолғы тәртіппен қол жеткізуге болады немесе қол жетпеуі де 
мүмкін; 

- тәжірибелік - шығарылымның нақты қол жететін деңгейіне негізднлген,болмай 
қоймайтын шығындарды жібереді және теориялық стандарттың деңгейіне жуық жақсы 
орындаумен кәсіпорын қол жеткізеді; 

- қалыпты - кезең ішіндегі өндіріс көлемінің жоғары және төменгі шамаларының 
ортасынан өнімді шығарудың қол жететін денгейінде есептеледі; 
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- болжамды өнім шығарылымның болжалды мөлшеріндегі нақты өндіріс 
жағдайының негізінде есептеледі. 

Қабылданған стандарттардың кез келген тәсілдемесі өндіріс процесінің басталуына 
дейін бухалтерияда стандартты өзіндік құндардың қартасында қортындыланады.Карта 
бұйымды, тапсырысты қабылдап алған өндірістік бөлімшелер бойынша және тапсырыс 
бойынша жасалады. 

«Стандарт – кост» жүйесінің ұйымдастыру бойынша жұмысты үйлестірудегі 
кәсіпорынның көлеміне қарай стандарттар мен әдістемелерді есептен шығаруды 
бақылаушы немесе «стандарт –кост» жүйесімен байланысты барлық бөлімшелердің 
өкілдері кіретін комитет анықтайды. 

Бұл жүйе шығын есебі жүйесінің тәжірибесінде қолданылатын басқалардан 
айырмашылығы, оның өзіндік сипаты болады: 

- қаражатты шығындау процесіндегі стандарттардан ауытқудың негізгі 
анықталуына оның құжатталуы емес, синтетикалық шоттағы бухгалтерлік жазба жатады. 
Ауытқушылықты құжаттап, тіркегенше,оның алдын алу міндеті қойылады; 

- барлық ауытқушылар емес, тек олардың пайдаланылған стандарттарда көрініс 
тапқандары ғана тіркеледі. 

Бұл ерекшеліктер мыналардың басқару процесінде әрдайым бағаланатынын 
білдіреді: ауытқушылықтар қаншалықты елеулі, олар ескеруге  тұра ма әлде тұрмай ма? 
қандай мәселені шешу барысында бұл деректер қолданылуы мүмкін; өндіріс шығынын 
талдаудағы анықталған ауытқушылықтың маңызы. 

Стандарт-кост бұл өндіріс процесінің барысын және нормативі пен нақты 
көрсеткіштердің ауытқу мәні ұдайы бақылауға, бұл ауытқулардың пайда болу септерін 
талдауға, оны бір уақыттарда өзгерту тенденциясына,ауытқушылықты азайтуға 
басқарушылық ықпалды пайдалануға немесе нормаларды түзетуге негізделген өндірістік 
шығын деңгейін ұтымды басқару. «Стандарт-кост» жүйесін қолдануда нақты шығын 
есебінің жай жүйесі сияқты шығынның толық есебін және толық өзіндік құндарды 
калкуляциялауды қамтамасыз етеді [3]. 

Сонымен, «Стандарт-кост» жүйесін пайдалану артықшылығы – есептік жазбаларды 
жүргізуді үнемдеу, сондай-ақ нормативтерді ұзақ кезеңге созылатын пайдаланудағы 
уақыты. Яғни есепті мерзім ішінде нақты шығындар туралы деректер арқылы өнім 
бірлігінің құнын есептеудің қажеттілігі жойылады. Нәтижесінде ұтымды да маңызды 
басқарушылық шешімді қабылдау мүмкіндігі туады. 

Стандарт- кост жүйесінің жұмыс істеуі негізіне фирманың өзі белгілеген және 
өндіріс процесі барысында өзгеріп отыратын стандарттар (нормалар мен нормативтер) 
топтамасы жатады. Барлық стандартты үш топқа бөлуге болады: 

-  теориялық стандарттар –бұл кез келген фирманың ұмтылыс жасайтын идеалы 
немесе жетілдірілген стандарты; 

-   ағымдық стандарттар – стандарт белгілеген мерзіміне өндіріс шығындары 
мөлшерін көрсететін стандарттар; 

-    базистік (негіздік) стандарттар — өндіріс процесінде болған өзгерістерге дейін 
жылдан жылға өзгермейтін стандартттар. 

Материалдарға, энергия тарифтеріне, қызметтерге жасалған баға өзгерістері 
базистік стандарты өзгертпейді, ол тек қана стандарттық өзіндік құнмен нақты құнның 
арасындағы ауытқуды анықтайды. 

Шығындарды өзіндік құнға енгізудің толықтылығына байланысты екі әдісті 
көрсетуге болады: толық өзіндік құн есебі (абзорпшн-костинг), айнымалы шығындардың 
есебі әдісі (директ-костинг) [4]. 

Өзіндік құнды айнымалы шығындардың есебі әдісі бойынша калькуляциялау 
(директ - костинг) - өзіндік құнды тек қана өзгермелі өндірістік шығындарды қосу арқылы 
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есептейтін калькуляциялау түрі [5]. 
Директ - костингтің келесідей ерекшеліктері бар: 
а) өндірістік шығындарды өзгермеліге және тұрақтыға бөлу; 
б) шектеулі шығындар бойынша өнімнің өзіндік құнын калькуляциялау; 
в) есеп беруді жасау көп сатылы. 
Директ - костингтің артықшылығы - баға белгілеудің тиімді саясатын жүргізуде, 

сондай-ақ өндірістік шығын мен нәтижелерді есептеу, жоспарлау, нормалау, бақылау 
процесін оңайлатуға болады. 

Жоғарыда көрсетілген өзіндік құнды калькуляциялау әдістеріне берілген 
сипаттамалар бойынша келесідей тұжырымға тоқталуға болады: қалалық жолаушы тасымал 
бағытында қызмет атқаратын автокөлік кәсіпорындарында тасымалдау қызметінің өзіндік 
құнын калькуляциялау кезінде саланың ерекшеліктерін ескере отырып, яғни қалалық 
жолаушы тасымал бағытында қызмет көрсететік автокөлік кәсіпорындарында қызмет 
көлемі нақты бағдар бойынша белгіленгендіктен  қарастырып, тасымалдау қызметінің 
өзіндік құнын калькуляциялау кезінде нормативтік әдісті қолданған тиімді.  
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Глобализация экономических процессов и их рыночная направленность 

обусловили необходимость стандартизации учета и отчетности, как информационного 
средства делового общения и эффективного механизма хозяйствования. 

Анализ формирования мировой учетной практики свидетельствует о том, что 
процесс согласования бухгалтерского учета и финансовой отчетности с едиными 
стандартами в европейских странах начался еще в начале 1970-х годов и продолжается до 
настоящего времени. Не обошли глобализационные процессы и стран постсоветского 
пространства, а именно после распада СССР, в странах-участницах начался процесс 
построения новой, рыночной экономической системы, которая требовала быстрого 
принятия управленческих решений, как реакции на изменения в рыночной среде. Базой 
для принятия таких решений должна была стать финансовая отчетность. В связи с этим, 
создание новой системы предоставления бухгалтерской информации в виде финансовых 
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отчетов стало предпосылкой развития экономических систем новообразованных 
государств и их интеграции в мировое сообщество. 

Рассмотрев действующие законодательные акты стран-участниц бывшего 
Советского Союза и стран Европы, можно утверждать, что в каждой из них существует 
специальный закон, который определяет правовые основы регулирования, организации, 
ведения бухгалтерского учета и составления финансовой отчетности [1-21]. Уместно 
заметить, что в Литве и Латвии принято не один специальный закон, а два, один из 
которых регулирует бухгалтерский учет в стране, а другой процессы формирования и 
представления финансовой отчетности, а также ее смысловую наполненность. 

Вышеуказанные законодательные акты только определяют правовые и 
организационные аспекты бухгалтерского учета и финансовой отчетности. Для более 
детального разъяснения методики ведения учетного процесса используются стандарты 
бухгалтерского учета. Для стандартизации и сопоставимости информации указанной в 
отчетах, Советом по международным стандартам бухгалтерского учета (International 
Accounting Standard Board), разработанные Международные стандарты финансовой 
отчетности (МСФО) [23]. 

Главным недостатком МСФО является то, что они не могут учесть национальные 
особенности экономических систем всех стран, поэтому еще далеко не все страны 
утвердили на законодательном уровне использование международных стандартов 
финансовой отчетности (табл. 1). 

 
Таблица 1 

Используемые стандарты финансовой отчетности в разных странах 
Стандарты финансовой отчетности Країни 

Країни Європи 
Міжнародні стандарти фінансової звітності Германия, Румыния, Чехия, Болгария 
Міжнародні стандарти фінансової звітності і 
Національні стандарти бухгалтерського обліку 

Польша 

Країни пострадянського простору 
Міжнародні стандарти фінансової звітності Кыргызстан, Эстония, Грузия, Литва, Латвия 
Міжнародні стандарти фінансової звітності і 
Національні стандарти бухгалтерського обліку 

Украина, Российская Федерация, 
Азербайджан, Казахстан, Таджикистан, 
Туркменистан, Молдова 

Національні стандарти бухгалтерського обліку Беларусь, Армения, Узбекистан 
 
В Украине использование международных стандартов финансовой отчетности в 

обязательном порядке предусмотрено для публичных акционерных обществ, банков, а 
также небанковских финансовых учреждений (страховщиков, негосударственных 
пенсионных фондов, кредитных союзов, ломбардов и т.д.). Другие предприятия 
самостоятельно определяют целесообразность использования международных стандартов 
для составления отчетности. 

Немаловажным является определение понятия финансовой отчетности. П. 7 МСБУ 
1 «Предоставление финансовой отчетности» определяет, что финансовая отчетность это 
структурированное отображение финансового состояния и результатов деятельности 
предприятия [23]. Схожими являются определения, представленные в законодательных и 
нормативных актах Российской Федерации, Беларуси, Азербайджана, Грузии, Казахстана, 
Кыргызстана, Таджикистана и Туркменистана. Однако, в таких странах как Польша, 
Болгария, Румыния, Литва и Эстония понятие финансовой отчетности несколько 
расширено, в Армении, Латвии, Молдове и Чехии наоборот суженное и неполное [1-21]. В 
Украине финансовая отчетность трактуется как бухгалтерская отчетность, которая 
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содержит информация о финансовом состоянии, результатах деятельности и движении 
денежных средств предприятия за отчетный период [19]. 

Понятие финансовой отчетности дополняется определением цели ее составления. 
МСБУ 1 «Предоставление финансовой отчетности» определяет, что целью составления 
финансовых отчетов является предоставление информации о финансовом положении, 
финансовых результатах деятельности и движении денежных потоков предприятия, 
которая является полезной для широкого круга пользователей при принятии ими 
экономических решений. [23] То есть, международные стандарты акцентируют внимание 
на полезности информации, представленной в финансовой отчетности. Что касается 
стран-участниц СССР и стран Европы, то принципиальных различий в определении цели 
финансовых отчетов нет, но в законодательстве некоторых стран это понятие несколько 
расширено. Так, в Украине понятие полезности информации заменено, а скорее 
детализировано, такими характеристиками как полнота, правдивость и непредвзятость 
[19]. 

Информация, обеспечивающая достижение цели финансовой отчетности, 
представляется в виде финансовых отчетов, состав которых определяется национальным 
законодательством и является схожим в разных странах мира. В Украине, как и в 
большинстве стран, финансовая отчетность включает: баланс (отчет о финансовом 
состоянии), отчет о финансовых результатах (отче о совокупном доходе), отчет о 
движении денежных средств, отчет о собственном капитале и примечания к отчетам [19]. 

Помимо требований к формам представления информации, существуют требования 
и к ее качеству. В результате проведенного исследования было выделено 17 качественных 
характеристик, которые определены законодательством разных стран (табл. 2). 

Следует отметить, что наиболее упоминаемые качественные характеристики это: 
- сопоставимость 
- понятность 
- уместность 
- достоверность. 
Эти же характеристики определены и Концептуальной основой финансовой 

отчетности, однако дополнены своевременностью и возможностью проверки [22]. Такое 
совпадение основных качественных требований к финансовой отчетности разных стран 
дает высокую степень вероятности достижения гармонизации в сфере бухгалтерского 
учета и финансовой отчетности. 

Для того, чтобы предоставляемая в финансовой отчетности информация 
соответствовала качественным характеристикам и удовлетворяла потребности 
пользователей, она должна быть сформирована на основе определенных принципов. 
Анализ нормативно-правовых актов 19 стран дал возможность выделить наиболее часто 
встречающиеся принципы финансовой отчетности: беспрерывность, начисление и 
соответствие доходов и затрат, автономность, последовательность, преобладание 
сущности над формой, единый денежный измеритель, существенность и объединение 
статей, сопоставимость (табл. 3). Концептуальная основа финансовой отчетности, помимо 
выше упомянутых принципов, выделяет еще осмотрительность, полное освещение 
(отображение), взаимозачет статей, достоверность и нейтральность [22]. 
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Таблица 2 
Качественные характеристики финансовой отчетности 
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Страны Европы 
Польша  +  + +             

Германия     +   +          
Румыния  +  +              

Чехия  +  + +          +  + 
Болгария    + +     +      +  

Страны постсоветского пространства 
Украина + + + + +             

Российская 
Федерация 

  +   +            

Армения   +               
Казахстан   +  + +     +        

Кыргызстан   +               
Латвия   + + +        +     
Литва   +  +      + + +      

Молдова    + + + + + + +         
Таджикистан   +  + +          +   

Эстония   +           +    
Количество 
упоминаний 1 7 7 10 9 2 1 2 1 3 1 1 1 1 2 1 1 

*законодательством Беларуси, Азербайджана, Грузии, Туркменистана не 
определены качественные характеристики финансовой отчетности 

 
При этом необходимо обратить внимание на совпадения названий качественных 

характеристик и принципов в разных странах, таких как понятность, нейтральность, 
сопоставимость, достоверность, объективность. То есть, можно констатировать подмену 
понятий в некоторых странах, когда качественные характеристики трактуют как 
принципы, и наоборот. Основоположными являются принципы, следование которым 
приводит к соответствию качественным характеристикам и достижению цели финансовой 
отчетности, поэтому таким странам как Армения, Эстония, Кыргызстан стоит на 
законодательном уровне более четко выписать принципы и качественные характеристики. 

Таким образом, можно констатировать, что в таких европейских странах, как 
Польша, Германия, Болгария, Румыния и Чехия первая волна перехода на международные 
стандарты финансовой отчетности уже прошла. Сегодня субъекты хозяйствования учатся 
«жить» по МСФО, а именно, под давлением рыночных процессов вынуждены принимать 
и применять единые промышленные и отраслевые стандарты независимо от 
национальных границ, которые все в меньшей степени влияют на отчетность. Кроме того, 
большинство постсоветских стран также постепенно приводят свое законодательство по 
вопросам регулирования бухгалтерского учета и финансовой отчетности в соответствии с 
МСФО. В частности, такие страны как Грузия, Кыргызстан и Эстония полностью перешли 
на использование международных стандартов. Но остается еще множество 
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неурегулированных разногласий, главными из которых являются качественные 
характеристики и принципы финансовых отчетов. 

Таблица 3 
Принципы составления финансовой отчетности 

Принципы 

Страны 
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К
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Осмотрительность     +         + + 3 
Полное освещение 
(отображение)     +         + + 3 

Автономность     + + + +    + + +  7 
Последовательнос
ть 

    +  +   +  + + +  6 

Беспрерывность + + + + + + + + + + + + + + + 15 
Начисление и 
соответствие 
доходов и затрат 

 +  + +  + + + + + + + + + 
12 

Преобладание 
сущности над 
формой 

+  + + +         + + 
6 

Историческая 
(фактическая) 
себестоимость 

    +         +  
2 

Единый денежный 
измеритель 

    + +  +   +   +  5 

Периодичность     +  +         2 
Некомпенсирова-
ность 

      +         1 

Существенность и 
объединение 
статей 

         +   + + + 
4 

Взаимозачет 
статей 

         +   +   2 

Сопоставимость          +   + + + 4 
Достоверность             +  + 2 
Нейтральность               + 1 
Понятность             +  + 2 
Унификация             +   1 
Надежность               + 1 
Принцип 
реализации              +  1 

Объективность              +  1 
Прозрачность              +  1 
Внимание    +            1 

*законодательством Германии, Грузии, Таджикистана, Литвы не определены 
принципы составления финансовой отчетности 
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Таким образом, гармонизация отчетности по международным стандартам 
бухгалтерской отчетности и совершенствования современных форм отчетности является 
важной проблемой, решение которой обеспечит достоверность, сопоставимость и главное 
качественность отчетности. 
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Дебиторлық  берешектердің  есебін ұйымдастыру  ерекшеліктері 
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Алматы экономика және статистика академиясы,Алматы қ. 
E-mail: anvarbekdaurenbekov@mail.ru 

 
Ұйымдардағы қаржылық көрсеткіштердің бірі берешек қарыздардың алатын орны 

ерекше болып табылады.  
Берешек қарыз деп - белгілі бір қарым–қатынасқа байланысты заңды және жеке 

тұлғалардың мекеменің алдындағы сатып алған тауарлары, ұйымның оларға кеткен 
қызметтері үшін, сондай-ақ жұмысшылар мен қызметкерлердің ұйымнан аванс ретінде 
алған немесе несиеге, қарыз алған тауарлары мен материалдары үшін қайтаруға тиісті 
борыштарын айтады. Осы  мекемеге берешек қарызы бар мекемелер мен ұйымдар, 
сондай–ақ жеке тұлғалар  берешектер болып табылады. Ол ағымдағы ( өтеу мерзімі бір 
жыл бойы) немесе операциялық циклды және ағымдағы емес болып бөлінеді. Есепте 
саудалық және саудалық емес берешек қарызды  бөліп  көрсетеді. Саудалық берешек 
қарызы – негізгі іс-әрекет нәтижесінде өткізілген тауарлар мен көрсетілген қызмет үшін 
сатып алушылардың міндеттеме сомасы. Саудалық емес берешек қарыз іс-әрекеттің басқа 
түрлері нәтижесінде (мекеме қызметкерлеріне немесе филиалдарына аванстар, 
шығындарды жабуға арналған депозиттер, алуға арналған девиденттер мен проценттер, 
үкімет органдарына салықтарды қайтару жөніндегі тілек-талап және басқалар) пайда 
болады. 

Берешек қарыз үш топқа бөлінеді: алынуға тиісті шоттар, алынған вексельдер және 
басқалар. 

Алынуға тиісті шоттарға ақшалай қаражатқа, тауарға, көрсеткен  қызметке және 
мекеменің ақшалай емес  активтеріне  деген тілек-талаптары кіреді. Берешек  қарыз 
алынуға тиісті шоттарды төлеу мерзіміне немесе борышты өтеу күтілетін күніне  қарай 
ағымдық және ұзақ  мерзімді болады. Әдетте берешек қарыз шот-фактуралармен 
расталады.  «Алынған вексельдер» бабы ресми борыштық міндетемелермен расталады. 

Қандай да болмасын жаңадан құрылып, қалыптаса бастайтын экономикалық  
үрдістің  түпкі мақсаты – материалдық  өндіріс пен халықтың сұранысы мен ұсынысына 
жауап берерлік және бәсекелестік тұрғыдағы өнімдер өндіріп, қызметтер көрсету болып 
табылады. Сапалы дәрежеде өнімдер өндіріп, қызметтер көрсетіп, мұның өзін  үлкен 
бәсекелестік жағдайға келтіру үшін әртүрлі көздерден қаржы жұмсалады және жұмсалған 
қаржыны тиімді басқару қажеттігі туындайды. Экономикалық жүйені  тиімді басқару мен 
шешім қабылдау процесіне қажетті ақпараттар қалыптастырушы бухгалтерлік есеп жүйесі 
болып табылады. Салалық  нұсқау ережелер және жоғарыдан  түскен  әдістемелер 
негізінде, сондай-ақ  мемлекет тарапынан күштеп бақылау қою мақсатымен қалыптасқан 
консервативтік бағыттағы бухгалтерлік есеп  бұл күндері  қайта құру, реформалау  және 
халықаралық  қаржылық есеп  стандарттарына  сай әрі қарай жетілдіру мақсатына түсті.  

Нарықтық экономика ресурстың барлық материалдық, еңбек және қаржылық 
түрлерін ұтымды пайдалануды көздейді, олар кәсіпкерлік іс-әрекеттің күтілетін 
нәтижесін, яғни табыстылығын қамтамасыз етуі тиіс. 
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Экономикамыздың нарықтық жолмен дамуы барысында ұйымдар 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-қатынасының нығаюы кезеңінде маңызды болып саналады.  

Демек, нарықтық экономиканың күрделі даму тұсында ұйымдардың материалдық, 
қаржылық және басқа да ресурстарын мен құндылықтарын тиімді пайдалану және оны 
барынша үнемдеу басты мәселе болуға тиісті. Бұл әрине, дұрыс ұйымдастырылған 
бухгалтерлік есеп жүйесі, жедел талдау және бақылау арқылы орындалатынын естен 
шығармауымыз қажет. Сол себептен қазіргі күні ұйымдардың дебиторлық берешектері, 
соның ішінде сатып алушылар және тапсырыс берушілермен есеп айырысу есебі мен 
аудиті зерттеуді және жетілдіруді қажет ететін күрделі мәселенің негізіне айналып 
отырғаны бәрімізге мәлім.  

Дебиторлық   берешектер  -  ол   қарыз  сомасы,  ұйымға  басқа заңды  және  жеке  
тұлғалардың түсімі,  сәйкесінше  халықаралық  бухгалтерлік  есеп  стандарттарымен  
ұйымға  сатып  алушылардан  түсетін  түсім  деп  анықталады. 

Дебиторлық берешек ұйымның активі болып табылады. Ол заңдық құқықтармен  
және  иелік ету  құқығымен  байланысты. 

Активтерге  салынған  алдағы  кезең  экономикалық  табысы -  бұл  потенциалды,  
ұйымның  ақша – қаражаттарының  ағымына  тура  және  жанама  салым.  Яғни,  
дебиторлық берешектер – бұл алдағы кезеңнің экономикалық  табыстары,  активке  
орналастырылған  және  заңдық  құқықтары  бар, иелік  ету  құқығын  қосқанда. 
Активтерді  бұлайша түсіну, дебиторлық берешектерді  қоса  алғанда,  көпжерінде  
шетелдік  көзқарастар  критериіне  ұқсас.  Мысалы, қаржылық есеп стандартарын 
ұйымдастыру бірлестігіне ұқсас дебиторлық  берешектер  үш  әсерлі  сипаттамаға  ие: 

- ол  алдағы  кезең  табыстарын  құрайды,  ақша – қаражаттардың  өсімін  тура  
және  жанама  тәсілмен  құру; 

- активтер ресурстар ретінде көрсетіледі, оларды  ұйым  басқарады. 
Соның  өзінде  алу  құқықтарына  немесе  потенциалды  қызметке  заңның  болуы  

немесе  оларды  алуға  заңдық  кепілдеме  болу керек. 
Мысалға,   активтің  сатылуын  көрсеткен  кезде  сатушыда  дебиторлық  берешек  

қалыптасады.  Сату - сатып  алу туралы  келісімшарт  алдағы  кезең  табыстарын  
анықтауға мүмкіндік  береді. Бірақ егер сатып  алушы дебиторлық  берешекті жабу  үшін  
қажетті  соманы  салмаса,  нарықтық  құнмен бекітілген  пайыз болып анықталып, онда 
сатушы өз ресурстарының бақылауын  жоғалтады,  потенциалды  іс - әрекетпен,  
нәтижесінде  активтер  актив  болмай  қалады. 

Қазіргі уақытта ұйымның бақылауының астында тұрған бірақ, алдағы кезеңде  
алынатын  пайда  активтерге  жатқызылмайды.  Соның  өзінде  күтпеген  кезең  болып  
бухгалтердің  ойы  саналады,  ол  бір  немесе басқада  шаруашылық операция 
болатындығы жайлы келісім  шартқа  қол  қойу  арқылы  ұйымның  алдағы  кезең  
табыстарын  орнатады,  ол  бухгалтердің  қол  астына  түседі.  Тағы  бір  маңызды  жай  
болып  саналатын  ол  ұйымның  активтерін  көрсетуге маңынздылығы  жеткілікті ме 
жеткіліксіз бе бұны бухгалтер  анықтайды.  Көп  жағдайда  маңыздылық мәселенің  
аяқталғандығын  білдіреді. 

Сонымен активтерді есептеудегі айтылғандардың  бір  мінездемесі  шет-елдік  есеп  
жүйесінде  болмайды, олай болса бұл обьект актив болып  саналмайды [1]. 

Нәтижесінде жоғарыда көрсетілгендердің бізге осы уақытта  жүріп жатқан  
Қазақстан Республикасының бухгалтерлік есеп және есеп беру  жүйесі,  стандарттар мен 
типтік  шоттар  жоспарын  қосқанда, бухгалтерлік есеп  Халықаралық  стандарттарға  
белгілі  бір  дәрежеде  икемделген. 

Қаржылық есептіліктің халықаралық стандартына сәйкес дебиторлық берешектер 
төмендегілер болып саналады: 
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- ағымдағы  активтерді  сатып  алу  үшін  аванстық  төлемдер; 
- алынуға  тиісті  шоттар; 
- дебиторлық берешек, ішкі топтың шаруашылық және еншілес  серіктестіктер  

арасындағы  операциялардан  туындайтын  нәтиже; 
- ұйымның   қарыз  тұлғаларының  дебиторлық  берешектері; 
- басқа да дебиторлық берешектері. 
Ағымдағы активтерге дебиторлық берешектер толығымен қосылуы  мүмкін,  егер  

бір  жыл  ішінде  алынбаса сома ашық болса сонымен қатар  дебиторлық  берешек  ұзақ  
мерзімді  активтердің  қатарына  бір  жылдан  артық  уақыт  тұрса  онда  ол  «ұзақ  
мерзімді  дебиторлық  берешектер»  қатарына  қосылады. 

Дебиторлық берешектер – сатып алушылардың немесе тапсырыс берушілердің 
(бизнес контрагенттерінің) шаруашылық жүргізуші субъект алдындағы өткізілген тауар 
(жұмыс, көрсетілген қызмет) үшін ақша төлеу бойынша міндеттемелері. Ол ағымдағы 
(өтеу мерзімі бір жыл бойы) немесе операциялық циклді және ағымдағы емес болып 
бөлінеді. Есепте саудалық және саудалық емес дебиторлық берешекті бөліп көрсетеді. 
Саудалық дебитор берешегі – негізгі іс-әрекет нәтижесінде өткізілген тауарлар мен 
көрсетілген қызмет үшін сатып алушылардың міндеттеме сомасы. Саудалық емес 
дебиторлық берешек іс-әрекеттің басқа түрлері нәтижесінде (субъект қызметкерлеріне 
немесе филиалдарына аванстар, шығынды жабуға арналған депозиттер, алуға арналған 
девиденттер мен проценттер, үкімет органдарына салықтарды қайтару жөніндегі тілек-
талап және басқалар) пайда болады. 

Дебиторлық және кредиторлық қарыздар тиісінше мекемелердің кұқықтары  мен 
міндеттері болып саналады, яғни бірі қарызды қайтаруды талап ететін болса, екіншісі 
қайтаруға міндетті. ҚР Азаматтық кодексінің 7 бабына сәйкес, заң талаптары мен келісім 
шартка және басқа да міндеттерге орай, мүліктерді сатып алу барысында құқықтар мен 
міндеттер пайда болады. ҚР АК 16 бөліміндегі талапта былай деп көрсетілген: 
«қабылдаған міндетіне байланысты бір тұлға (борышкер) екінші тұлғаның пайдасына 
(кредитор) төмендегі тиісті әрекеттерді орындауға міндетті: мүлікті беруге, жұмысты 
орындауға, ақшасын төлеуге ж.т.б...» [2]. 

Сатылған тауарлардан түскен қаржы төмендегі шарттар орындалған жағдайда 
мойындалады: 

- егер ұйым құқықтық меншіктенуге қатысты, басқаруға қатыспайтын болса, және 
сатылған тауарларды бақыламайтын болса; 

- операцияға байланысты экономикалық пайда мекемеге келіп түсу мүмкіндігі бар 
болса; 

- операцияға орай кеткен немесе болатын шығындар көлемін өлшеуге мүмкіндік 
бар болса. 

Операция нәтижесінде, қызмет көрсетудіңбағасы анық өлшеніп, операцияның 
көрсетілген  уақытта аяқталуына байланысты келіп түскен қаржы мойындалуға тиіс. 
Нәтиже анық есептелген болып саналады, егер: 

- түскен қаржыны анықтап есептеу мүмкіндігі бар болса; 
- жасалған операцияға байланысты, экономикалық пайданың компанияға келіп түсу 

мүмкіндігі болса; 
- атқарылатын операцияның келісілген уақытта орындалу мүмкіндігі толық 

анықталған болса; 
- операцияны орындауға, және оны аяқтауға қажетті шығындардың толықтай 

өлшенетіндей мүмкіндігі бар болса. 
Өзге мекемелердің  ұйым активтерін пайдаланудан түсетін қаржы көлемі, 

пайыздық үстемақылар, лицензиялық төлемдер және дивиденттер мойындалады, егер: 
- жасалған операцияға байланысты, экономикалық пайданың компанияға келіп түсу 

мүмкіндігі болса; 
- түскен қаржыны анықтап есептеу мүмкіндігі бар болса. Түскен қаржыны 

мойындауға негіз болады, егер: 
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- активтердің табыс тиімділігін ескеретін пайыз мөлшері, уақытқа сай пропорциялы 
түрде мойындалатын болса; 

-  лицензиялық төлемдер, тиісті келісім шартқа байланысты, қоса есептеу тәсілі 
бойынша мойындалатын болса; 

- дивиденттер, акционерлердің оларды алу құқығы бекітіліп, мойындалған болса. 
Ұйым  төмендегі жайларды ашып көрсетуге тиіс: 
-  қаржыны мойындау туралы қабылданған есеп саясатын, оның  ішінде қызмет 

көрсетуге байланысты операциялардың аяқталуын анықтайтын тәсілдерді; 
- тиісті кезеңдегі, көңіл аударуға тұратын қаржы көлемінің сомасы әрбір категория 

бойынша, оның ішінде, сатудан; қызмет көрсетуден; пайыздық үстемелерден; 
лицензиялық төлемдерден; дивиденттерден туындайтын сомаларды; 

- әрбір категорияға байланысты, тауарларды, немесе қызмет көрсету түрлерін 
айырбастаудан туындайтын қаржылар сомасы. 

Дебиторлық қарыздың өсуі, сатып алушының қаржылық жағдайының 
қиындығынан  ғана туындамайды, сонымен қатар ол ұйым бухгалтериясының жұмысты 
дұрыс ұйымдастырмауынан және әділет бөлімі қызметінің талап арыз беру мен наразылық 
жасау жұмыстарының нашарлығынан туындайды. 

Есептесу тәжірибесі көрсеткендей, счеттардың бір бөлігі ез уақытында төленеді, 
бір бөлігі келісім шартта (контрактіде) көрсетілген мезгілдерден кештетіп төленеді және 
қалған бөлігі төленбей қалып, дебиторлық қарыздарға айналады. 

Кейбіреулердің ойынша, дебиторлық қарыздың көлемінің өсе беруі мүмкін, тек ол 
кредиторлық қарыздан аспай, солардың арасындағы айырмашылыққа көңіл аудару керек 
деп санайды. Бұл жаңсақ пікір, себебі мекеме өзінің кредиторлық қарызын, дебиторлық 
қарызы бар жоғына қарамастан жауып отыруға тиіс. Дебиторлық және кредиторлық 
қарыздарды жеке  жеке қарастыру қажет, себебі дебиторлық қарыз - ол айналымнан 
уақытша алынған қаржы, ал кредиторлық қарыздар - ол айналымға уақытша 
пайдаланылатын қаржы [3]. 

Дебиторлық қарыздың өсуі, әсіресе оның күмәнді бөлігінің көп болуы, 
айналымдағы қаржының айналысын тежеп, оларды қайтарып алу мүмкіндігі уақыт өткен 
сайын қиындай түседі. Кредиторлық қарыздарға келетін болсақ, оның сомасы өскен 
сайын, соғұрлым мекеменің несиелік қаржыларға тәуелділігі арта түсіп, қаржылық маневр 
жасау мүмкіндігі азайып және қарызын қайтаруы қиындай түседі. Қарыздардың ара    
қатынасын анықтау үшін, орташа дебиторлық соманы, кредиторлық қарыздың орташа 
көлеміне бөліп, коэффициент мөлшерін есептеп шығарады. Егер ол бірге тең болса, онда 
ағымдағы қарыздар жағдайын шартты түрде қалыпша деп санауға болады. Алайда, ондай 
қарым қатынасты, ағымдағы (қысқа мерзімді) және ұзақ мерзімді қарыздардың 
құрылымын анықтау үшін де пайдалану қажет. 

Дебиторлық берешекті есептеудегі басты мәселе сату мерзімін анықтау болып 
табылады, яғни сатып алушыларға тиеліп жіберілген немесе жөнелтілген тауарлардың 
(жұмыстар, қызметтер) қашан сатылғанын тануында. Бухгалтерлік есептің көзқарасымен 
қарағанда, тауарлардың тиелуі мен сатып алушыға қаржылық және есеп айырысу 
құжаттарының ұсынылуы, тауарлардың сатылғандығы деп танылады. 
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 Қаржылық тұрақтылықтың ақпарат көздері және  
 әсер етуші факторлар 

  
 Есильбаева Ж.Е., Қоблашов Б.Н. 

М.Х. Дулати атындағы Тараз мемлекеттік университеті, Тараз қ. 
E-mail: Janar_8778_kz@mail.ru 

 
Нарықтық  қатынастары жағдайында басқару шешімдерін қабылдау барысында 

экономиканың қаржылық тұрақтылығын талдаудың маңызы өте зор. 
Экономикада тұрақты қалыптасқан табыстың шығыннан артуының өзіне тән 

айнасы - қаржылық тұрақтылық болып табылады. Ол ақша қаражаттарын еркін 
пайдаланып, оларды тиімді қолдану арқылы өндіру мен өнімді өткізу процесінің 
үздіксіздігін қамтамасыз ететін, сондай-ақ экономиканы кеңейтуге және жаңартуға 
қажетті шығындарын қаржыландыратын ресурстық жағдайын сипаттайды. Қаржылық 
тұрақтылық экономиканың жалпы тұрақтылығының негізі болып табылады. 

Қаржылық тұрақтылық - бұл тәуекелділіктің мүмкін болатын деңгейінде төлем 
қабілеттілігі мен несие қабілеттілігін сақтай отырып, табысты өсіру негізінде  қаржыны 
тарату мен пайдалану арқылы эконоиканың дамуын көрсететін қаржы ресурстарының 
жағдайы.</h4> 

Жалпы қаржылық тұрақтылық, ол ең алдымен әрдайым табыстың шығыннан 
артуын қамтамасыз ететін ақша ағымының қозғалысын көрсетеді. Нарық жағдайында ол 
ең бірінші өнімді өткізуден түсетін табыстың тұрақтылығын талап етеді және оның 
мөлшері мемлекетпен, жабықтаушылармен, несие берушілермен, жұмысшылармен және 
тағы басқалармен есеп айырысу үшін жеткілікті дәрежеде болуы тиіс. Сонымен қатар 
экономиканың одан ары дамуы үшін барылық есеп айырысулар мен барлық 
міндеттемелерді орындағаннан кейін, осы экономикада өндірісті дамытуға, оның 
материалдық-техникалық базасын жаңартуға және де әлеуметтік климатты жақсартуға 
және басқаларға мүмкіндік беретіндей дәрежеде табыс қалуы қажет.  

Қаржылық тұрақтылық жағдайының ақпараттық көздері, негізі қаржылық есеп 
беру болып табылады. Қаржылық есеп беру түрлеріне мыналар жатады: 

1) Қаржылық жағдайы туралы есеп (бухгалтерлік баланс); 
2) Жиынтық табыс туралы есеп; 
3) Ақша қозғалысы туралы есеп; 
4) Меншікті капиталдағы өзгерісі есебі; 
5) Түсіндірме хат 
Онда сонымен қатар түсіндірме хат болады, сондай-ақ қаржылық есеп беруге 

негізделген немесе қаржылық есептен алынған материалдармен толықтырылуы мүмкін 
және бұл материалдар солармен бірге оқылады. Түсіндірме хатта, берілген субъектінің 
есеп және есеп берудің қандай саясатын ұстап отырғандығы және қаржылық есепті 
пайдаланушылардың талаптарына сай басқа да ақпараттар жазылуы тиіс. Мысалы, оған 
субъектіге әсер етуші тәуекел мен белгісіздік туралы, қаржылық есепте жазылған 
міндеттемелер туралы түсініктерді жазуға болады. Нарықтағы географиялық сегменттер, 
сомалық ерекшеліктер, қызмет түрлері туралы ақпараттар, баға өзгерісінің әсері туралы 
мәлімдемелер және басқалары қосымша ақпарат ретінде қарастырылады. 

Нарықтық экономика жағдайында қаржылық есеп шаруашылық субъектілерінің 
қызметі жөнінде қаржылық ақпараттардың жүйелендірілген бірден-бір көзіне, әр түрлі 
ұйымдық-құқтықтық нысандардағы шаруашылық субъектілерінің өзара негізгі 
байланысына және басқару шешімдерін қабылдауға қажетті аналитикалық есептердің 
ақпараттық базасына айналды. Экономикада өндірістің қаржылық жағдайын талдауда 
негізгі ақпарат көзі қызметін бухгалтерлік баланс атқарады. Баланс – есепті жылдың 
басындағы және соңындағы өндірістің қаржылық жағдайын сипаттайды және маңызды 
қызметтер атқарады. Біріншіден, баланс меншік иелерін шаруашылық субъектісінің 

326 
 

mailto:Janar_8778_kz@mail.ru


мүліктік жағдайымен таныстырады. Осы арқылы олар бұл субъекті нені иеленеді, 
материалдық құралдардың сандық және сапалық қорлары қандай, өндіріс жақын арада 
үшінші жақ алдындағы өз міндеттемелерін ақтай ала ма, соны білдіреді. Екіншіден, 
басшылар өндірістің басқа ұқсас өндірістер жүйесіндегі өз орны, таңдап алынған 
стратегиялық бағытының дұрыстығы туралы, ресурстарды пайдалану тиімділігінің 
салыстырмалы  сипаты және өндірісті басқару бойынша әр түрлі сұрақтарға шешімдер 
қабылдау туралы түсінік алады. Үшіншіден, баланстың мазмұны, оны ішкі 
қолданушылары сияқты сыртқы қолданушыларға да пайдалануға мүмкіндік береді. 
Мысалы, аудиторлар жұмыс процесінде дұрыс шешім қабылдау үшін өз тексеріс 
жұмысын жоспарлауда, сондай-ақ клиенттің сыртқы есеп берудегі есеп жүйесінде мүмкін 
болатын, әдейі жасалынған және әдейі жасалынбаған қателіктер аумағындағы әлсіз 
жақтарын шығару үшін көмек алады, ал талдаушылар қаржылық талдаудың бағытын 
анықтайды. Баланс ақпараттары негізінде сыртқы қолданушылар өзінің серіктесі ретінде 
жұмыс жүргізудің мақсатқа сәйкестігі және оның шарттары туралы шешімдер қабылдай 
алады; өз салымдарының мүмкін болатын тәуекелдіктерін және акцияларын иеленудің 
орындылығын және басқа шешімдерді бағалайды. Баланстың маңыздылығы соншалық, 
көп жағдайда қаржылық жағдайды талдауды баланстық талдау деп атайды. Бухгалтерлік 
баланс – қаржылық есептің негізгі түрі бола отырып, ол есепті кезеңдегі кәсіпорын 
мүлкінің құрамы мен құрылымын, ағымдағы активтердің айналымдылығы мен өтімділігін, 
меншікті капитал мен міндеттеменің қолда барын, дебиторлық және кредиторлық 
борыштың динамикасы мен жағдайын және несие қабілеттілігі мен төлеу қабілеттілігін 
анықтауға мүмкіндік береді.  

Баланс көрсеткіштері-бұл капиталдың орналастыру тиімділігін, оның ағымдағы 
және алдағы кезеңдегі шаруашылық қызметке жетуі, қарыз көздернің көлемі мен 
құралымын, сондай-ақ оларды ынталандыру тиімділгін бағалауға мүмкіндік береді. 
Осылайша, бухгалтерлік балансты талдау үшін және қаржылық жағдайын бағалауда 
ақпараттың ең қажетті түрі болып табылады.  Ағылшын ғалымдары шығарған 
«Бухгалтерлік іске кіріспе»деген оқу құралында былай жазылған: Баланс – бұл белгілі бір 
күнге кәсіпорынға тиісті барлық активтер мен оның борыштарын анықтайтын 
пассивтердің тізімі. Бұл берілген уақыт мерзіміндегі бизнестің (іскерлік қызметтің) қаржы 
жағдайының бейнесі болып табылады. Актив пен пассивтің әр бабы ақшалай көрініске ие 
болады және де активтер сомасы әрқашан пассивтер сомасына тең болуы тиіс.«Активтер – 
бұл ұйымға тиісті немесе ол пайдаланатын бағалы нәрсе. Пассивтер – басқа біреуге тиісті 
нәрсе. «Пассив» термині таза бухгалтерлік ұғым болып табылады және ол «қарыз» деген 
ұғымды білдіреді. 

Капитал – пассивтердің арнайы түрі. 
Капитал алғашқы капитал мен қызметте қалдырылған табысты қоса алғандағы 

меншік иесінің бизнестегі үлесі болып табылады». 
 Капитал – бұл пассивтерді активтерден алып тастағандағы өзіндік қаражаты. 
 Экономиканың қаржылық тұрақтылығы жағдайына көптеген факторлар әсер етеді.                         

Оларға:  
1) пайда болу орнына байланысты- ішкі және сыртқы; 
2) нәтижесінің маңыздылығына байланысты- негізгі және негізгі емес; 
3) құрылысы бойынша- қарапайым және күрделі; 
4) әрекет ету уақыты бойынша- тұрақты және уақытша. 
Ішкі факторлар өзінің жұмысын ұйымдастыруына байланысты болады, ал сыртқы 

факторлар кәсіпорын еркіне бағынышты болмайды. 
Кәсіпорынның өндірілетін өнім және өндіріс технологиясымен тығыз байланысқан 

қаржылық тұрақтылығының маңызды факторларының бірі- активтердің тиімді құрамы 
мен құрылымы, сондай-ақ кәсіпорынның басқару стратегиясы мен тактикасының  дұрыс 
таңдалынып алуы. Кәсіпорынның өз қаржы ресурсы, соның ішінде таза табысы 
қаншалықты көп болса, соншалықты ол өзін жайлы сезіне алады. 
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Сонымен бірге таза табыстың көлемі ғана емес, сонымен қатар оны тарату 
құрылымы, әсіресе өндірісті дамытуға бағытталған бөлігі де өте маңызды болып 
табылады. 

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.  

Кәсіпорынның тұрақты қаржылық жағдайын қалыптастыруда  оның өз 
контрагенттерімен өзара қарым-қатынасы үлкен әсер етеді.Сондықтан да серіктестермен 
реттелген іскерлік қарым-қатынаста болу – жақсы қаржылық жағдайдың бірден-бір шарты 
болып табылады    Осылайша қаржылық жағдай экономиканың бәсекелестік қабілетін 
және оның іскерлік қарым-қатынастағы потенциалын анықтайды және оның 
серіктестерінің қаржылық және басқа қатынастар тұрғысындағы экономикалық 
қызығушылықтары қаншалықты дәрежеде кепілдендірілгендігін бағалайды. 
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Қазіргі таңдағы еліміздегі өзекті мәселелердің бірі - шағын  кәсіпкерлікті дамыту. 

Өйткені, ол әлеуметтік-экономикалық мәселелерді дамыту бағдарламасын шешу 
барысындағы қуатты тұтқалардың бірі болып табылады. Шағын кәсіпкерлік немесе бизнес 
- бүгінгі дүниежүзілік елдердің экономикалық даму жүйесіндегі болашағы күмән 
келтірмейтін салалардың бірі болып саналады. Нақты сектор және сауда кәсіпорындары 
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 кәсіпкерлікті дамытуға көбірек көңіл 
бөліне бастады. Шағын кәсіпкерлік әлеуметтік проблемаларды шешудегі негізгі 
тұтқалардың бірі болып отыр. Елбасының жолдауында атап өтілгеніндегі, тәуелсіздіктің 
25 жыл ішінде елімізде атқарылған реформалардың бірі әлеуметтік мәселені шешуге 
бағытталған. Қазіргі Қазақстан экономикасы әлемдік дағдырыстан шағын кәсіпкерлікті 
қолдау арқылы шыға алатынымызды елбасының жолдауында атап өтілген[1]. Бұл біздің 
экономикамыз стратегиялық даму жоспарына сәйкес жүргізілуде. Шағын кәсіпкерлік 
дамуының бірден бір көзі ол кәсіпорынның бухгалтерлік есебін дұрыс және нақтылы 
ұйымдастыру болып табылады. Шағын кәсіпорындардың және де сауда фирмаларының 
бухгалтерлік есебін дұрыс жүргізіп Халықаралық қаржылық есеп стандартына сәйкес 
ұйымдастыру арқылы экономикамызда түйіні шешілмеген көптеген мәселелерді шешуге, 
экономиканы тұрақтандыруға және экономикалық дағдарыстан шығуға мүмкіндік 
туындап, ұлттық экономиканың өсуіне өз ықпалдарын тигізеді. Шағын кәсіпкерліктің 
дамуы мемлекеттің, экономика агенттерінің шаруашылық өмірі үшін пайдалы, әрі тиімді 
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болып келеді. 
Қазіргі таңда Шағын кәсіпорындардағы есепті дұрыс әрі нақтылы ұйымдастыру 

үшін есеп саясаты құрылуы қажет. Көптеген кәсіпорындарда есеп саясаты ережелерге сай 
құрылмаған немесе мүлдем жоқтың қасы. Сонымен қатар Шағын кәсіпкерлер үшін өзекті 
мәселелердің бірі салық есебінің дұрыс жүзеге асырылмауы [2]. Бүгінгі күні шағын 
бизнесті дамыту үшін мемлекет тарапынан түрлі жаңа қадамдар жасалынуда. Шағын 
бизнестің жоғары деңгейде қызмет етуін ұйымдастыру үшін конструктивтік бизнес-идея, 
тиімді басқару (менеджмент) және қаржының жеткілікті болуы шартты жағдай.Осыған 
байланысты кейбір кәсіпкерлерде өз бизнесін ұйымдастыруына қажетті қаражаттың 
жетіспеушілік мәселесі туындап отыр. Әлемдік тәжірибеде мұндай мәселелер әр түрлі 
жолдармен шешіледі. Сондыктан, ақшалай қаражаттарға иелік ететін инвестициялық 
қорлар, банктер, мемлекет тәуекелге бел буып, жаңадан іс ұйымдастырушы 
кәсіпкерлермен біріге отырып, олардың тауарларды өндіру мен қызмет көрсетулерін 
каржыландыруы керек. Бұл тұрғыда жеке инвесторлар үшін жоғары табыс алу мүмкіндігі 
тұрса, ал мемлекет үшін жұмыссыздық мәселесі шешіледі немесе жобаның әлеуметтік 
мәнін арттырудың мүмкіндігі туындайды. 

Сондықтан, халық шаруашылығы саласындағы Шағын кәсіпкерліктің, мемлекеттің 
әлеуметтік-экономикалық дамуын қамтамасыз етудегі алатын орны ерекше. 

Шағын бизнес субъектілерін дамыту және есебін дұрыс ұйымдастырудың ғылыми 
негізіне тереңнен қалам тартқан батыс елдерінің осы салада зерттеулер жүргізген маман - 
ғалымдардың еңбектері кеңінен колданылды. Атап айтқанда, Айтжанова Ж.Н., 
Дүйсембаев К.Ш., Ержанов М.С., Исакова С.А, Кеулимжаев К.К., Миржакыпова С.Т., 
Сатубалдин С.С, Сейдахметова Ф.С. Тажибаев С.Д., Тайгашинова К.Т., Тулешова Г.К. 
сияқты ғалымдардың және көптеген басқа да отандық экономистердің еңбектері кеңінен 
пайдаланылды. 

Дегенмен, аталған еңбектерде Шағын кәсіпкерлікте есепті ұйымдастырудың 
әдістері мен тәсілдері бүгінгі күннің талабына сай жан-жақты қарастырылған деп айту 
толық мүмкін емес. Жалпы несиелеу үдерісінде көптеген мәселелер көтеріліп 
жатқанымен, нақты шағын бизнесте бухгалтерлік есепті халықаралық қаржылық есептілік 
стандартына сай ұйымдастыру мәселелері әлі де болса ғылыми тұрғыда терең негіздеуді 
талап етеді [3]. 

Қазақстандағы орта және шағын кәсіпкерліктегі бухгалтерлік есепті халықаралық 
қаржылық есептілік стандартына сай ұйымдастыру мәселелерін талдау, экономикалық 
субектілердің қаржылық - шаруашылық қызметі туралы сапалы есеп ақпараттарын кұруға 
бағытталған, шағын кәсіпорындардың бухгалтерлік есебінің жеңілдетілген жүйесін 
өңдеуден тұрады. Аталған мақсаттарға жету үшін мынадай міндеттерді орындау шарт: 

- бухгалтерлік есептің мақсаты үшін «Шағын кәсіпкерлік» түсінігін нақтылау; 
- шағын кәсіпкерліктегі бухгалтерлік есептің жеңілдетілген жүйесінің 

құрылымдық - логикалык схемасын өңдеу; 
- шағын кәсіперліктегі бухгалтерлік есептің жеңілдетілген жүйесіндегі есеп 

саясатын құрудың кағидалары мен кезеңдерін негіздеу; 
-   шағын кәсіперліктегі бухгалтерлік есепті ХҚЕС сәйкес ұйымдастыру 

мәселелерін қарастыру. 
- жеке кәсіпкер мен жеке меншік базасында шарушылық субъектілері ретінде 

жеке құрылатын, бухгалтерлік есептің мақсаты үшін «шағын кәсіпкер» түсінігі 
анықталынды; 

- әртүрлі топтағы қызығушылығы бар пайдаланушыларды әлеуетті және 
бекітілген ақпараттармен қанағаттандыру, ресурстар шығындары, мерзім және сапалы 
есеп ақпараттары көзқарастарымен тиімдірек алуға болатын сәйкесінше топтар бойынша 
жинақталған, есеп саясатының қажетті және толық элементтер жиынтығынан тұратын 
әртүрлі салалардағы шағын кәсіпорындар үшін ұсыныстар негізделген; 

- бухгалтерлік есептің жеңілдетілген жүйесінде сенімді және қажетті ақпаратты 
дайындауға негіздейтін шағын кәсіпорынның есеп саясатының кұрылымдарының 
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кезеңдері мен қағидалары көрсетілді; бухгалтерлік есептің жеңілдетілген үлгісіндегі есеп 
регистрлерінің аз тізімі мен жетілдірілген сипаттамасы шағын кәсіпорын субъектілері 
үшін бухгалтерлік есепті ұйымдастыру бойынша қарастырылған типтік ұсыныстардан 
айырмашылығы әртүрлі типтегі шағын кәсіпорындар үшін ХҚЕС негізгі талаптарын 
ескеретін бухгалтерлік есептің үлгілері ұсынылған. 

- шағын кәсіпкерліктегі бухгалтерлік есепті ХҚЕС сәйкес ұйымдастыру мәселелері 
талқыланып халықаралық каржылық есептілік стандарттарын колдану бойынша 
ұсыныстар негізделген. 

1. Шағын кәсіпкерлік - нарықтық экономиканың маңызды элементі негізінде 
қарастырылады, онсыз мемлекет жан-жақты дами алмайды. Ол көп жағдайда 
экономикалық өсу қарқындарын, жалпы Ұлттық өнімнің құрлымы мен сапасын 
анықтайды. Шағын кәсіпорын - бухгалтерлік есептің жеңілдетілген жүйесі жатқан 
ақпаратпен қамтамасыз ету негізінде, активтердің баланстық құны, өткізілген тауарлардан 
(жұмыс, қызмет) түсімдер, жұмыскерлердің орташа саны, құрылтайшылардың құрамын 
тіркеу бойынша шектеуі бар, қызметінің негізгі мақсаты табыс тарту болып табылатын, 
анықталган мүліктік кешен түрінде жеке меншік базасында өздігінен реттейтін 
экономикалық субъект болып табылады. 

2. Шағын кәсіпкерліктің бухгалтерлік есебінің жеңілдетілген жүйесі шағын 
кәсіпорындардың типтеріне байланысты оның элементтері жеңілдетілген жүйеге 
негізделген, қаржылық және салықтық есебінің жүйе ішіндегі ақпараттық бірлік ретінде 
анықталады. Оның негізгі тағайындалуы екі өзара байланысқан кезеңдер негізінде 
жеткізілетін шағын кәсіпкерлердің қаржылық-шаруашылық қызметтері туралы есеп 
ақпараттарын құру болып табылады: жоспарлау - есеп саясаты және тәжірибелік өткізу 
есеп ақпаратының өмірлік циклі. Шағын кәсіпкерліктің бухгалтерлік есебінің 
жеңілдетілген жүйесінің сапалы элементтері ретінде, отандық ғалымдармен ұсынылған 
оның реттелу сапасын анықтайтын есеп жүйесінің элементтері қарастырылған: әдістеме, 
әдіс, ұйымдастыру, технология. Сонымен қатар оның есептік ақпаратының сапасын 
тікелей анықтайтын, шағын кәсіпкерлердің бухгалтерлік есебінің жеңілдетілген жүйесінің 
элементтері ретінде шағын кәсіпорындардың есептік ақпараттарының (бастапқы тіркеу, 
жалпылама, есептілік, сақтау) өмірлік циклі анықталды және негізделді [4]. 

3. Қазіргі нарықтық катынастар жағдайында шағын кәсіпкерлер үшін есеп 
саясатының маңыздылығы және оның көрсеткіштерінің рөлі басқару шешімдерін 
қабылдау, кәсіпорынның нарықтағы жағдайын анықтау кезінде өте маңызды болмақ. 

Есеп саясатының ережелері мен тұжырымдамалары негізінде жүзеге асырылатын 
қаржылық есептеменің деректері бойынша кәсіпкерлердің мүліктік және қаржылық 
жағдайы, оның төлем қабілеті, шаруашылық етудің негізгі ережелері, қызметінің 
жақсаруындағы (нашарлауындағы) үрдістер және т.б. көрсеткіштер белгіленеді. 

Заңды тұлға болып табылатын мекеме филиалдардың, өкілдіктердің, бөлімдердің 
және дербес балансқа бөлінген басқа да құрылымдық бөлімшелердің өндірісі мен 
шаруашылығындағы мүліктерді қоса алғанда, мүлік пен олардың қалыптасу көздерінің 
кұрамын көрсететін қаржылық есеп беруді есеп саясатының ережелері мен 
тұжырымдамалары негізінде жасайды. 

Шағын кәсіпорындардағы есеп саясатында көрсетілген бөлімдер ХҚЕС анықталған 
міндетті есеп саясаты элементтер тізімін мазмұнына кіргізетіндіктерден міндеті болып 
саналады. Шағын кәсіпорындар субъектілеріне арналған бухгалтерлік есеп жеңілдетілген 
жүйесіндегі бухгалтерлік есеп ауданындағы заңнамалық және нормативтік құқық 
актілеріне сәйкес келетіндіктен жеткілікті болып табылады. 

 Әртүрлі іс-әрекеттер саласындағы шағын кәсіпкерлік үшін есеп саясатын 
құрастыру рекомендациялары әртүрлі шағын кәсіпорындар ақпараттық талаптарына 
жауап береді, олардың салалық спецификасы мен функциялар ерекшеліктерін көрсетеді. 
Бұл шағын кәсіпорындардағы бухгалтерлік есептердің жеңілдетілген жүйесіндегі есептік 
ақпараттарды сапалы түрде құрастыру үшін өте маңызды болып табылады. 
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Алайда, бухгалтерлік есептердің жеңілдетілген жүйе сапасына, есептік саясаттан 
басқа есептік ақпараттың өмірлік циклі да әсер етеді, ол есептік форма арқылы қатынасты 
болғандықтан әртүрлі саладағы шағын кәсіпкерлікке арналған есеп саясатын құрастыру 
рекомендациялары әр түрлі шағын кәсіпорындадың бухгалтерлік есеп формаларының 
дамуын талап етеді деп айтуға болады. 
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Предприятие создается для организации предпринимательской деятельности, 

экономической целью которого является обеспечение общественных потребностей и 
извлечение прибыли. По своему содержанию предпринимательская деятельность 
включает производство и реализацию продукции, выполнение работ и оказание услуг, 
операции на фондовом рынке. Предприятие может осуществлять какой-либо из видов 
деятельности, либо одновременно все виды. 

Развитие предпринимательства сопровождается возрастанием роли бухгалтерской 
информации в сферах управления, контроля и анализа предпринимательской 
деятельности. Международный стандарт МСФО 18 "Выручка" определяет условия 
признания выручки, т.е. поступления экономических выгод от основной деятельности 
предприятия, которое приводит к увеличению собственного капитала (кроме вкладов 
акционеров). Данный стандарт разделяет понятия "доход" и "выручка". Согласно МСФО 
18, выручка - это поступления экономических выгод за период, возникающие в ходе 
обычной деятельности компании, результатом которых является увеличение собственного 
капитала, кроме прироста капитала за счет вкладов акционеров, а доход - это любые 
поступления, увеличивающие собственный капитал (кроме вкладов акционеров), как в 
ходе обычной деятельности (выручка), так и прочие поступления. В практике 
казахстанского бухгалтерского учета понятие "выручка" традиционно заменено на 
понятие "доход от реализации продукции и оказания услуг". 

В соответствии со стандартом МСФО 18, выручка от продажи товаров признается, 
если выполняются все перечисленные условия: 

1. продавец перевел на покупателя риски и вознаграждения, связанные с владением 
товаром. В большинстве сделок перевод рисков совпадает с передачей права 
собственности и владения; 

2. продавец более не участвует в управлении товаром (не контролирует товар) на 
правах владения; 

3. сумма выручки может быть надежно оценена; 
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4. существует вероятность поступления экономических выгод (платежа); 
5. затраты по сделке могут быть надежно измерены [1]. 
Сделки с существенным риском владения (например, при высокой вероятности 

расторжения сделки покупателем), не считаются продажами и не образуют выручки - 
например, любые продажи в розничную сеть, при которых продавец обязывается за свой 
счет забрать из сети нераспроданный товар. Сделки, при которых риск расторжения 
незначителен (например, при массовых розничных продажах), образуют выручку 
немедленно, при условии оценки продавцом будущих рисков и обязательств [2, с.201]. 

Таким образом, доход от реализации товаров признается тогда, когда товар 
отгружен, при этом право собственности перешло к покупателю, т.е. по стадии 
завершенности сделки на отчетную дату [3, с.50]. 

Несмотря на то, что специального стандарта по расходам среди МСФО нет, 
существуют международные стандарты, косвенно регулирующие принципы учета 
расходов предприятия. Например, к таким стандартам относится Международный 
Стандарт Бухгалтерского Учета № 2 "Запасы" (IAS 2. Inventories), который действует в 
сфере системы учета запасов. Данный стандарт жестко устанавливает методику переноса 
косвенных производственных затрат на стоимость готовой продукции, пересекаясь с 
областью производственного управленческого учета. Стандарт устанавливает требования 
к ежегодной процедуре инвентаризации и переоценки запасов. 

Данным стандартом утверждена методика распределения косвенных затрат 
производства. Кроме прямых производственных расходов, в стоимость запасов также 
включаются косвенные (переменные и постоянные) расходы (overheads), распределяемые 
по продуктам на систематической основе. Стандарт требует распределения постоянных 
косвенных затрат методом стандарт-кост, при котором относительный норматив 
распределения накладных расходов фиксируется для нормальной загрузки (normal 
capacity) производственных мощностей. Международный стандарт не задает жестко 
принципов распределения косвенных затрат между различными видами продукции - 
главное, чтобы методика применялась последовательно и обоснованно [4, с.49]. 

В учетной политике, в разделе "Признание дохода" предприятие должно 
обозначить принцип признания доходов. Согласно МСФО 18, таким принципом является 
признание дохода тогда, когда товар (готовая продукция) отгружен и при этом право 
собственности перешло к покупателю. Признание выручки по стадии завершенности 
называется методом "по мере готовности" [5]. 

Вторым принципом является разделение сумм каждого из значимых видов дохода. 
При этом в учетной политике определяются основные виды доходов предприятия.  

Доход по процентам начисляется на временной основе, со ссылкой на основную 
сумму задолженности и применяемую процентную ставку [6,7, с.203]. 

МСФО 18 "Выручка", в данном случае под процентами понимает плату за 
использование денежных средств или их эквивалентов или сумм, причитающихся 
предприятию. В Республике Казахстан, если предприятие осуществляет деятельность, не 
лицензируемую в соответствии с банковским законодательством, проценты оно может 
получать в виде пени, предоставления товарного кредита. Поэтому проценты по МСФО 
следует рассматривать как вознаграждение по инвестициям в ценные бумаги [7, с.50]. 

Доход по дивидендам признается тогда, когда возникает право акционеров на их 
получение. 

Порядок признания расходов, согласно МСФО во многом зависит от признания 
выручки в соответствии с принципом сопоставимости доходов и расходов. 
Следовательно, расходы, связанные с получением соответствующего дохода, признаются 
в финансовой отчетности в момент признания дохода. 

Все счета доходов и расходов, полученные за год, в конце года закрываются и 
отражаются в отчете о прибылях и убытках. 

Предприятие должно раскрывать следующие статьи непосредственно в самом 
отчете о прибылях и убытках в качестве распределения прибыли или убытка за период: 
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-    прибыль или убыток, относимые на долю меньшинства; и 
- прибыль или убыток, относимые на владельцев долевых инструментов 

материнской организации. 
Дополнительные статьи, заголовки и промежуточные суммы должны 

представляться непосредственно в самом отчете о прибылях и убытках тогда, когда такое 
представление уместно для понимания финансовых результатов деятельности 
предприятия [6, c.148]. 

Также предприятие должно представлять анализ расходов, используя 
классификацию, основанную либо на характере расходов, либо на функции расходов, в 
зависимости, что из них дает надежную и более уместную информацию. 

В рамках метода "анализ по характеру расходов" расходы объединяются в отчете о 
прибылях и убытках в соответствии с их характером (например, амортизация основных 
средств, закупки материалов, транспортные расходы, вознаграждения работникам и 
затраты на рекламу) и не перераспределяются между различными функциональными 
направлениями внутри субъекта. 

В рамках метода "анализ по функции расходов" классификации расходы 
обобщаются по их функции в соответствии с их функциональными направлениями 
(например, сбытовые расходы, административные затраты). В соответствии с этим 
методом субъект, как минимум, раскрывает себестоимость продаж отдельно от других 
расходов. 

Приветствуется представление предприятиями такого анализа непосредственно в 
самом отчете о прибылях и убытках [7, с.149]. 

По окончании календарного отчетного года от суммы фактического бухгалтерского 
дохода, полученного предприятием за отчетный год, в первоочередном порядке 
производят окончательный расчет причитающейся бюджету суммы корпоративного 
подоходного налога по установленной ставке с учетом корректировок отчетного дохода 
до уровня налогооблагаемого. 

Кроме действующих законодательных актов в области бухгалтерского учета 
порядок признания доходов и расходов предприятия регулирует налоговое 
законодательство. 

В Налоговом Кодексе определены случаи отнесения на вычеты из совокупного 
годового дохода расходов в пределах норм. Вычеты производятся только при наличии 
документов, подтверждающих расходы, связанные с получением совокупного годового 
дохода. Данные расходы подлежат вычету в том налоговом периоде, в котором они 
фактически произведены, за исключением расходов будущих периодов. Расходы будущих 
периодов подлежат вычету в том налоговом периоде, к которому они относятся . 

Налоговое законодательство предъявляет свои требования к признанию, 
раскрытию и измерению финансовых категорий в финансовых отчетах. Вследствие этого 
возникают разницы при оценке счетов доходов и расходов, а в результате - и разница в 
суммах при отражении активов и обязательств в финансовых отчетах, большинстве 
случаев, такие разницы возникают в периоде возникновения расхода и признания 
соответствующего дохода. Существуют разницы постоянные, временные, смешанные 
(временно-постоянные). Порядок определения дохода отличается в бухгалтерском учете 
от налогового учета. В первом случае доход от реализации определяется как разница 
между выручкой без налога на добавленную стоимость и акцизов и расходами на 
производство продукции и ее реализацию, определяемыми нормативными документами 
по бухгалтерскому учету. В налоговом учете доход исчисляется как разница между 
совокупным годовым доходом (без косвенных налогов) и вычетами, определяемыми 
налоговым законодательством [7, с.365]. 

В таблице 1 приведены отличительные признаки между налогооблагаемым 
доходом и бухгалтерским доходом. 
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Таблица 1 - Разница между налогооблагаемым доходом и бухгалтерским доходом 
Показатель Налогооблагаемый доход Бухгалтерский доход 

Определение Сумма дохода (убытка) за 
отчетный период, определяемая в 
соответ-ствии с налоговым 
законодательством 

Сумма чистого дохода или убытка за 
отчетный период до выплаты налогов; 
рассчитывается как разность между 
доходами и расходами 

Порядок 
формирования 

Формируется согласно налоговому 
законода-тельству, которое не 
предусматривает альтерна-тивные 
методы налогового учета 

Формируется исходя из учетной 
политики, принятой организацией, на 
основе принципов и стандартов учета, 
которые предусма-тривают разные 
альтерна-тивные методы учета и оценки 

Подверженность 
изменениям 

Изменение производится в 
зависимости от налоговой 
политики 

Менее подвержен изменени-ям согласно 
принципам пос-ледовательности и 
сопоста-вимости 

 
Подавляющее большинство финансовых инструментов предприятия трактуются 

одинаково как в бухгалтерском, так и в налоговом учете. Эффект некоторых же событий 
или операций, однако, будет иметь разное отражение в налоговом и бухгалтерском учете. 
Налоговое последствие большинства событий, отраженных в финансовых отчетах за 
период, учитывается при определении размера корпоративного подоходного налога к 
выплате. 

Временные разницы - это разницы между налогооблагаемым и бухгалтерским 
доходом за отчетный период, которые возникают по причине того, что период, в котором 
некоторые статьи расхода и дохода включаются в налогооблагаемый доход не совпадает с 
периодом, в котором они включаются в бухгалтерский доход. Временные разницы 
возникают в одном периоде и аннулируются в одном или нескольких последующих 
периодах. Некоторые временные разницы не могут напрямую ассоциированы с 
определенными активами или обязательствами, но, тем не менее, являются результатом 
экономических событий, отраженных в финансовых отчетах, и будут оказывать 
налоговых эффект в будущие периоды . 

Постоянные разницы - это разницы между налогооблагаемым доходом и учетным 
доходом за отчетный период, которые возникают в текущем отчетном периоде и не 
аннулируются в последующие отчетные периоды. 

Обычно, временные разницы возникают в результате использования разных 
методов начисления износа в налоговом и бухгалтерском учете, составления плана 
компенсационных выплат сотрудникам, при составлении плана, отражающего 
повременную оплату по завершению определенного процента работ в капитальном 
строительстве. 

Отсроченный корпоративный подоходный налог входит в категорию так 
называемых оценочных обязательств (estimated liabilities), точная сумма которых не может 
быть определена до наступления определенной даты. В случае с подоходным налогом, его 
сумма, как известно, зависит от финансовых результатов предприятия, которые остаются 
неопределенными до конца года. Налоги, однако, необходимо перечислять в течение года 
еще до того, как окончательная сумма обязательств будут подсчитана. 

В современном бухгалтерском учете в западных странах понятие временных 
разниц трактуется более широко, нежели по нашим стандартам. Временные разницы 
включают все виды разниц между бухгалтерским и налоговым учетами активов и 
обязательств, которые выражаются в результате в виде временных разниц к выплате, либо 
к вычету. 

Временная разница к вычету - это сумма разниц, подлежащих вычету при 
определении налогооблагаемой прибыли в момент восстановлении балансовой стоимости 
соответствующего актива или погашения соответствующего обязательства. 

Временная разница к выплате - это сумма разниц между налоговыми платежами, 
определяемая при исчислении налогооблагаемой прибыли в будущие периоды в момент 
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восстановления балансовой стоимости соответствующего актива или погашения 
соответствующего обязательства. 

Существует четыре основных вида временных разниц, а именно: 
1) признание дохода в бухгалтерском учете предшествует периоду признания его в 

налоговом учете (пример: прибыль от инвестиций, признаваемая как доход в 
бухгалтерском учете, признается таковой в налоговом учете только после получения/ 
выплаты ее в качестве дивидендов). Временные разницы такого типа приводят к 
увеличению суммы обязательства/ расхода по отсроченному налогу и являются, тем 
самым, временными разницами к выплате; 

2) признание дохода в налоговом учете предшествует периоду его признания в 
бухгалтерском учете (пример: по налоговому учету доход от средств, перечисленных 
строительной фирме авансом под контракт на проведение ремонтных работ, признается 
полностью по всей сумме; при бухгалтерском учете доход, согласно условиям контракте 
признается порционно, в зависимости от процента выполненных работ). Временные 
разницы этого типа приводят к увеличению суммы актива/дохода по отсроченному налогу 
и являются, тем самым, временными разницами к вычету; 

3) признание расхода, уменьшающего налогооблагаемую прибыль, предшествует 
периоду его признания в бухгалтерском учете (пример: в бухгалтерском учете 
используется прямолинейный метод начисления амортизации, увеличивающий полезный 
срок службы актива, тогда как в налоговом учете применяется только ускоренный метод 
начисления износа, уменьшающий срок службы актива). Временные разницы такого типа 
приводят к увеличению суммы обязательства/ расхода по отсроченному налогу и 
являются, тем самым, временными разницами к выплате; 

4) признание расхода в бухгалтерском учете опережает его признание в качестве 
фактора, уменьшающего налогооблагаемую прибыль в налоговом учете (пример: это 
касается, в основном, оценочных или предположительных расходов, таких как расходы по 
предоставлению гарантийного обслуживания или начисленные расходы по 
постановлению суда. Такие расходы не подлежат учету в налогообложении до тех пор, 
пока они не будут зафиксированы, т.е. не перейдут из ранга оценочных в ранг 
действительных). Временные разницы этого типа приводят к увеличению суммы 
актива/дохода по отсроченному налогу и являются, тем самым, временными разницами к 
вычету [8, с.137]. 

Таким образом, к принципам учета доходов и расходов относятся: 
- порядок признания доходов и расходов в бухгалтерском учете; 
- порядок определения налогооблагаемой прибыли; 
- принципы отражения доходов и расходов в финансовой отчетности предприятия. 
В результате проведенного исследования были сделаны следующие выводы: 
Специального стандарта, определяющего принципы учета расходов среди МСФО 

нет, но существуют стандарты, косвенно регулирующие принципы учета расходов 
предприятия, например, МСФО 2 "Запасы", который устанавливает методику переноса 
косвенных производственных затрат на стоимость готовой продукции. 

Кроме действующих законодательных актов в области бухгалтерского учета 
порядок признания доходов и расходов предприятия регулирует налоговое 
законодательство. 
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В современных условиях ведения учета в соответствии с международными 

стандартами финансовой отчетности законодательное регулирование бухгалтерского 
учета в сельскохозяйственных организациях является несовершенным и требует 
доработки и уточнения. В первую очередь, необходимым условием является уточнение 
учетного процесса операций, связанных с биологическими активами [1]. 

В сельскохозяйственных предприятиях для приведения бухгалтерского учета к 
финансовой отчетности, сформированной согласно правилам МСФО, и формирования 
отчетности в рамках законодательства, необходимо выделить нормативные основы 
формирования учетной политики сельскохозяйственных организаций (рис. 1). 

 
Рисунок 1 – Уровни нормативного регулирования учета сельскохозяйственных 

организаций соответствии с  МСФО 
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При разработке учетной политики для целей МСФО сельскохозяйственными 
организациями в ее состав целесообразно включать разделы, посвященные политике в 
области учета биологических активов, амортизационной, налоговой и сегментарной 
политики.  

Рабочий план счетов бухгалтерского учета финансово-хозяйственной деятельности 
сельскохозяйственных предприятий должен содержать счета, отражающие специфику их 
деятельности. В связи с чем, необходимо включение в рабочий план счетов 
сельскохозяйственных организаций счетов по учету биологических активов (согласно 
МСФО 41 «Сельское хозяйство»). 

В международной практике ведения учета термин «учетная политика» обычно 
употребляется во множественном числе. Это связано с тем, что в «международном» 
определении учетной политики отсутствует слово «совокупность», то есть совокупность 
учетных политик по МСФО составляет единую учетную политику компании. Поэтому, 
при разработке учетной политики для целей МСФО сельскохозяйственных организаций,  
в ее состав включаются план счетов бухгалтерского учета финансово-хозяйственной 
деятельности организаций, политика в области учета биологических активов, 
амортизационная, налоговая и сегментарная политики. 

Составление аналитического плана счетов организации при проведении 
трансформации финансовой отчетности с целью формирования трансформационной 
таблицы, которая, в свою очередь, является первоисточником и фактическим отражением 
всех результатов проводимого процесса трансформации финансовой отчетности – второй 
шаг организации на пути к международной системе учета и отчетности.   

Для формирования плана счетов для целей МСФО сельскохозяйственными 
организациями предлагается изменение существующих и введение новых 
дополнительных синтетических счетов: 

а) в части учета биологических активов: 
 - деление биологических активов на долгосрочные и краткосрочные в зависимости 

от продолжительности периода использования и получения сельскохозяйственной 
продукции, согласно МСФО 41 «Сельское хозяйство»; 

- открытие синтетических счетов и субсчетов по учету краткосрочных и 
долгосрочных биологических активов; 

- открытие синтетического счета для формирования амортизационных отчислений 
биологических активов; 

- создание резерва под снижение стоимости биологических активов; 
б) в части учета доходов и расходов от сельскохозяйственной деятельности путем 

открытия синтетического счета, а также субсчетов к нему по учету доходов и расходов от 
первоначального признания и изменения справедливой стоимости биологических активов 
и сельскохозяйственной продукции по справедливой стоимости. 

Политика в области биологических активов является важным аспектом 
методологии учета и составления отчетности по МСФО сельскохозяйственных 
организаций, которые разрабатывают стратегию бухгалтерского учета биологических 
активов и отражение их в отчетности для определения справедливой стоимости или 
формирования фактических затрат, связанных с принятием к учету активов в качестве 
биологических активов [2]. 

Классификация биологических активов в сельском хозяйстве является 
методологической основой их признания и отражения в учете и отчетности. 

Полная и достоверная информация по учету  и финансовой отчетности, для 
эффективного управления деятельностью и собственностью сельскохозяйственных 
хозяйств достигается путем объективной оценки имущества, полуфабрикатов и готовой 
продукции хозяйствующих субъектов предпринимательства. В этой связи для 
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сельскохозяйственных организаций  особое значение приобретает решение вопросов 
практического применения методики оценки продукции по справедливой стоимости в 
соответствии с положениями  МСФО 41 «Сельское хозяйство».  

Составление амортизационной политики активов сельскохозяйственной 
организации  является приоритетной рекомендацией в части методологической работы по 
МСФО в целях объективного и точного отражения данных в  финансовой отчетности. 

 Амортизационная политика содержит комплекс методов и принципов в части 
амортизации биологических активов, основных средств, нематериальных активов и 
генерирующей величины финансовых активов и обязательств; дисконтирования 
денежных потоков как по активам, так и по обязательствам предприятия; содержит 
методику определения ставки эффективного процента и дальнейших интерпретаций 
статей финансовой отчетности, подверженных обесценению в связи с эффектом инфляции 
денежных потоков.  

Разработка  налоговой политики на отчетный период для целей перехода на МСФО 
также является неотъемлемым аспектом для практического исполнения самого процесса 
трансформации финансовой отчетности.  

Налоговая политика содержит особенности начисления и признания налогов на 
прибыль, в частности, отложенного налогообложения по налогу на прибыль.  

Составление сегментной политики предприятия на отчетный год способствует 
формированию на предприятии общей системы управленческого учета и отчетности 
весьма высокого и аналитически разностороннего уровня. 

В заключении следует отметить, что реформирование бухгалтерского 
законодательства сельскохозяйственных организаций должно быть направлено на 
формирование реального отражения стоимости биологических активов. Это достижимо 
при внедрении в учетную практику сельскохозяйственных организаций новых 
экономических категорий, связанных с их основной деятельностью – производством и 
переработкой сельскохозяйственной продукции – биологических активов, которые 
регламентируются МСФО 41 «Сельское хозяйство». 
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Привлечение инвестиционных ресурсов в регион во многом обусловлено 

социально-экономическим потенциалом муниципальных образований, входящих в его 
состав. Подробный сравнительный анализ существующих методик оценки социально-
экономического потенциала позволил нам выявить ряд методологических упущений, 
таких как: ориентация на региональный уровень, субъективизм экспертных оценок, 
приведение числовых значений статистических показателей к балльным оценкам, которые 
не несут в себе информативного характера и др. Разрабатывая авторскую методику оценки 
социально-экономического потенциала муниципальных образований, мы ставили перед 
собой задачу устранения указанных недостатков. Пошаговое описание методики, 
разработанной автором, представлено в работе «Методика количественной оценки 
социально-экономического потенциала  муниципальных образований региона» [3]. 

Целью настоящего исследования является апробация методики оценки социально-
экономического потенциала муниципальных образований для определения их места в 
экономическом пространстве региона. При этом объектом исследования выступает 
социально-экономическая деятельность муниципальных образований Кемеровской области. 
Кемеровская область рассматривается нами как совокупность административно-
территориальных единиц (городских округов и районов), связанных между собой 
различными экономическими отношениями и образованных в единую региональную 
комплексность. В состав Кемеровской области входят 34 муниципальных образования, из них 
16 городских округов (города) и 18 районов.  

Информационную базу исследования составляют данные территориального органа 
Федеральной службы государственной статистики по Кемеровской области и 
Территориального фонда информации по природным ресурсам и охране окружающей 
среды по Кемеровской области. На основе статистических данных [1,2,4] по 
предложенной ранее методике [3] были рассчитаны коэффициенты, которые формируют 
производственный, финансовый, институциональный, трудовой, потребительский и 
социальный потенциал (таблица 1-2).  

Рассмотрим составляющие социально-экономического потенциала муниципальных 
образований Кемеровской области. 

Производственный потенциал характеризует совокупный результат хозяйственной 
деятельности предпринимательских структур, населения муниципального образования и 
определяется на основе стоимостного объема промышленной и сельскохозяйственной 
продукции (таблица 1). Результаты расчетов показали, что Прокопьевкий и Беловский 
районы занимают лидирующие позиции по коэффициенту производственного потенциала 
промышленной продукции (3,161 и 2,531 соответственно), среди городских округов 
первое место занимают Междуреченск и Мыски. 

По коэффициенту производственного потенциала сельскохозяйственной 
продукции все районы занимают лидирующие позиции, что вполне правомерно. В 
пятерку лидеров вошли Новокузнецкий, Ленинск-Кузнецкий, Кемеровский, Чебулинский 
и Промышленновский районы (самое высокое значение коэффициента 7,325). 
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Таблица 1 - Составляющие социально-экономического  потенциала по 
муниципальным образованиям Кемеровской области* 
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ГОРОДА             
Анжеро-Судженск 0,200 0,253 0,227 0,604 1,088 1,136 0,943 0,818 - - 0,346 0,291 
Белово 1,166 0,226 0,696 0,682 0,744 0,787 0,738 0,502 2,006 0,894 0,739 1,035 
Березовский 1,159 0,299 0,729 0,535 0,938 0,669 0,714 - 1,358 1,210 0,313 0,720 
Калтан 0,314 0,283 0,299 0,039 0,616 0,477 0,377 - - - 0,201 0,050 
Кемерово 0,718 0,092 0,405 1,094 0,913 1,329 1,112 3,035 2,277 1,860 2,0944 2,317 
Киселевск  0,788 0,251 0,520 0,463 0,786 0,799 0,683 - - 0,875 0,550 0,356 
Ленинск-Кузнецкий 0,619 0,152 0,385 0,318 1,094 0,921 0,778 0,649 - 1,446 0,629 0,681 
Междуреченск  2,154 0,205 1,179 6,431 1,001 2,431 3,288 0,646 1,939 2,593 0,699 1,469 
Мыски 2,036 0,441 1,238 0,016 0,968 0,031 0,338 1,480 - - 0,451 0,483 
Новокузнецк 1,743 0,092 0,918 1,928 0,890 1,477 1,432 0,983 1,475 1,205 1,483 1,286 
Осинники 0,614 0,385 0,499 0,000 1,453 0,205 0,553 - - 2,368 0,430 0,699 
Полысаево 1,526 0,239 0,883 1,460 0,941 0,913 1,105 - - 4,889 0,388 1,319 
Прокопьевск 0,345 0,291 0,318 0,000 1,009 0,390 0,467 0,321 0,9632 - 0,619 0,476 
Тайга 0,083 0,215 0,149 0,007 0,781 0,629 0,473 - - - 0,182 0,046 
Юрга 0,420 0,158 0,289 0,050 0,794 0,298 0,380 0,827 - 0,3683 0,630 0,456 
Краснобродский 1,559 0,293 0,926 0,010 1,737 0,154 0,634 - - - 0,314 0,078 
РАЙОНЫ             
Беловский  2,531 5,059 3,795 0,097 1,156 0,583 0,612 - - 1,988 0,289 0,569 
Гурьевский  1,038 1,667 1,353 0,400 1,162 0,547 0,703 - - - 0,421 0,105 
Ижморский  0,044 3,855 1,949 0,000 1,257 0,537 0,598 - - - 0,331 0,083 
Кемеровский 1,980 5,753 3,866 1,786 1,316 1,965 1,689 - - - 0,462 0,116 
Крапивинский 0,050 3,920 1,985 0,037 1,325 0,349 0,570 - - - 0,363 0,091 
Ленинск-Кузнецкий 0,660 6,908 3,784 0,273 1,065 0,656 0,665 - - - 0,390 0,098 
Мариинский  0,378 1,430 0,904 0,000 0,998 0,417 0,472 1,165 - - 0,230 0,349 
Новокузнецкий 1,908 7,325 4,616 0,434 1,356 0,787 0,859 - - - 1,151 0,288 
Прокопьевский 3,161 5,382 4,272 0,000 2,153 0,905 1,019 - - - 0,413 0,103 
Промышленновский 0,087 5,553 2,820 0,000 0,864 0,206 0,357 - - 0,598 0,318 0,229 
Таштагольский 0,333 0,613 0,473 0,000 1,696 0,220 0,639 1,227 - - 0,465 0,423 
Тисульский 0,077 3,398 1,738 0,000 1,181 0,507 0,563 - - - 0,298 0,074 
Топкинский 0,433 2,446 1,440 0,290 0,889 0,560 0,580 - - 0,670 0,368 0,259 
Тяжинский  0,123 3,694 1,908 0,000 1,221 0,834 0,685 - - - 0,192 0,048 
Чебулинский 0,057 5,573 2,815 0,000 1,535 1,260 0,932 - - - 0,215 0,054 
Юргинский 0,025 4,497 2,261 0,004 1,043 0,719 0,589 - - - 0,233 0,058 
Яйский  0,106 2,878 1,492 0,000 1,341 0,698 0,680 - - - 0,323 0,081 
Яшкинский 0,423 3,872 2,147 0,281 1,144 0,422 0,616    0,107 0,027 

*Показатели рассчитаны автором на основе предложенной методики оценки 
социально-экономического потенциала муниципальных образований региона [3].  

 
Коэффициент производственного потенциала сельскохозяйственной продукции 

более чем в 2 раза превышает коэффициент производственного потенциала 
промышленной продукции, именно по этой причине районы заняли лидирующие позиции 
по сводному индикатору производственного потенциала, представленного в таблице 1.  
Данные таблицы свидетельствуют, что из 34 муниципальных образований Кемеровской 
области 18 (16-районов и 2-городских округа) имеют производственный потенциал 
больше единицы. На основе этого можно сделать вывод, что почти все районы 
Кемеровской области (за исключением Мариинского и Таштагольского) обладают 
высокими производственными возможностями. В пятерку лидеров вошли Новокузнецкий, 
Прокопьевский, Кемеровский, Беловский и Ленинск-Кузнецкий районы. Такое 
распределение объясняется тем, что именно районы занимают лидирующие позиции по 
производству сельскохозяйственной продукции, следствием чего является высокое 
значение коэффициента производственного потенциала сельскохозяйственной продукции. 
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Финансовый потенциал муниципальных образований Кемеровской области 
определяется на основе показателей прибыли предприятий, доходов бюджета (налоговых 
и неналоговых) и сбережений населения. Следует отметить, что при расчете 
коэффициента обеспеченности доходами бюджета, мы использовали не общий показатель 
доходов, а только налоговые и неналоговые поступления, закрепленные за 
соответствующим бюджетом. Средства, полученные из вышестоящих бюджетов (дотации, 
субвенции, субсидии и др.) мы не учитывали, поскольку одним муниципальным 
образованиям они перечисляются в большем объеме в связи с тяжелой финансовой и 
социальной обстановкой, а другим - в минимальных размерах, в связи с хорошей 
обеспеченностью собственными ресурсами. В результате подобных действий 
обеспеченность бюджетными средствами на душу населения может быть одинакова, но в 
первом случае этому способствует безвозмездная финансовая помощь, а во втором - 
собственные возможности. Поэтому для нашего исследования представляет интерес 
только собственная обеспеченность бюджета муниципального образования.   

Результаты расчетов свидетельствуют, что финансовый потенциал муниципальных 
образований Кемеровской области достаточно низкий (таблица 1). Двадцать восемь 
муниципальных образований имеют значение показателя меньше единицы, тринадцать из 
них - меньше 0,5 и только шесть муниципальных образований характеризуются высоким 
финансовым потенциалом. В пятерку лидеров вошли Междуреченск, Кемеровский район, 
Новокузнецк, Кемерово, Полысаево. 

Институциональный потенциал определяется на основе показателей численности 
коммерческих банков, страховых и лизинговых компаний, малых предприятий и 
предприятий, получающих иностранные инвестиции. Коэффициенты, формирующие 
институциональный потенциал отражены в таблице 1. От степени развития 
институциональной сферы зависит эффективность и надежность обмена на товарном и 
финансовом рынках. Необходимым атрибутом развитой экономики является наличие 
динамично развивающихся финансовых учреждений и других рыночных структур. 
Институциональный потенциал муниципальных образований Кемеровской области 
характеризуется достаточно низкими показателями. 

Только пять муниципальных образования из тридцати четырех имеют значение 
институционального потенциала больше единицы, что характеризует их с позиции 
обеспеченности по данному индикатору. Двадцать девять муниципальных образования 
Кемеровской области имеет значение институционального потенциала ниже 
нормативного (меньше единицы), причем двадцать пять из них – менее 0,5 а, 
следовательно, они могут быть рассмотрены как территориальные образования с низкой 
степенью развития институциональной сферы.  

Следует отметить, что очень слабо развита институциональная сфера в районах 
Кемеровской области. Практически все районы, за исключением Беловского, имеют 
значение индикатора меньше 0,5. Такая ситуация объясняется тем, что финансовые 
учреждения и предприятия, получающие иностранные инвестиции, сосредоточены в 
основном в крупных и средних городах Кемеровской области.   

Проведенное исследование институционального потенциала дает нам основание 
утверждать, что существенным тормозом активизации инвестиционной деятельности 
является низкая обеспеченность многих муниципальных образований Кемеровской 
области банками, страховыми, лизинговыми и другими финансовыми учреждениями. Это 
создает определенные сложности в получении банковского, лизингового кредита по 
доступной цене, трудности в проведении расчетов между участниками инвестиционной 
деятельности, что замедляет скорость обращения капитала и негативно влияет на 
рентабельность операций. 

Трудовой потенциал представляет собой обобщенную характеристику меры и 
качества совокупных способностей к труду трудоспособного населения. В нашем 
исследовании трудовой потенциал оценивается на основе показателей численности 
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населения с высшим и средним образованием и численности трудоспособного населения в 
трудоспособном возрасте. Коэффициенты трудового потенциала отражены в таблице 2. 

 
Таблица 2 - Составляющие социально-экономического  потенциала по 

муниципальным образованиям Кемеровской области* 

 
*Показатели рассчитаны автором на основе предложенной методики оценки социально-

экономического потенциала муниципальных образований региона [3].  
 
Результаты расчетов показали, что значение внутрирегионального трудового 

потенциала колеблется в интервале от 1,185 до 0,335 единиц. Высокий трудовой 
потенциал наблюдается в семи муниципальных образованиях: Кемерово (1,185), 
Осинники (1,181), Новокузнецк (1,115), Юрга (1,088), Белово (1,076), Анжеро-Судженск 
(1,024), Ленинск-Кузнецкий (1,005). Лидирующие позиции г. Кемерово и г. Новокузнецка 
объясняются высоким значением коэффициента населения с высшим образованием. 
Именно в этих городах сосредоточены основные ВУЗы Кемеровской области.  

В шести муниципальных образованиях Кемеровской области (Междуреченск, 
Березовский, Прокопьевск, Киселевск, Тяжинский район и Мариинский район) значение 
трудового потенциала колеблется от 0,982 до 0,919, следовательно, эти городские округа и 
районы можно охарактеризовать с позиции хорошей обеспеченности трудовыми 
ресурсами. Остальные территориальные образования (за исключением Гурьевского 
района) располагают средним трудовым потенциалом и имеют значения индикатора от 
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0,888 до 0,645, преимущественно это районы Кемеровской области. Самое низкое 
значение трудового потенциала наблюдается в Гурьевском районе (0,335), что 
объясняется низким коэффициентом населения со средним образованием (0,181) и 
коэффициентом трудоспособного населения в трудоспособном возрасте (0,254)  

Потребительский потенциал характеризует внутрирегиональную покупательскую 
способность населения. Потребительский потенциал определяется на основе показателей 
оборота розничной торговли, платных услуг, предоставленных населению, численности 
автомобилей, находящихся в собственности граждан. Значения коэффициентов, 
составляющих потребительский потенциал, представлены в таблице 2. 

Частный индикатор потребительского потенциала свидетельствует о значительной 
дифференциации муниципальных образований по покупательской способности населения.  

Пять муниципальных образований из тридцати четырех (Кемерово, Новокузнецк, 
Белово, Междуреченск, Березовский) характеризуются высоким уровнем покупательской 
способности населения. Три муниципальных образования, среди них Осинники, Юрга и 
Мыски обладают хорошим уровнем покупательской способности населения, поскольку 
значение индикатора приближено к единице. В двадцати шести муниципальных 
образованиях, преимущественно в районах, наблюдается средний и низкий уровень 
покупательской способности населения, что обусловлено низким уровнем доходов 
населения. 

Безусловно, низкий уровень доходов оказывает негативное влияние на 
инвестиционную активность населения муниципальных образований. Ни в одной 
цивилизованной стране развитие инвестиционного рынка не происходит за счет 
сокращения оплаты труда. Мы полагаем, что повышение покупательской способности 
населения, рост заработной платы выступают доминирующими факторами активизации 
инвестиционной деятельности, так как высвобождающийся капитал в виде активных 
сбережений населения является источником формирования инвестиционных ресурсов 
внутри региона.  

Социальный потенциал характеризует степень обеспеченности населения 
основными социальными благами и услугами. Социальный потенциал определяется на 
основе показателей количества домашних телефонных аппаратов сети общего 
пользования, жилищного фонда муниципального образования, численности больничных 
коек и врачей, предоставляющих медицинские услуги. Значение коэффициентов 
социального потенциала представлено в таблице 2. 

Исследование социального потенциала показало, что только три муниципальных 
образования (Кемерово, Ленинск-Кузнецкий, Новокузнецк) имеют высокое значение 
индикатора. Остальные городские округа и районы характеризуются не высокими 
показателями обеспеченности врачами, больничными койками, жилым фондом. 

Инновационный потенциал является важной составляющей инвестиционной 
привлекательности региона и характеризует уровень внедрения достижений научно-
технического прогресса. Он определяется на основе числа организаций, выполняющих 
научные разработки, созданных новых образцов и научных исследований, числа лиц 
имеющих ученую степень. К сожалению, территориальный орган Федеральной службы 
государственной статистики по Кемеровской области не ведет раздельный учет 
показателей инновационного потенциала по муниципальным образованиям. В связи с 
этим не представляется возможности провести исследование инновационного потенциала 
по муниципальным образованиям Кемеровской области.  

Природно-ресурсный потенциал представляет собой совокупность природных 
ресурсов, которые при данном уровне экономического и технического развития общества 
и изученности территории могут быть использованы в настоящее время и в перспективе. 
Природно-ресурсный потенциал показывает обеспеченность региона запасами основных 
видов природных ресурсов. Учет природных ресурсов на территории Кемеровской 
области ведет Федеральное государственное учреждение Территориальный фонд 

343 
 



информации по природным ресурсам и охране окружающей среды. К сожалению, 
раздельный учет природных ресурсов по административно-территориальным 
образованиям также не проводится, поэтому оценка природно-ресурсного потенциала по 
муниципальным образованиям Кемеровской области невозможна.  

Таким образом, интегральный индикатор социально-экономического потенциала 
определяется на основе производственного, финансового, институционального, 
трудового, потребительского и социального потенциала. Распределение муниципальных 
образований по уровню социально-экономического  потенциала представлено в таблице 3. 

 
Таблица 3 - Типологические группы социально-экономического потенциала  

муниципальных образований Кемеровской области 

Н
ом

ер
 

гр
уп

пы
 

Типологическая группа 
Уровень 

инвестиционного 
потенциала (интервал) 

Муниципальные образования и значение 
инвестиционного потенциала 

За
ни

м
ае

м
ая

 
по

зи
ци

я 

1. Высокий инвестиционный 
потенциал 

От 1,500 до 1,250 - Междуреченск  (1,473) 
- Кемерово (1,366) 
- Новокузнецкий район (1,284) 
- Прокопьевский район (1,258) 

1 
2 
3 
4 

2.  Повышенный (нормальный) 
уровень инвестиционного 
потенциала 

От 1,250 до 1,000 - Кемеровский район (1,247) 
- Новокузнецк (1,165) 
- Беловский район (1,125) 
- Ленинск-Кузнецкий район (1,064) 

5 
6 
7 
8 

3. Пониженный уровень 
инвестиционного потенциала 

От 0,999 до 0,750 - Чебулинский район (0,987) 
- Полысаево (0,943) 
- Белово (0,906) 
- Промышленовский район (0,889) 
- Тяжинский район (0,835) 
- Березовский (0,827) 
 - Юргинский район (0,802) 
- Ленинск-Кузнецкий (0,801) 
- Ижморский район (0,801) 
- Яшкинский район (0,801) 
- Осинники (0,787) 
- Крапивинский район (0,784) 
- Мыски (0,775) 
- Тисульский район (0,769) 
- Топкинский район (0,761) 

9 
10 
11 
12 
13 
14 
15 
16 
17 
18 
19 
20 
21 
22 
23 

4. Низкий инвестиционный 
потенциал  

От 0,749 до 0,500 - Яйский район (0,730) 
- Киселевск (0,701) 
- Анжеро-Судженск (0,683) 
- Юрга (0,723) 
- Мариинский район (0,635) 
- Прокопьевск (0,634) 
- пгт. Краснобродский (0,624) 
- Таштагольский район (0,613) 
- Гурьевский район (0,607) 

24 
25 
26 
27 
28 
29 
30 
31 
32 

5.  Очень низкий 
инвестиционный потенциал 

От 0,499 и ниже - Тайга (0,470) 
- Калтан (0,448) 

33 
34 

 
Как и предполагалось, два городских округа (Междуреченск, Кемерово), 

занимающие лидирующие позиции практически по всем составляющим социально-
экономического потенциала (финансовому, институциональному, трудовому, 
потребительскому, социальному) оказались на первых местах и характеризуются высоким 
уровнем социально-экономического развития. Кроме того, высокий уровень 
инвестиционного потенциала присвоен Новокузнецкому и Прокопьевскому району. 
Четыре муниципальных образования Кемеровской области (Кемеровский район, 
Новокузнецк, Беловский район, Ленинск-Кузнецкий район) обладают повышенным 
инвестиционным потенциалом. Преобладающая часть муниципальных образований 
(шесть городских округов и девять районов) характеризуются инвестиционным 
потенциалом ниже среднего уровня. Все районы, относящиеся к этой группе, имеют 
повышенные производственные показатели (больше единицы), но низкий финансовый, 
институциональный и потребительский потенциал, городские округа наоборот 
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характеризуются пониженным производственным потенциалом (за исключением 
Мысков).  

Проведенное исследование социально-экономического  потенциала дает нам 
основание утверждать, что муниципальные образования Кемеровской области 
существенно отличаются друг от друга по производству промышленной и 
сельскохозяйственной продукции, обеспеченности финансовыми ресурсами предприятий, 
населения и муниципального образования в целом, социальными благами и услугами, 
развитию институциональной сферы, наличию высококвалифицированной рабочей силы, 
покупательской способности населения. Так, некоторые города и районы по многим 
рассмотренным частным индикаторам занимают лидирующие позиции, другие 
характеризуются низкими показателями, и таких муниципальных образований 
большинство. В связи с этим требуется радикальное улучшение инвестиционной 
привлекательности муниципальных образований путем наращивания социально-
экономического  потенциала и создания благоприятных условий инвестиционной 
деятельности.  

Представляется, результаты оценки необходимы с одной стороны, для выявления 
внутренних параметров социально-экономического потенциала территорий на 
региональном уровне для проведения соответствующей политики и принятия решений 
органами местного самоуправления при определении направления развития территории, с 
другой стороны - результаты такой оценки помогут инвесторам сориентироваться и 
определить наиболее целесообразные направления вложения средств внутри региона.  
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Основные принципы преподавания бухгалтерского учета при дистанционной 
форме обучения: приемы и способы их реализации 

 
Когут О.Ю. 

Казахский Национальный Университет им. аль-Фараби, г. Алматы  
Е-mail: kogut.1974@mail.ru 

 
            Изучение курса «Бухгалтерский учет» играет важную роль в процессе 
профессиональной подготовки высококвалифицированных экономистов различных 
специальностей. Практика преподавания и исследование особенностей организации 
учебного процесса при дистанционной форме обучения позволили выделить несколько 
принципиальных подходов к преподаванию данной дисциплины в условиях 
дистанционной формы обучения (табл. 1).  
              Дистанционная образовательная технология (ДОТ) – технология, основанная на 
применении технических устройств и средств удаленного доступа, позволяющих 
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осуществлять образовательный процесс опосредованным образом. Применяется для очной 
и заочной формы обучения [1]. 

Таблица 1. Основные принципы преподавания бухгалтерского учета при 
дистанционной форме обучения 

 
Основные принципы Приемы и способы реализации 
Мотивация на изучение 
бухгалтерского учета 

Характеристика профессии;  
факты истории развития бухгалтерского учета как науки; активное 
представление преподавателем на вводном и последующих 
занятиях бухгалтерского учета как инструмента бизнеса;  
наличие в курсе лекций примеров из реальной жизни 

Преподавание «от практики 
к теории» 

Изучение курса следует начинать с освоения практики учета 

Содержание курса 
«Бухгалтерский учет», 
ориентированное на 
конкретную специальность 

Каждой специальности обучающихся – самостоятельный курс 
лекций; набор практических заданий, учитывающий особенности 
приобретаемой студентами специальности 

Осуществление 
междисциплинарных связей 

Осуществление последовательных и параллельных 
междисциплинарных связей при помощи напоминаний, ссылок, 
объяснения взаимосвязи между науками, сути экономических 
явлений, что способствует осмыслению происходящих 
хозяйственных операций, осознанию необходимости их 
документирования и учета 

Максимально простое и 
технологичное изложение 
курса 

Использование в изложении материала схем, рисунков, 
методических разработок, с которыми можно работать 
непосредственно на занятии (сборники задач), технических 
средств обучения, наличие на занятиях законодательных и 
нормативно-правовых актов 

Активизация 
самостоятельной 
познавательной 
деятельности 

Проведение видео- конференций, семинаров по актуальным 
вопросам бухгалтерского учета или особенностям учета в 
различных отраслях 

 
          Преподаватель должен прилагать все усилия для мотивации на изучение 
бухгалтерского учета как на вводной лекции, так и на всех последующих занятиях.  
Мотивация на изучение курса необходима и тем обучающимся, которые сознательно 
сделали выбор специальности «Учет и аудит», и студентам других экономических 
специальностей, не считающим бухгалтерский учет для себя основным предметом в 
процессе обучения. Таким образом, мотивировать на изучение необходимо постоянно, 
точно указывая цели основного курса, цели и задачи конкретных разделов учета, объясняя 
возможности применения полученных знаний, используя примеры из повседневной 
жизни.  
            Характерной тенденцией развития современного учета является рост его 
креативности, или творческого характера. Так называемые «черные» и «серые» схемы 
бухгалтерского учета и налогообложения, которые, к сожалению, реально присутствуют в 
экономике, являются помехой в преподнесении бухгалтерского учета как науки 
общественно полезной и нравственной, которая стремится к точности и достоверности. В 
креативности бухгалтерского учета нет проблемы, есть проблема в понимании этого 
термина. Творческий подход бухгалтера к своей работе явление прогрессивное. Но 
следует разделять творчество в целях оптимизации налогообложения и «творчество» в 
целях фальсификации бухгалтерского учета и отчетности. Хороший бухгалтер может 
действительно легальным путем, осуществляя выбор учетных методов, снизить налоговое 
бремя на хозяйствующий субъект. Безнравственный бухгалтер творчески может подойти к 
представлению финансовых результатов деятельности организации в выгодном для нее 
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свете. С самого начала курса обучающимся следует представить бухгалтерский учет как 
науку точную, полезную, нравственную. 
Инвесторы, кредиторы, работодатели и другие члены делового сообщества, а также 
правительство и общественность в целом полагаются на профессиональных бухгалтеров в 
получении компетентных рекомендаций по различным вопросам финансового учета и 
отчетности, финансового менеджмента, права и налогообложения. Отношение к 
исполнению профессиональных обязанностей и поведение профессиональных 
бухгалтеров в процессе предоставления услуг влияют на экономическое благосостояние 
общества и государства. 
Основная цель бухгалтерской профессии отнюдь не получение материальных благ и 
высокой заработной платы. Целью является деятельность на самом высоком 
профессиональном уровне, которая как следствие хорошо оплачивается.  
          От практики к теории. «Теория, рождаясь на практике, обобщает и объясняет 
факты хозяйственной жизни, но с определенного момента она становится 
самодостаточной, развивается по логическим законам от неких положений и существует 
абсолютно независимо от жизни, ее суеты и проблем»[2]. Высшее образование в 
Казахстане ставит в рабочих учебных планах на первое место «Принципы бухгалтерского 
учета», однако практика преподавания показывает, что основы теории усваиваются 
учащимися, мягко говоря, с большим трудом. На наш взгляд, в идеальном варианте 
учебный план по специальности «Учет и аудит» должен придерживаться следующей 
последовательности: начало обучения - краткий практический курс, включающий в себя 
разделы: «Бухгалтерский баланс, система счетов и двойная запись», «Бухгалтерский учет 
хозяйственных процессов»; далее «Лабораторный практикум по бухгалтерскому учету 
(решение сквозной задачи)»; последняя ступень высшего образования - курс «Принципы 
бухгалтерского учета».  
Следует сразу начать изучение бухгалтерского учета с практики. После первичных 
практических занятий лекционный материал по «Принципам бухгалтерского учета» легко 
воспринимается студентами, и в последствии не вызывает трудностей в усвоении.  
Преподавателю не обязательно давать на занятиях (в выделенные часы) весь лекционный 
материал. В рамках курса следует остановиться на самых сложных и важных моментах 
«Принципов бухгалтерского учета». Учитывая, что при дистанционной форме обучения 
учебно-познавательная деятельность носит самостоятельный характер, целесообразно 
определить в начале курса круг вопросов в обязательном порядке освещаемых на лекциях 
и практических занятиях, а также перечень вопросов для самостоятельной подготовки 
студентами с помощью учебной и специальной литературы. 
Возможен и такой вариант преподавания дисциплины «Принципы бухгалтерского учета»: 
проводить только практические занятия (оформление первичных документов, отражение 
операций на счетах учета, усвоение принципов двойной записи и балансового обобщения, 
других элементов метода бухгалтерского учета); выработка умения дать характеристику 
счета, значения сальдо и оборотов счета; знание учета процессов снабжения, производства 
и результатов; умение «читать» баланс. При этом в лекционном материале могут 
отсутствовать ответы на некоторые вопросы, которые потребуют самостоятельного 
изучения, но будут понятны, поскольку изучены в достаточной степени на практических 
занятиях. 
          Указанный принцип «от практики к теории» необходимо соблюдать в преподавании 
курса «Бухгалтерский учет» студентам других экономических специальностей: 
«Менеджмент», «Маркетинг» «Финансы», «ГиМУ» и т.п. 
         Междисциплинарные связи - обязательный элемент процесса обучения, который 
характеризуется присущим ему содержанием, последовательностью проведения, 
определенной системой. Усвоение конкретного материала во многом зависит от того, 
насколько методически грамотно будут использованы преподавателем связи между 
параллельно изучаемыми курсами высшей школы и уже накопленными знаниями на 
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предыдущих курсах. Использование междисциплинарных связей обусловлено 
следующими обстоятельствами: 

- необходимостью соблюдения принципов дидактики;  
- необходимостью повышения качества теоретической и практической подготовки 

обучающихся (студентов); 
- ограниченностью ресурсов времени; 
- устранением дублирования материала; 
- необходимостью комплексного применения знаний будущими специалистами.  
Междисциплинарная связь - это связь, выходящая за рамки конкретного предмета и 

осуществляемая в процессе изучения комплекса, системы предметов. Признак 
системности и есть та основа подхода к образованию, которая позволяет улучшить его 
качество. Как известно успешному освоению любого предмета способствует 
определенная база, то есть накопленные ранее знания, на основе которых строится 
содержание того или иного курса. Это обстоятельство должно учитываться при 
планировании учебного процесса. Методически правильный подход к определению места 
предмета в учебном процессе позволяет рационально осуществлять предшествующие, 
параллельные и последующие связи.  
Преподаватель высшей школы обязан всегда помнить об осуществлении 
междисциплинарных связей и о том, что системный подход к образованию является 
основой его качества.  
           Курсы лекций и практические задания должны быть составлены с учетом 
особенностей приобретаемых специальностей. Например, для специальностей: 
«Менеджмент», «Финансы», «ГиМУ», должны быть разработаны самостоятельные курсы 
лекций, наборы практических заданий. Это не означает, что содержание лекций для 
будущих бухгалтеров будет существенно отличаться от материала для экономистов. 
Однако, грамотно расставленные акценты, формулировка целей в решении задач, дают 
возможность подчеркнуть значимость бухгалтерского учета для каждой из 
специальностей, указывают конкретные пути применения знаний бухгалтерского учета в 
своей специальной области: управление, кредитование, налогообложение. Для 
менеджеров необходимо усилить ту часть курса, которая связана с бухгалтерским учетом 
затрат на производство, процессами снабжения и реализации, учетом денежных потоков. 
Менеджер должен знать не только какое решение принять, но и откуда взять информацию 
об управляемых объектах, основы и принципы ее формирования. Обучающиеся на 
специальности «Финансы» должны иметь полное представление о том, как в 
бухгалтерском учете формируются налоги, какие конкретные источники уплаты 
существуют, как формируется отчетность, как можно обнаружить завуалирование 
информации в финансовой отчетности. 
Задачи для менеджеров должны содержать постановку целей на исследование данных, 
анализ и обязательно формулирование принятого решения. 
Задачи для будущих налоговых инспекторов – постановку цели на проверку соблюдения 
методологии учета и действующего законодательства, вывод о соответствии или 
несоответствии, и ссылки на нормативные и инструктивные материалы. 
Важно, чтобы студенты экономических специальностей получили общее представление 
об учетном процессе, определили для себя значимость бухгалтерского учета для принятия 
управленческих решений, а также получили конкретные знания о порядке формирования 
основных форм бухгалтерской отчетности. Последнее, имеет существенное значение для 
реализации системного подхода к образованию, эти знания являются в дальнейшем 
основой для восприятия информации на лекциях и практических занятиях по 
экономическому анализу, анализу финансовой отчетности, анализу хозяйственной 
деятельности, финансовому менеджменту.  
            Принцип максимально простого и технологичного изложения реализуется через 
приемы и способы, указанные в таблице 1.  
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            Активизация самостоятельной познавательной деятельности.  
Экономика требует подготовки специалистов высокого класса, особенно ценятся 
профессионалы-бухгалтеры со знанием особенностей отраслевого бухгалтерского учета в 
торговле, строительстве, промышленном производстве, туризме.  
В связи с тем, что рабочие учебные планы дистанционной формы обучения не 
предполагают отраслевой специализации в подготовке специалистов в области 
бухгалтерского учета возникает потребность организовывать видео- конференции с 
отраслевой направленностью, например, «Бухгалтерский учет в торговле», «Особенности 
бухгалтерского учета и налогообложения в строительстве» и т.п. 
При проведении видео- конференций (семинаров в пределах одной группы или потока) 
аудитория слушателей (возможно и выступающих) должна состоять не только из 
студентов-бухгалтеров, необходимо присутствие студентов других специальностей – 
будущих руководителей и экономистов. В качестве приглашенных на видео- конференции 
могут присутствовать работающие по специальности студенты. 
Проведение подобного рода видео- конференций решает несколько задач в рамках 
образовательной деятельности при дистанционной форме обучения: 

- активизирует самостоятельную учебно-познавательную деятельность студентов; 
- вырабатывает навыки научно-исследовательской работы, одновременно выявляет 

среди студентов талантливых ребят - перспективных не только в области специальности, 
но и способных заниматься научно-практической деятельностью впоследствии;  

- повышает уровень подготовки студентов как специалистов в области 
бухгалтерского, налогового, управленческого учета; 

- готовит студентов к выполнению качественной дипломной квалификационной 
работы, к выступлению перед аудиторией, защите собственной точки зрения. 

Соблюдение основных принципов преподавания бухгалтерского  учета в целом 
повысит качество образовательных услуг, предоставляемых при дистанционной форме 
обучения. 
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Целью финансовой отчетности, согласно действующей концепции МСФО, 

является представление информации о финансовом положении, результатах деятельности 
и изменениях в финансовом положении компании, которая полезна широкому кругу 
пользователей при принятии экономических решений. В настоящее время в 
опубликованном проекте новой концепции, при декларировании цели финансовой 
отчетности подчеркивается, что информация должна быть полезной, прежде всего, для 
существующих и потенциальных инвесторов, заимодавцев и прочих кредиторов при 
принятии ими решений о предоставлении ресурсов отчитывающемуся предприятию [1]. 
Указанное уточнение цели отчетности в МСФО, на наш взгляд, непосредственно связано с 
объективно существующей и осознанной обществом проблемой достижения большей 
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открытости предприятий (а также экономик отдельных стран), поскольку именно 
инвесторы, заимодавцы и прочие кредиторы принимают наиболее активное участие в 
экономической жизни государства.  

Цель создания транспарентной экономики следует сформулировать как - 
достижение максимально прозрачных, понятных и доверительных отношений между 
субъектами экономики для их свободного и открытого взаимодействия, обеспечение 
информационной базы транспарентной экономики. Такой подход позволит акцентировать 
внимание именно на создании в финансовой отчетности максимально прозрачного образа 
компании, которому пользователи отчетности могут доверять. Необходимо подчеркнуть 
наличие следующей последовательности: транспарентная финансовая отчетность 
хозяйствующих субъектов обеспечивает их транспарентность и создает информационную 
базу транспарентной экономики. 

Значение транспарентной финансовой отчетности в дальнейшем развитии 
экономики практически всех стран все более возрастает. Для Казахстана необходимость 
подобной отчетности подтверждается кругом глобальных задач, без решения которых 
невозможно поступательное развитие экономики. В связи с этим, считаем, что 
транспарентная финансовая отчетность хозяйствующих субъектов призвана обеспечить 
наиболее благоприятные условия для развития ее экономики. На наш взгляд, 
транспарентная финансовая отчетность должна сыграть важную роль в решении 
следующих первоочередных экономических задач: 

- повышение конкурентоспособности отечественных предприятий; 
- снижение уровня коррупции; 
- снижение уровня монополизации отраслей; 
- создание позитивного инвестиционного климата; 
- преодоление и предотвращение кризисных явлений; 
- становление Казахстана равноправным членом Всемирной торговой 
организации (ВТО); 
- создание и развитие международного финансового центра. 
Считаем важным также обозначить основные функции транспарентной 

финансовой отчетности, позволяющие увидеть механизмы ее участия в создании 
транспарентной экономики: 

- информационная: заключается в информировании пользователей о реальном 
состоянии экономических субъектов и уровне их открытости, формировании 
транспарентного информационного пространства экономики; 

- стабилизирующая: снижает инвестиционные риски, что влечет за собой рост 
инвестиционной привлекательности и управляемости субъектов (компаний), и позволяет 
более точно прогнозировать их будущее; 

- активизирующая (инициирующая): стимулирует развитие экономики, 
способствует повышению ее эффективности; активизирует все субъекты экономики и 
институты общества к повышению своей прозрачности; ведет к возникновению 
конкуренции за имидж открытой компании (рейтинг прозрачности); 

- интегрирующая: объединяет интересы практически всех участников 
экономических процессов идей достижения всеобщего доверия.     

Исследование значения транспарентной финансовой отчетности для экономики 
требует более детального анализа процесса ее формирования, который как было показано 
ранее, непосредственно связан с процессом создания информационной базы 
транспарентной экономики (транспарентного информационного экономического 
пространства) и, в конечном счете, самой транспарентной экономики (отмеченная 
последовательность: транспарентная финансовая отчетность  информационная база 
транспарентной экономики (транспарентное информационное экономическое 
пространство)  транспарентная экономика - далее будет именоваться цепочкой 
транспарентности). В рамках подобного анализа нами были выделены основные уровни, 
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участвующие в непосредственном формировании транспарентной финансовой 
отчетности: 

- уровень хозяйствующих субъектов (условно, уровень предприятий): на данном 
уровне мы рассматриваем компании, банки, некоммерческие и иные организации, 
являющиеся непосредственными составителями отчетности и другой информации, 
представляемой широкому кругу лиц. От субъектов именно этого уровня, генерирующих 
конечную информацию для пользователей, во многом зависит транспарентность 
экономической среды; 

- институциональный уровень: создается профессиональными организациям 
(Совет по МСФО, Международная федерация бухгалтеров, Международный комитет по 
стандартам оценки и т.п.), действующими в интересах общества. Данный уровень влияет 
на прозрачность посредством установления стандартов и правил отчетности (финансовой, 
статистической, налоговой и т.д.), к таким стандартам, прежде всего, относятся МСФО 
(IFRS), Международные стандарты аудита (МСА)З, Международные стандарты оценки 
(МСО)4 и т.п.; 

- государственный уровень: прозрачность генерируется посредством публикации 
государственными органами финансовой, экономической, статистической, 
демографической и другой информации, относящейся к государству в целом, данным по 
отдельным отраслям, а также информации, отражающей деятельность государственных 
органов. Государство также выпускает национальные стандарты и инструкции, 
регулирующие деятельность хозяйствующих субъектов; 

- уровень аналитического сообщества: формируется на основе данных рейтинговых 
агентств и иных организаций, выполняющих подобные функции (например, Standard & 
Poor's (S&P), Moody's Investors Service (Moody's), Fitch Ratings (Fitch)), на этом уровне 
происходит оценка степени надежности и прозрачности субъекта посредством 
публикации различных рейтингов. 

Следует учитывать, что за транспарентностью могут стоять определенные угрозы 
для предприятия. Об этих угрозах существуют упоминания в научной литературе, однако 
полный их перечень отсутствует. Полагаем, что весьма важно при исследовании 
проблемы обобщить угрозы и отрицательные стороны, а также, перечислить наиболее 
существенных из них. 

В первую очередь, это угроза потери конфиденциальности информации, которую 
менеджмент предпочитает не раскрывать. Многие компании не стремятся быть абсолютно 
прозрачными именно ввиду снижения степени закрытости информации. В частности, 
руководство организации беспокоит, что в случае раскрытия дополнительных данных в 
отчетности, конкуренты или другие лица могут получить преимущество, посредством 
использования раскрытой информации для своих целей. При этом могут быть ущемлены 
интересы компании, опубликовавшей более подробные сведения, ведь чем больше 
предприятие публикует информации о своей деятельности, тем легче увидеть его слабые 
(или сильные) стороны. 

Иногда, публикации детализированных данных в отчетности компании 
препятствует опасение давления со стороны госструктур, в том числе возникновение 
налоговых или имущественных претензий. Важно, чтобы государство создало более 
четкие правила игры для предпринимателей, обеспечивающие достаточную мотивацию 
компаний к открытости. 

По нашему мнению, опасения, связанные с раскрытием дополнительной 
информации, обеспечивающей адекватный уровень транспарентности - сильно завышены, 
так как при современном уровне развития технологий, получение доступа к закрытой 
информации не является серьезной проблемой для заинтересованных лиц, располагающих 
достаточными финансовыми и информационными ресурсами. 

Считаем, что наиболее значимы следующие пути нивелирования возможных 
негативных последствий повышения степени транспарентности финансовой отчетности 
для предприятий: 
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- отказ от серых схем деятельности, строгое следование законодательству в сфере 
бизнеса, в том числе в области налогообложения. На предприятии должна осуществляться 
строгая проверка планируемых операций на соответствие законодательству. Также, на 
наш взгляд, транспарентная отчетность не совместима с нарушением налогового 
законодательства, и может оказать существенную помощь в воспитании добросовестных 
налогоплательщиков; 

- рациональная организация перехода к транспарентизации своей финансовой 
отчетности. При принятии решений о проведении тех или иных операций следует 
оценивать последствия раскрытия относительно них полной информации, т.е. проводить 
тестирование операций на открытость. 

- поэтапность процесса транспарентизации отчетности. Процесс 
транспарентизации отчетности целесообразно осуществлять поэтапно, что позволит всем 
сотрудникам и службам компании, воспринять задачу транспарентности и выстраивать 
свою работу в соответствии с ней. 

- разработка и проведение рекламных акций своей открытости. Необходимо 
широко рекламировать позиционирование предприятия как «открытого», превратив 
открытость в конкурентное преимущество. 

Чаще всего, одним из основных недостатков повышения транспарентности 
предприятия являются относительно высокие затраты на подготовку и публикацию 
высокотранспарентной отчетности. Многие компании, намеревающиеся повысить свой 
уровень прозрачности, решают начать подготавливать отчетность в соответствии с 
МСФО, поскольку сама отчетность по международным стандартам содержит в себе 
большое число требований, направленных именно на формирование прозрачности 
финансовой отчетности. Подготовка отчетности в соответствии с МСФО требует 
значительных финансовых ресурсов, так как зачастую необходим пересмотр системы 
документооборота на предприятии, обучение существующего и привлечение нового 
персонала, что является существенным препятствием на пути их широкого применения. 
Тем не менее, в определенных случаях возможно повышение открытости предприятия с 
минимальными затратами, поскольку дополнительные раскрытия возможны и без 
использования международных стандартов, и зачастую не требуют значительных 
ресурсов. 

Очевидно, что степень транспарентности становится средством конкурентной 
борьбы компании за финансовые ресурсы, а также, выгодные предложения поставщиков и 
подрядчиков, более привлекательные условия кредитования, доверие клиентов. В 
конечном итоге, повышение уровня прозрачности должно привести к главному эффекту - 
увеличению стоимости компании, так как повышение прозрачности зачастую генерирует 
дополнительную стоимость. 

В процессе формирования высококачественной отчетности необходимо учитывать, 
что помимо основных форм отчетности (отчет о финансовом положении, отчет о 
результатах деятельности предприятия) пользователи информации все больше 
интересуются методами и процессами получения конкретных показателей финансовой 
отчетности, а также, нефинансовыми аспектами деятельности предприятия. 

Для исследования транспарентности весьма важно, что помимо информации, 
содержание и представление которой регулируется МСФО, в этих же стандартах 
упоминается информация, находящаяся за их рамками. В МСФО (IAS) 1 «Представление 
финансовой отчетности» указывается, что многие компании представляют сведения, 
дополняющие финансовую отчетность, например: описания и объяснения основных 
характеристик финансовых результатов и финансового положения предприятия; основные 
ситуации неопределенности; описание изменений внешней среды функционирования 
предприятия и его реакцию на них; инвестиционную политику предприятия, в том числе 
политику в отношении дивидендов; обзор источников предоставления средств 
предприятию и его целевых показателей соотношения обязательств и капитала; ресурсы 
компании, не признанные в отчете о финансовом положении в соответствии с МСФО. Тем 
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не менее, представление этих сведений не регулируется МСФО и не входит в сферу их 
действия. 

Обосновано, что транспарентная финансовая отчетность является важной 
составляющей развития экономики и общества в целом. Цель транспарентной финансовой 
отчетности определена как обеспечение информационной базы транспарентной 
экономики. 
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В условиях усиливающейся конкуренции на рынке страховых услуг возникает 

объективная необходимость адекватной оценки деятельности страховых компаний, 
анализа их инвестиционной привлекательности и степени надежности. Объективный 
анализ позволит определить лидеров и аутсайдеров рынка страховых услуг, что является 
достаточно важным при всестороннем расширении спектра видов страхования, 
предлагаемых страховыми компаниями. Эффективность управления страховой компанией 
отражается в финансовой отчетности, целью которой является предоставление 
информации о финансовом положении, финансовых результатах и денежных средствах 
предприятия, которая является полезной для широкого круга пользователей для принятия 
ими экономических решений [1]. 

Применение предприятиями Украины норм Международных стандартов 
финансовой отчетности при подготовке отчетности дает возможность выхода на 
международные рынки капитала с финансированием на более выгодных условиях, 
поскольку предоставленный объем информации, подтвержденный аудиторским выводом, 
позволяет займодателям или потенциальным инвесторам понять и адекватно 
интерпретировать финансовые показатели деятельности, сравнить имущественное 
положение и результаты деятельности украинских предприятий с аналогичными в других 
странах мира, оценить риски сторон и минимизировать их. Все это достигается с 
помощью экономического анализа финансовой отчетности страховых компаний, в 
которую входят: баланс, отчет о финансовых результатах, отчет о движении денежных 
средств, отчет о собственном капитале и примечания к годовой финансовой отчетности. 

Международная практика разработала определенные методы анализа финансовой 
отчетности, основанные на различных абсолютных и относительных типовых 
показателях. Однако наиболее распространенными и наиболее эффективными 
показателями, которые в полном объеме дают возможность оценить финансовое 
состояние и деятельность, являются коэффициенты, среди которых можно выделить пять 
основных блоков: оценка динамики экономического потенциала, оценка ликвидности, 

353 
 

http://mgm.vavt.ru/wto/wto/Transparency
mailto:alenlook@mail.ru


оценка финансовой устойчивости, оценка деловой активности и оценка рентабельности. 
Однако, применение общей системы показателей для анализа финансовой деятельности 
страховых компаний является некорректным, поскольку не учитывает специфики ведения 
страхового бизнеса и может иметь непредсказуемые негативные последствия. 

Предлагаемая модель анализа показателей деятельности страховой компании 
представляет собой последовательность количественной и качественной оценки 
финансово-хозяйственной деятельности для формирования информационной базы для 
принятия управленческих решений. Она состоит из двух этапов [2, c.147]. 

Первый этап анализа предусматривает комплексную оценку внутренней и внешней 
среды, состоящий из таких блоков: анализ внутренней среды; анализ внешней среды; 
оценивания деловых контактов; SWOT-анализ. Большинство данных по этим показателям 
имеют качественный характер, поэтому их следует изучать с учетом определения 
преимуществ компании в зависимости от наличия факторов или их влияния. 

Анализ внутренней среды страховой компании предполагает изучение и оценку 
целей компании, организационной структуры управления, текущих задач, технологии 
предоставления страховых услуг (использование филиалов, представительств, сети 
агентов или сотрудничество с банками), работников, материальных, финансовых и 
информационных ресурсов компании. Также на этом этапе изучают стратегию компании, 
тарифную политику, жизненный цикл страховых продуктов и страховой компании, 
уровень корпоративной культуры, качество менеджмента, инновационные подходы к 
управлению. Кроме того, проводят оценку управленческой политики и кадрового 
потенциала, изучают механизм сбора, обработки и оценки страховой информации, 
разработку бизнес-планов и инновационных проектов, международную деятельность, 
уровень территориальной и продуктовой диверсификации, корпоративную политику, 
социальную ответственность и тому подобное. 

Анализ внешней среды предполагает изучение и оценку влияния на деловую 
активность компании ряда факторов, среди которых можно выделить факторы прямого и 
косвенного влияния. К факторам прямого влияния относят клиентов компании, 
перестраховщиков, с которыми сотрудничает страховая компания, конкурентов, 
государственные органы, финансовую инфраструктуру экономики, законодательство, 
тенденции страхового рынка и т.д. Анализ факторов косвенного влияния предполагает 
исследование и оценку состояния развития экономики, тенденций мировых финансовых 
рынков, особенности международных экономических отношений, социально-культурные 
обстоятельства, политические события, обстоятельства международного окружения и т.д. 

После комплексной оценки внутренней и внешней среды страховой компании 
предлагается отдельно изучить деловые контакты страховой компании с бизнес-
партнерами. Основным отличием этого блока модели анализа от оценки факторов 
прямого влияния внешней среды является оценка обратной связи страховой компании на 
контрагентов (бизнес-партнеров). В этом блоке анализируются деловые контакты 
страховой компании с государственными органами власти, банками, инвестиционными 
фондами, оффшорными компаниями, брокерскими и агентскими фирмами, иностранными 
и отечественными перестраховщиками, участие в капитале предприятий и корпораций, 
участие в биржевых торгах и т.д. Важную роль играет анализ деловых связей с 
компаниями-перестраховщиками по вопросу механизма распределения страховых 
премий. Возможность влияния страховой компании на распределение премий создает 
условия концентрации на менее убыточных видах страхования у страховщика, и 
статистически более убыточных – у перестраховщика. 

Следующим шагом является SWOT-анализ деятельности страховой компании. 
Анализ необходим для выявления возможных стратегических направлений развития. 
Информационную основу SWOT-анализа обеспечит оценивание внутренней и внешней 
среды компании, проведенное в предыдущих блоках системы. Поэтому результатом 
SWOT-анализа будет объективная оценка сильных и слабых сторон страховой компании и 
идентификации возможностей и угроз внешней среды. Результатом анализа внутренней и 
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внешней среды страховой компании будет комплексная оценка ее возможностей и 
эффективности текущей стратегии развития [3, с.132]. 

Вторым этапом анализа является анализ финансово-хозяйственной деятельности. 
Он предусматривает комплексный анализ финансовых показателей и формирования 
выводов, которые вместе с результатами предыдущего блока системы анализа будут 
служить базой принятия управленческих решений. Этот этап состоит из четырех блоков: 
анализ страховой деятельности; анализ финансовых результатов; анализ рентабельности; 
анализ финансового состояния. 

Анализ страховой деятельности предполагает оценку базовых абсолютных 
показателей: страховые премии, страховые выплаты, размер гарантийного фонда, 
соотношение фактического и нормативного запаса платежеспособности, страховые 
резервы (достаточность страховых резервов для обеспечения будущих выплат), прибыль в 
тарифах, убыточность страховой суммы, норма убыточности, коэффициент кумуляции 
риска по видам страхования (позволяет оценить вероятность убытков, имеет важное 
значение при принятии решения о территориальной диверсификации страховой 
компании), доля страховых премий в валюте баланса, перестраховочные премии 
(полученные и оплаченные), показатель обеспечения страховщика собственными 
средствами (оптимальное значение показателя более 28 %), уровень покрытия 
инвестиционными активами страховых резервов, показатели структуры активов, 
определяющие уровень платежеспособности страховщика, участие перестраховщика в 
обеспечении финансовой надежности страховой компании. Важность этого блока 
заключается в обеспечении управляющей системы информацией о состоянии страховой 
деятельности с учетом всех важных аспектов этого направления деловой активности 
компании [4, с. 56]. 

Следующим блоком является анализ финансовых результатов страховой 
компании. Анализируются такие финансовые показатели: доход страховой компании 
(доходы от страховой, инвестиционной и финансовой деятельности), совокупные 
расходы, суммарная прибыль (отдельно анализируется прибыль от страховой и от 
инвестиционной деятельности как важного элемента обеспечения платежеспособности 
страховой компании), уставной капитал (достаточность уставного капитала для 
страхования крупных рисков), уровень оплаченного уставного капитала, собственный 
капитал, рыночная капитализация компании (важный показатель, который отражает 
готовность инвесторов вкладывать средства в ценные бумаги – инвестиционную 
привлекательность компании). Также целесообразно определить отношение рыночной 
стоимости компании к ее балансовой стоимости. Этот показатель отражает 
инвестиционную привлекательность ценных бумаг компании, на основе которого можно 
делать выводы о возможности привлечения капитала на фондовом рынке. 

Важное аналитическое значение имеет формирование неравенства, которое 
называется «золотым правилом экономики предприятия». Для страховой компании, по 
нашему мнению, это правило должно иметь вид: 

                                          tпр = tд = tсп> tкап> 100 %,    (1) 
где tпр – темп роста чистой прибыли; tд – темп роста дохода; tкап – темп роста 

собственного капитала, tсп – темпа роста страховых платежей. 
Равенство здесь обусловливается необходимостью формировать резервы, которых 

будет достаточно для обеспечения страховых выплат по договорам страхования. 
Соответственно прибыль и доход страховой компании будет зависеть от поступления 
страховых премий и вероятности наступления страховых случаев, поскольку эти 
показатели заранее определяются как процент от нетто-премии. Поэтому прибыль от 
страховой деятельности не поддается контролю со стороны страховой компании. 
Предполагается, что нетто-тарифы полностью покрывают убытки, полученные 
страховщиками. Отсюда, прибыль должна расти теми же темпами, что и доход, и 
заработанные премии [2, с.145]. 
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Показатели финансовых результатов деятельности страховой компании 
представляют собой исходную информацию для оценки функционирования страховщика 
и контроля реализации выбранной стратегии. Они позволяют выявить малоэффективные и 
убыточные виды страхования и определить направления повышения их эффективности. 
Анализируя страховую деятельность и финансовые результаты, целесообразно изучить 
указанные показатели в динамике, определить абсолютные и относительные отклонения, а 
также провести исследования причин изменения определенных показателей (факторный 
анализ). 

На этапе анализа показателей рентабельности с учетом особенностей страховой 
деятельности рассчитывают следующие показатели: рентабельность страховой услуги, 
рентабельность продаж, рентабельность страхового дела, рентабельность инвестиционной 
деятельности. Также следует определить показатели рентабельности активов и 
собственного капитала, что позволит оценить эффективность их использования в 
финансово-хозяйственной деятельности [5, с.154]. 

Следующий этап предусматривает анализ финансового состояния страховой 
компании. Прежде всего, следует рассчитать показатели абсолютной, критической и 
текущей ликвидности. Они отражают оптимальное структурирование активов компании 
для обеспечения своевременных страховых выплат. Также на этом этапе следует 
проанализировать показатели финансовой состоятельности, финансовой устойчивости, 
коэффициент Коньшина, маневренности собственного капитала, коэффициент 
устойчивости экономического роста. 

Особое значение показателя финансовой устойчивости страховых компаний 
обусловлено рядом причин, а именно: развитие страхового сектора в системе финансовых 
отношений на макроуровне способствует стабилизации экономических отношений и 
обеспечению социальной устойчивости общества; укрепление финансовой устойчивости 
страховых компаний благоприятно влияет на рыночные отношения на макроуровне в 
целом; страховые компании существенно влияют на рынок инвестиций, поскольку 
являются надежным источником формирования финансового капитала [68]. 

Эффективное управление страховой компанией требует системного подхода к 
экономическому анализу хозяйственной деятельности на основе аналитических и 
синтетических показателей оценки результатов работы страховщика. Взяв за основу 
общую систему показателей, нами были исключены некоторые из них, поскольку, на наш 
взгляд, использование их для страховых компаний является неуместным. Например, 
определение доли активной части в основных средствах целесообразно упустить, так как 
непосредственно участвующих в производстве основных средств страховая компания не 
имеет. То же касается  и таких показателей, как доля производственных запасов в активах, 
доля собственных оборотных средств в покрытии запасов, коэффициент покрытия 
запасов. Несмотря на то, что на балансе страховых компаний есть запасы, их доля весьма 
незначительна, и они непосредственно не влияют на результат деятельности (МБП, 
топливо, запасные части). Такие показатели как фондоотдача, оборачиваемость средств (в 
оборотах, в днях), оборачиваемость производственных запасов (в днях), оборачиваемость 
кредиторской задолженности (в днях), продолжительность операционного цикла, 
продолжительность финансового цикла, рентабельность продукции, рентабельность 
основной деятельности эффективны для предприятий, основным видом деятельности 
которых является производство. Поскольку страховые компании к таковым не относятся, 
то в системе анализа такие показатели можно исключить. 

В результате сформирована комплексная система показателей для анализа 
финансовой деятельности страховых компаний с разделением их на основные и 
уточняющие (табл. 1). 
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Таблица 1 
Система показателей для анализа финансовой деятельности страховых компаний 

 
Основные Уточняющие 

Оценка динамики экономического потенциала 
1. Коэффициент износа основных средств 1. Коэффициент обновления 

2. Коэффициент выбытия 
Оценка платежеспособности и ликвидности 
1. Величина собственных оборотных средств 
2. Маневренность оборотных средств 
3. Коэффициент абсолютной ликвидности  
4. Показатель платежеспособности 
5. Коэффициент финансовой 
состоятельности 
6. Показатель достаточности капитала 
7. Показатель структуры активов 

1. Коэффициент текущей ликвидности  
2. Коэффициент быстрой ликвидности 
3. Доля оборотных средств в активах 
4. Показатель качества активов 
 
 
 

Оценка финансовой устойчивости 
1. Коэффициент финансовой зависимости 
2. Коэффициент структуры долгосрочных  

1. Коэффициент концентрации 
собственного капитала 

вложений  
3. Коэффициент финансовой 
состоятельности 

2. Коэффициент маневренности 
собственного капитала  
3. Коэффициент концентрации 

4. Коэффициент финансовой устойчивости 
5. Коэффициент Коньшина 

заемного капитала 
4. Коэффициент долгосрочного 

6. Коэффициент устойчивости 
экономического роста 
7. Коэффициент устойчивости страхового 

привлечения заемных средств 
5. Коэффициент структуры заемного 
капитала 

фонда 6. Коэффициент соотношения 
8. Уровень обеспеченности страховщика 
собственными средствами 

заемных и собственных средств 

9. Уровень покрытия инвестиционными 
активами страховых резервов 

 

10. Показатель адекватности 
сформированных технических резервов 

 

Оценка деловой активности 
1. Страховые премии 1. Оборачиваемость основного капитала 
2. Убыточность страховой суммы 2. Оборачиваемость собственного  
3. Доля страховых премий в валюте баланса капитала 
4. Коэффициент кумуляции риска 3. Коэффициент погашения дебиторской 
5. Уровень покрытия инвестиционными 
активами страховые резервы 

задолженности 
4. Производительность труда 

6. Коэффициент балансовой прибыли 5. Коэффициент общей оборачиваемости 
7. Показатель деловой активности активов 
 6. Коэффициент оборачиваемости всех 

оборотных активов 
Оценка рентабельности 
1. Чистая прибыль 1. Рентабельность собственного капитала 
2. Рентабельность страховой услуги 2. Рентабельность активов 
3. Рентабельность продаж 3. Рентабельность страхового дела 
4. Рентабельность основного капитала 4. Рентабельность инвестиционной 

деятельности 
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Таким образом, использование предложенной модели анализа показателей 
финансовой отчетности страховой компании позволит выявить резервы улучшения 
финансового состояния страховой компании; объективно оценить рациональное 
использование всех видов финансовых ресурсов; своевременно принимать меры по 
повышению платежеспособности страховщика; обеспечить обоснованное планирование 
финансового оздоровления страховой компании. 
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Туризм с давних времён играет серьезную роль в развитии общества. Его можно 
отнести к тому виду деятельности человечества, чья история начинается вместе с 
возникновением и развитием цивилизации.  
У многих людей появляется потребность увидеть новые районы и страны, познакомиться 
с жизнью и обычаями их народов. Всё это послужило причиной возникновения особой 
формы путешествий - туризма.  

единиц 

 
Рисунок 1-Количество туристских фирм в 2010-2014 гг по РК составлено автором 

источник [3] 
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Уровень образования и социальная принадлежность являются факторами, 
оказывающими влияние на формирование мотивов, побуждающих людей путешествовать. 

В определенной степени этот феномен можно объяснить тем, что склонность к 
путешествиям возникает у людей, имеющих высокий уровень 
познавательных потребностей, а также развитую эмоционально-эстетическую сферу. С 
одной стороны, городская жизнь порождает тягу к природе, что обусловливает выбор 
городскими жителями путешествий в дикой природе, а с другой -высокий 
образовательный уровень городских жителей порождает стремление к путешествиям, 
позволяющим удовлетворить образовательно-познавательные и эстетические 
потребности. 

Стремление человека к разнообразию впечатлений приобретает четкие очертания, 
когда он приходит к решению провести свободное время вне дома, рассчитывая с 
переменой мест снять нервное напряжение и усталость. Интерес населения к туризму 
растет с каждым годом. Согласно статистическим данным ВТО на протяжении последних 
десятилетий наблюдается постоянный рост объемов международного туризма.  

Удовлетворение материальных потребностей проявляется в первую очередь в 
разнообразных деловых поездках.  
экспорте товаров и услуг уступая только экспорту автомобилей, продуктов химии и 
топлива. По доходности данная отрасль занимает третье место в мире после 
нефтедобывающей промышленности и автомобилестроения 

Рост спроса на внутренний и въездной туризм в Казахстане наблюдался в период с 
2000 по 2007 годах, с последующим спадом в 2008 и 2009 годах в связи с экономическим 
кризисом. С восстановлением экономики в 2010 году рост спроса на туризм возобновился 
в 2011 году и достиг рекордного уровня в 2014 году с приростом туристских прибытий на 
6,3% и увеличением количества ночевок на 6,7%. 

Индикаторы развития туризма в Республике Казахстан в  2010-2014 гг 
(единиц) 

 2010 2011 2012 2013 2014 

Количество туристских фирм 1 350 1 715 1 994 2 189 1 777 
Количество мест размещения 1 494 1 494 1 526 1 678 2 056 
Количество с санаторно- курортных 
учреждений 121 121 123 120 111 
Рисунок 2-Индикаторы развития туризма   в 2010-2014 гг по РК составлено автором 
источник [3] 

 
     
На данном этапе в мире развиваются все виды туризма, не является исключением и 

молодежный. Молодые люди от 18 до 30 лет являются наиболее активными туристами, т. 
к. именно в этом возрасте потребность в путешествиях очень высока. Молодости 
свойствен оптимизм. Человек приступает к реализации своего жизненного замысла, он 
полон сил и энергии, желания осуществить свои цели и идеалы. В молодости наиболее 
доступны самые сложные виды профессиональной деятельности, наиболее полно и 
интенсивно происходит общение, легко устанавливаются и развиваются отношения 
дружбы и любви.  

Молодость считается оптимальным временем для самореализации, чему и 
способствует туризм во всех его проявлениях. Таким образом, можно сказать, что 
молодежь представляет собой наиболее мотивированную категорию людей.  

В Казахстане возможно создание пяти туристских кластеров: Астана, Алматы, 
Восточный Казахстан, Южный Казахстан и Западный Казахстан 

Алматы – город, в котором сосредоточено большая часть Вузов РК; численность 
студентов на 10000 населения составляет 1083 студента (по РК это показатель 296). 
Алматы имеет   большой потенциал в области подготовки кадров для туризма и отдыха.  
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Возраст оказывает значительное влияние на мотивацию выбора путешествия. 
Например, молодежь (студенты до 25 лет), как правило, выбирают путешествия, где бы 
они могли удовлетворить познавательные интересы и потребности; они также стремятся к 
самостоятельности и самовыражению. Молодежь в возрасте от 15-29 лет.  составляет -
27,8% всего населения Казахстана. Это 4,5 млн человек, готовых к новым переменам. Из 
них около2 ,5 млн. человек, которые проживают в городской местности, это 717 тыс. 
студентов, полных энтузиазма, креатива и энергии. 

Поэтому они склонны к активным видам путешествий, индивидуальному или 
самодеятельному туризму. Для них очень важным является коммуникативный компонент 
путешествия, живое яркое непосредственное общение, а также приключения, которые 
оставляют яркие незабываемые впечатления.  
Согласно преобладающей на Западе традиции молодые люди до создания семьи 
предпочитают посмотреть мир, что учитывается турфирмами при разработке турпродукта: 
для этой категории туристов возможно предусмотреть много предложений и наибольшее 
количество скидок Наибольшее их число туристических фирм находится в городе Алматы 
— 832 турфирмы (более 50 % турфирм всего Казахстана). Необходимо отметить на 
въездном туризме работает пока ограниченное число фирм, но стратегия развития туризма 
в Казахстане направлена на развитие именно въездного туризма. 

Туристский кластер - это сосредоточение в рамках одной ограниченной территории 
взаимосвязанных предприятий и организаций, занимающихся разработкой, 
производством, продвижением и продажей туристского продукта, а также деятельностью, 
смежной с индустрией туризма и рекреационными услугами 

Создание туристского кластера фактически определяет позиционирование 
территории и влияет на формирование положительного имиджа региона, что в целом 
создаст высоко интегрированные туристские предложения и конкурентоспособные 
туристские продукты. 

Цель создания туристского кластера - повышение конкурентоспособности 
территории на туристском рынке за счет: 

1) повышения эффективности работы предприятий и организаций, входящих в 
кластер; 

2) стимулирования инноваций и развития новых туристских направлений. 
Кластер Алматы - это кластер, включающий город Алматы и часть Алматинской 

области. Город Алматы будет являться центром кластера, в котором определены 
следующие ключевые места туристского интереса: 

археологический ландшафт Тамгалы с петроглифами (объект ЮНЕСКО); 
Государственный национальный природный парк "Алтын-Эмель", включенный в 
предварительный список ЮНЕСКО; водохранилище Капчагай,  Чарынский каньон на 
территории Чарынского  
государственного национального природного парка) горнолыжные зоны вблизи города 
Алматы с Иле-Алатауйским государственным национальным природным парком, 
включенным в предварительный список ЮНЕСКО туристский центр «Жана-Иле». 

В будущем кластер может расширяться и включать другие части Алматинской 
области, а также представлять новые места туристского интереса - озеро Балхаш и горная 
цепь Жетысуского Алатау с петроглифами Ешкиольмес, включенными в 
предварительный список ЮНЕСКО, а также Иссыкские курганы и объекты, включенные в 
серийную транснациональную номинацию «Шелковый путь» (городище Талгар, 
Боралдайские сакские курганы). 

Каскелен Юг - это разработка и развитие большого международного горнолыжного 
курорта для зимнего и летнего отдыха и разнообразных видов деятельности. Данный 
проект предполагает развитие туристской инфраструктуры, включающей 3 зоны с 
поселками/гостиницами, апартаментами, таунхаусы шале с общей вместимостью 28 600 
койко-мест. Также сопутствующие объекты для обслуживания туристов -148 километров 
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лыжных трасс для 31 600 горнолыжников, 27 горнолыжных подъемников и 4 985 мест для 
парковки. 

Общая стоимость проекта оценена приблизительно в 2 205 млрд. долларов США, 
которые будут инвестироваться по этапам в течение последующих 20 лет. Проект 
«Каскелен Юг» описан в системном плане развития горнолыжной зоны города Алматы. 

Кок  Жайлау  - это разработка и развитие круглогодичного горнолыжного курорта, 
отвечающего международным стандартам качества. Проектом предусматриваются 
создание международного горнолыжного курорта в пригородной зоне города Алматы, 
включая пассажирские канатно-кресельные дороги, а также подведение инженерных сетей 
к основным объектам курорта.   Проект «Кок Жайлау» описан в системном плане 
развития горнолыжной зоны города Алматы. 

Алматы станет центром международного горного, делового и горнолыжного 
туризма и будет позиционироваться как кластер «Развлечения в городе и в горах». К 
основным туристским продуктам, которые будут представлять данный кластер, относятся 
MICE-туризм, культурный туризм и турне, отдых в горах и на озерах, кратковременный 
отдых 

Потребность на психологическом уровне выступает как мотив, побуждающий 
людей к путешествию.Условно потребности можно разделить материальные, социальные, 
эмоционально-психологические и духовные. Естественно, что между ними нельзя 
провести четкой границы, однако это позволяет выстроить определенную классификацию 
потребностей и соответствующих им мотивов, которые заставляют человека отправиться 
в путь. Удовлетворение материальных потребностей проявляется в первую очередь в 
разнообразных деловых поездках.  

В 2014 году структура туристских прибытий по целям поездок характеризовалась 
следующими показателями: деловые и профессиональные - 64%, отпуск и отдых - 30%, 
посещение друзей и родственников - 4,1%, с другими целями - 1,9%.  Примечательно, что 
по сравнению с иностранными посетителями казахстанцы больше путешествовали в целях 
отдыха и отпуска (34,6%), тогда как нерезиденты преимущественно с деловыми и 
профессиональными целями (88,1%). 

Как видно из вышеизложенного, туризм в Казахстане опирается в основном, на 
местное население, а также на деловые и профессиональные поездки иностранных 
резидентов 

Индустрия современного туризма предоставляет людям возможность совершить 
шоп- и бизнес-туры, принять участие в конференциях и конгрессах, посетить 
тематические промышленные и сельскохозяйственные выставки, на которых заключаются 
контракты, деловые и торговые соглашения. В настоящее время можно говорить о том, 
что сформировалась особая субкультура - бизнес-туризм со своими традициями, 
протоколом, спецификой организации деловых встреч и прочее. В таких путешествиях 
люди также удовлетворяют естественное любопытство, получают положительные эмоции, 
в определенной степени повышают свой общий культурный уровень. Велика роль 
путешествия и в научном познании мира. С этой целью люди отправляются в далекие и 
долгие научные экспедиции, которые и по форме, и по способу организации коренным 
образом отличаются от образовательных и познавательно-развлекательных путешествий.  
Потребность в самовыражении и самоутверждении также находит свое удовлетворение в 
путешествии. Люди стремятся принять участие в разнообразных путешествиях, где велик 
элемент риска. Формы таких путешествий весьма многообразны: это туристские походы 
высоких категорий, альпинизм, охота, экспедиции в труднодоступные и необитаемые 
районы Земли.  

Для всех регионов Казахстана к одним из наиболее привлекательных турпродуктов 
можно отнести экологический туризм, являющийся одним из приоритетных видов 
туризма, включающего путешествия в места с относительно нетронутой природой с 
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целью получить представление о природных и культурно-этнографических особенностях 
данной местности 

Основной целью развития туризма в Казахстане является создание современного 
высокоэффективного и конкурентоспособного туристского комплекса, на базе которого 
будут обеспечиваться условия для развития отрасли как сектора экономики, интеграции в 
систему мирового туристского рынка и развитие дальнейшего международного 
сотрудничества в области туризма. 
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Готовая продукция – это продукт производственной деятельности предприятия, 

изделия и продукты, обработка которых на данном предприятии закончена, они отвечают 
установленным стандартам и техническим условиям, сданы на склад (приняты 
заказчиком). 

Готовая продукция входит в состав оборотных средств и в балансе ее показывают 
по фактической производственной себестоимости (себестоимости изготовления). 

Готовую продукцию учитывают на активном счете 1320 «Готовая продукция»: по 
дебету показывается поступление готовой продукции из производства на склад, а по 
кредиту – отгрузка (отпуск) готовой продукции. Сальдо по счету 1320 отражает остаток 
готовой продукции на конец месяца[1]. 

Учет готовой продукции ведут в натуральных, условно-натуральных и 
стоимостных показателях. Условно-натуральные используются для получения 
обобщенных данных об однородной продукции. 

Готовая продукция, поступившая из производства, оформляется накладными, 
спецификациями, приемными актами, другими первичными и сводными документами. 
Как и по материальным запасам, по готовой продукции составляют номенклатуру-ценник. 
Кроме ценника разрабатывают справочники продукции, облагаемой и не облагаемой 
различными видами налогов, плательщиков и грузополучателей, среднеквартальной и 
среднегодовой себестоимости и др. [2]. 

Применяют следующие виды оценки готовой продукции: 
– по фактической производственной себестоимости – используется сравнительно 

редко, преимущественно на предприятиях, выпускающих крупное оборудование и 
транспортные средства; применяется также в организациях с узкой номенклатурой 
продукции; 

– по неполной производственной себестоимости продукции, исчисляемой по 
фактическим затратам без общехозяйственных расходов – применяется в тех же 
производствах, где практикуют первый способ оценки; 

– по оптовым ценам реализации, которые применяются в качестве учетных цен. 
Отклонения фактической себестоимости продукции учитываются на отдельном 
аналитическом счете; 
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– по плановой или нормативной производственной себестоимости, выступающей в 
качестве твердой учетной цены; 

– по свободным отпускным ценам и тарифам, увеличенным на сумму налога на 
добавленную стоимость – используется при выполнении единичных заказов; 

– по свободным рыночным ценам – применяется при учете товаров, реализуемых 
через розничную сеть. 

При использовании в учете оптовых цен, плановой себестоимости и рыночных цен 
по окончании месяца необходимо исчислять отклонение фактической производственной 
себестоимости продукции от ее стоимости по учетным ценам для распределения этого 
отклонения на отгруженную (реализованную) продукцию и ее остатки на складах. Для 
исчисления отклонений фактической производственной себестоимости продукции от ее 
стоимости по учетным ценам составляют специальный расчет с использованием 
средневзвешенного процента отклонений фактической себестоимости продукции от 
стоимости ее по учетным ценам. 

Документирование отгрузки и реализации продукции. 
Служба сбыта в соответствии с договорами о поставках, заключенными 

предприятием с покупателями, издает приказы об отпуске готовой продукции заказчикам. 
На отобранную и упакованную продукцию на складе выписывается накладная, которая 
должна содержать следующие реквизиты: [3]. 

– дату и номер договора о поставке; 
– наименование предприятия-заказчика, его адрес, номер расчетного счета с 

указанием банка; 
– наименование изделия, его номенклатурный номер; 
– количество продукции; 
– отпускную цену продукции; 
– общую сумму отпуска; 
– подписи начальника службы сбыта, главного бухгалтера, кладовщика и лица, 

получившего продукцию. 
Дополнительные требования к наличию других документов, кроме накладной, 

зависят от того, какие условия франко-места оговорены в договоре о поставке продукции. 
Франко-место – так называют пункт, до которого ответственность за сохранность 

продукции и расходы по ее перемещению несет поставщик. При перевозках по железной 
дороге различают следующие виды условий о Франко-месте: 

1. Франко-склад поставщика – все расходы, начиная от погрузки продукции на 
складе изготовителя, несет покупатель продукции. 

2. Франко-станция отправления – поставщик несет расходы до разгрузки 
продукции на станции включительно, а за доставку, начиная с погрузки в 
железнодорожный вагон, отвечает покупатель. 

3. Франко-вагон станция отправления – поставщик несет ответственность за 
продукцию до тех пор, пока она не будет погружена в вагон. 

4. Франко-вагон станция назначения – покупатель продукции оплачивает выгрузку 
из вагона и последующие перемещения, а поставщик оплачивает все предшествующие. 

5. Франко-станция назначения – обязанности поставщика по доставке продукции 
завершаются на станции назначения выгрузкой товара. 

6. Франко-склад покупателя – все расходы по доставке продукции несет 
поставщик. 

Расходы по доставке продукции до франко-места включаются поставщиком в 
полную себестоимость продукции, так что оплачиваются в итоге покупателем. 

При условии поставки франко-склад поставщика представитель покупателя, 
предъявив доверенность (удостоверяющую, что данное лицо действует в интересах 
фирмы-покупателя), получает на складе продукцию. В остальных вариантах поставки 
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продукцию на складе получает экспедитор поставщика – лицо, которому поручено 
доставить продукцию до франко-места [4]. 

Экспедитор оформляет вывоз продукции рядом документов (помимо накладной 
склада): путевым листом при перевозке продукции на станцию отправления, 
железнодорожной накладной при отправке груза по железной дороге и другими. Все 
документы выписываются в нескольких экземплярах, один из которых выдается 
экспедитору (экспедитор может получить квитанцию документа). Остальные экземпляры 
остаются в документах транспортных организаций и покупателя. 

Когда все документы экспедитор сдаст в службу сбыта, выписывается счет-
фактура. Назначение счета-фактуры – сообщить покупателю ассортимент, количество, 
продажную цену и стоимость отгруженной продукции и способ ее отправки. Счет-фактура 
должен быть зарегистрирован в ведомости отгрузки, отпуска и реализации продукции и 
материальных ценностей. В этой ведомости ведется аналитический учет отгруженной 
продукции (что, кому, когда и по какой цене было отпущено). После перечисления денег 
за отгруженную продукцию и получения выписки с расчетного счета, удостоверяющей 
оплату, в ведомости делается отметка о дате и сумме платежа. 

Аудит готовой продукции. 
В большинстве случаев комплектность и качество готовой продукции 

удостоверяются соответствующими отметками в паспортах, сертификатах, ярлыках и 
других подобных документах[5]. 

В случае, если продукция не оформляется приемо-сдаточными документами цеха 
или склада предприятия и не отражается в бухгалтерском учете, возникает неучтенная 
продукция.  

Поскольку неучтенная продукция не отражается в бухгалтерских документах, во 
многих случаях наличие ее определяется на основании документации, отражающей 
технологические процессы производства этой продукции (документы на выплату 
заработной платы, данные оперативного учета о закладке сырья и выпуске готовой 
продукции и др.), а также документов, подтверждающих вывоз продукции с предприятия 
(пропуска, счета-фактуры, накладные и пр.). В отдельных случаях неучтенная продукция 
может быть выявлена путем сличения (сопоставления): документов, отражающих 
получение продукции; документальных данных складов и цехов — производителей 
продукции; данных инвентаризаций готовой продукции в цехах и на складах 
предприятий. Объем и характер этой документации в каждом отдельном случае зависят от 
наличия тех или иных документальных данных.  

Проверяя документальные данные с целью установления выпуска и реализации 
неучтенной продукции, не следует ограничиваться каким-либо одним документом. 
Заключение по таким фактам должно основываться на совокупности документальных 
данных, полностью обосновывающих его выводы. Поэтому, проверяя эти вопросы, 
аудитор должен изучить всю документацию, которая позволяет сделать вывод о наличии 
или отсутствии случаев выпуска неучтенной продукции.  

При определении наличия материального ущерба аудитор должен иметь в виду, 
что производство продукции из неучтенных излишков сырья и материалов не дает 
достаточного основания для утверждения о наличии материального ущерба. Эта 
продукция может оказаться на складе предприятия. Материальный ущерб будет иметь 
место лишь в том случае, если неучтенная продукция в наличии не окажется, т.е. она была 
безучтенно вывезена с предприятия.  

По балансовой статье Готовая продукция отражаются складские остатки готовых 
изделий, учитываемые на счете 1320  Готовая продукция. При проверке необходимо 
убедиться, что продукция, учтенная на счете 1320, полностью укомплектована, прошла 
испытания и приемку и сдана на склад по накладной, а также в правильном порядке 
отражения в учете готовой продукции. В зависимости от принятой учетной политики 
готовая продукция в текущем учете может оцениваться по фактической производственной 
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себестоимости, по нормативной (плановой) производственной себестоимости, по прямым 
статьям расходов ценам.  

Следующей процедурой, которую должен выполнить аудитор – это убедиться в 
том, что себестоимость готовой продукции списывается на счет реализации в том 
отчетном периоде, когда она действительно была реализована и когда был определен 
финансовый результат [6]. 

В заключении и аудита готовой продукции аудитор должен удостовериться в 
тождественности фактических остатков готовой продукции на конец года ( по данным 
инвентаризации) с суммами, указанными в балансе.  
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Материалы являются частью оборотного капитала, их грамотный, 

систематизированный учет является гарантией эффективного управления предприятием. 
Отсутствие достоверности данных о наличии и движении материально-производственных 
запасов может привести к неверному управленческому учету и как следствие, к убыткам. 

Затраты на запасы служат основой и являются необходимым условием выполнения 
программы выпуска и реализации продукции, снижения ее себестоимости. Особо важное 
значение имеет использование материалов и их расход. 

От объективности и достоверности информации, формируемой на участке учета 
материально-производственных запасов, зависят сумма налога на добавленную стоимость, 
себестоимость продукции, финансовый результат, налогооблагаемая прибыль, сумма 
налога на прибыль.  

Без использования сырья и материалов не может быть организовано ни одно 
производство, следовательно, при рассмотрении любого производства всегда встает 
вопрос об эффективности их использования как составляющей эффективности 
производства вообще.  

Все вышеперечисленное обуславливает актуальность темы данной работы.  
Данные бухгалтерского учета должны содержать информацию для изыскания 

резервов снижения себестоимости продукции в части рационального использования 
материалов, снижения норм расхода, обеспечения надлежащего хранения товаров, 
материалов, их сохранности. 

Необходимым условием выполнения планов по производству продукции, 
снижению её себестоимости, росту прибыли, рентабельности является полное и 

365 
 

mailto:K_paramonova94@mail.ru


своевременное обеспечение предприятия сырьём и материалами необходимого 
ассортимента и качества.  

Так как материально - производственные запасы являются частью оборотного 
капитала и составляют значительный объем в активах предприятия, их грамотный, 
систематизированный учет является гарантией эффективного управления предприятием. 
Отсутствие достоверности данных о наличии и движении материально - 
производственных запасов может привести в неверному управленческому учету и как 
следствие, к убыткам. Следовательно, для правильной организации учета материальных 
ценностей большое значение имеют их научно - обоснованная квалификация, 
группировка, оценка и выбор единицы учета. Перечисление материалов, сгруппированных 
по характерным признакам и соответствующим образом зашифрованных с указанием 
единиц измерения, называется номенклатурой материалов. За каждым размером, 
названием, сортом материалов закрепляется постоянный шифр, который представляется 
во всех документах, связанных с учетом материалов. Этим шифром пользуются также в 
аналитическом учете. Одним из важнейших условий правильной организации учета 
материалов является предварительная разработка норм запаса материалов по каждому 
номенклатурному номеру и норм затрат каждого вида материалов на каждый вид 
производимой продукции, так как это необходимо для контроля за состоянием материалов 
на складах предприятий в пределах потребностей, а также за правильным их 
использованием в производстве. 

В процессе производства материалы учитываются по-разному. Одни из них 
полностью потребляются в производственном процессе (сырье, материалы, 
комплектующие, полуфабрикаты), другие - изменяют только свою форму (смазочные 
материалы, лаки, краски), третьи - входят в изделие без каких-либо внешних изменений 
(запасные части), четвертые - только способствуют изготовлению изделий и включаются в 
их массу или химический состав (инструмент, спецодежда). По функциональной роли и 
назначению в процессе производства все запасы подразделяются на основные и 
вспомогательные. Основные материалы - это материалы, вещественно входящие в 
изготовляемую продукцию, образуя ее материальную основу. Вспомогательные 
материалы - эти материалы входят в состав вырабатываемой продукции, но в отличие от 
основных, они не создают вещественной основы производимой продукции. Их применяют 
в качестве компонентов к основным материалам для придания продукции необходимых 
качеств, либо они содействуют производственному процессу. Деление материалов на 
основные и вспомогательные условно, поскольку зависит это от количества применения 
одного и того же материала в разных видах продукции, от характера технологии и других 
факторов. 

Согласно МСФО 2 запасы могут классифицироваться как: 
- товары, закупленные и хранящиеся для перепродажи; 
- имущество, предназначенное для перепродажи (земля, здания, автомобили и др.); 
- готовая продукция, произведенная организацией и предназначенная для продажи; 
- сырье и материалы, предназначенные для производства готовой продукции (или 

услуг), а также предназначенные для обеспечения самого производства; 
- незавершенное производство - продукция, не достигшая стадии готовности, 

полуфабрикаты, предназначенные для последующей доработки; 
- прочие вспомогательные запасы. 
Кроме того, материалы классифицируют по техническим свойствам и делят на 

группы: черные и цветные металлы, прокат, трубы и другие. 
Указанные классификации производственных запасов используют для построения 

синтетического и аналитического учета. А также составления государственного 
статистического наблюдения об остатках, поступления сырья и материалов в 
производственно-эксплуатационной деятельности. 

МФСО 2 «Запасы» рекомендованы три метода оценки себестоимости запасов: 
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- специфической идентификации; 
- средневзвешанной стоимости; 
- оценки запасов по ценам первых покупок (ФИФО). 
Исходя из влияния каждого способа на отчет о прибылях и убытках (в плане 

оценки использованных запасов), на бухгалтерский баланс (в плане оценки остатков 
запасов) необходимо сделать обоснованный выбор прменяемого способа расчета 
себестоимочсти запасов [1]. 

Метод оценки по специфическй идентификации предполагает расчет 
себестоимости единицы запаса, которые обычно не является взаимозаменяемым, или 
товаров, услуг, произведенных и прдназначенных для специвльных проектов или заказов. 
Себестоимость реализованных производственных занасов списываются по ценам 
приобретени или производства, поэтому себестоимость остатков не требует пересчета. 

Средневзвешанная стоимость товарно-материальныых запасов расчитывается как 
отношение общей стоимости запасов за период к количеству этих запрасов в этом же 
периоде. По этой средней цене списывается себестоимость реализованной продукции и 
пересчиывается стоимость остатков в местах хранения. 

При оценке товарно-материальных запасов методом ФИФО (first-in, first-out) 
предполагается оценка себестоимости реализованной продукции по ценам первых 
покупок, себестоимости остатков запасов - по ценам последних покупок. 

Организация должна применять одинаковые методы расчета себестоимости 
запасов, сходных по характеру и их использованию органиазией. Для запасов различного 
характера или использования могут применяться различные методы расчета 
себестоимости запасов. 

Первичные документы по движению материалов должны тщательно оформляться, 
обязательно содержать подписи лиц, совершивших операции, и коды соответствующих 
объектов учета. Контроль за соблюдением правил оформления движения материальных 
ресурсов возложен на главного бухгалтера и руководителей соответствующих 
подразделений. 

Сырье и материалы поступают от поставщиков, подотчетных лиц, закупивших 
материалы, в порядке наличного расчета, от списания пришедших в негодность основных 
средств и малоценных и быстроизнашивающихся предметов, собственного производства. 

Основная документация по учету поступления запасов: 
- доверенность, форма №М - 2; 
- приходный ордер, форма №М - 4; 
- акт о приемке материалов. 
Основная документация по учету выбытия материалов: 
- накладная на отпуск (внутренне перемещение материалов) 
- лимитно-заборная карта. 
Учет материальных запасов на складах может осуществляться материально 

ответственными лицами либо, с их согласия, учетчиками (операторами) как ручным 
способом, так и с применением различных прикладных специализированных программ. 
При ручном способе учета материальных запасов на складах на каждый номенклатурный 
номер запаса открывается отдельная карточка, которая передается из бухгалтерии на 
склад в полузаполненном виде. В полученных карточках кладовщик заполняет реквизиты, 
характеризующие места хранения материалов (стеллажи, ячейки). Записи в карточки 
производят на основании документов. Приемку документов, оформляющих движение 
материальных запасов, бухгалтер проводит на складе на основании «Реестра приемки - 
передачи документов», составленного материально ответственными лицами в одном 
экземпляре. 

В конце месяца на склад из бухгалтерии передают книгу учета остатков 
материалов, в которую заведующий складом переносит остатки из карточек учета 
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материалов. После этого книгу возвращают в бухгалтерию для таксировки и подсчета 
итогов по учетным группам материальных запасов и в целом по книге. 

Таким образом, функции заведующего складом по учету материальных запасов 
сводятся к ведению карточек, участию в составлении реестров сдачи документов и записи 
остатков в книгу складского учета. 

Поступившие от материально ответственных лиц склада документы передают на 
таксировку, предварительно скомплектовав их в пачки и снабдив сопроводительными 
ярлыками. Первые экземпляры документов используют для дальнейшей учетной 
обработки, а вторые - остаются в местах хранения материалов, расположенные по группам 
ценностей и номенклатурным номерам. Их используют для справочных целей и выверки 
учета на складе и в бухгалтерии. 

После таксировки данные документов группируются по установленным на 
предприятии учетным группам в Накопительной ведомости синтетического учета 
материалов, которую ведут по приходу и расходу товарно-материальных ценностей по 
синтетическим счетам подраздела «Материалы» и группам материалов [2]. 

Накопительная ведомость используется для сверки данных бухгалтерского и 
складского учета, который ведется в Карточках учета материалов и Книге остатков 
материалов. Книга остатков материалов в течении месяца храниться в бухгалтерии и 
используется там для получения сведений об остатках материалов. 

В конце месяца данные об остатках в накопительной ведомости синтетического 
учета материалов по каждой учетной группе в суммовом выражении сверяют с итогами по 
группам в Книге остатков материалов. Эти данные должны совпадать, так как записи на 
складе, а также в бухгалтерии производились на основании одних и тех же документов. В 
бухгалтерии на основании накопительной ведомости синтетического учета материалов 
или Отчетов материально ответственных лиц об остатках и движении материальных 
ценностей составляется ведомость «Движение материалов в денежном выражении». Она 
состоит из двух разделов [3]. 

В первом разделе производиться свод данных о поступлении материалов на 
предприятие по фактической себестоимости и учетным ценам, определяется сумма и 
процент отклонений, находится сумма отклонений на остаток материалов, подлежащая 
списанию. 

Во втором разделе ведомости на основе данных «Накопительных ведомостей 
синтетического учета материалов» или «Отчетов об остатках и движении материальных 
ценностей», составленных материально ответственными лицами, осуществляется свод 
данных об остатках и движении ценностей за месяц по учетным ценам и фактической 
себестоимости. 

Учет запасов на предприятии ведется на счетах рабочего плана счетов общества. 
Учет всех видов запасов ведется на активных, основных, инвентарных счетах подраздела 
13 «Запасы» (согласно МСФО 2 «Запасы»). Сальдо дебетовое показывает наличие 
материалов на начало или конец отчетного периода. Дебетовый оборот отражает 
поступление материалов, кредитовый - расход использования [4]. 

Счет 1300 «Запасы» предназначен для обобщения информации о наличии и 
движении принадлежащих предприятию сырья, материалов, топлива, запасных частей, 
тары и тому подобных ценностей. Материалы учитываются на счете 13 «Запасы» по 
фактической себестоимости их приобретения или учетным ценам. К счету 13 «Запасы» 
могут быть открыты следующие синтетические счета: 

- 1310 «Сырье и материалы»; 
- 1311 «Покупные полуфабрикаты и комплектующие изделия, консрукции и 

детали»; 
- 1312 «Топливо»; 
- 1313 «Тара и тарные материалы»; 
- 1314 «Запасные части»; 
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- 1315 «Прочие материалы». 
Таким образом, материалы оставшиеся в цехах на конец месяца 

неиспользованными списываются со счетов производства на счет материалов по данным 
их инвентаризации и оценки (дебет счета 1310-1317, кредит счетов 8011, 8031, 8041). 
Первым числом нового месяца остатки материалов бухгалтерской записью списываются 
на счета производства (дебет счетов 8011, 8031, 8041, кредит счета 1310-1317). 
Аналитический учет материалов ведется по подотчетным лицам, по наименованиям 
материалов (по маркам, сортам, размерам, номенклатурным номерам) и по количеству. 

 
                                                                   Таблица 1. Аналитический учет материалов 

  
Внутренний предварительный контроль за совершаемыми хозяйственными 

операциями возлагается на главного бухгалтера. Внутренний последующий контроль 
осуществляется ревизионной комиссией, утвержденный общим собранием акционеров. 
Ответственность за формированием учетной политики лежит на руководителе 
предприятия. При необходимости привлекать для внешнего контроля аудиторов на 
договорной основе. 

Хранение и уничтожение бухгалтерской информации производится в соответствии 
с требованиями, определенными Законом Республики Казахстан «О бухгалтерском учете 
и финансовой отчетности» и нормативными документами, регламентирующими 
документирование, делопроизводство и архивное дело в Республике Казахстан. 

Основная корреспонденция счетов по учету движения запасов [5]. 
Для повышения эффективности использования производственных запасов на 

предприятии нужно анализировать тенденции изменения данных показателей, 
выполнение плана по их уровню, рассчитывать влияние факторов на их прирост, 

№  Содержание операции Корреспонденция счетов 
Дт Кт 

1 Приобретены материалы за счет 
подотчетных сумм 

1310 1252 

2 Оплачены из кассы приобретенные 
материалы 

1310 1010 

3 Акцептованы счета поставщиков по 
поступившим материалам 

1310 3310 

4 Произведена дооценка материалов 1310 5320 

5 Получены безвозмездно от других 
предприятий и лиц материалы 

1310 6220 

6 Оприходованы материалы, поступившие от 
учредителей в счет их вкладов в уставный 
капитал предприятия 

1310 5020 

7 Оприходованы излишки материалов, 
выявленные при инвентаризации 

1310 6280 

8 Возвращены поставщику некачественные 
материалы после оплаты их стоимости:  
- на договорную стоимость 
- на сумму НДС 
 

3310 
1280 
 

1280 
1420 

9 Израсходованы материалы в процессе 
реализации 

7110 1310 

10 Переданы материалы в переработку 
сторонней организации 

1316 1310 

11 Списаны материалы на осуществление 
расходов будущих периодов 

1620,2920 1310 
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рассчитывать показатели, характеризующие работу предприятия, себестоимость товарной 
продукции, прибыль и рентабельность[6]. 

Подводя итог проделанной работы можно предположить, что цель исследования в 
данной статье - изучение порядка оценки и документального оформления движения 
запасов, анализ организации и ведения оперативного и бухгалтерского учета запасов, 
контроля над обеспеченностью, сохранностью и использованием их в производстве, 
достигнута. 
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Кез келген елдің нарықтық дамуы мемлекет өмірінің маңызды тұстарын, әсіресе 

экономикасын реттеуші құрал ретінде салықтық саясатты кеңінен қолдануды көздейді. 
Отандық және шетелдік тәжірибе көрсеткендей, салықтар мен салықтық жүйе 
экономиканы басқарудың ең оңтайлы қаржы институты болып табылады. Нарықтық 
экономиканың қалыптасуы жағдайында Қазақстанда кәсіпкерлік қызметке қысым 
көрсетпейтін тиімді салықтық жүйені құрудың маңызы зор.  

Экономиканы реттеудің және белгілі бір салаларды немесе өндірушілерді, шағын 
кәсіпкерлік субъектілерін қолдау бағыттарының бірі – мемлекет тарапынан берілетін 
салықтық жеңілдіктер болып табылады. Салықтық жеңілдіктер ретінде салық салуда 
жекелеген салық субъектілерінің басқалардың алдында заңнамалық тұрғыда мемлекетпен 
бекітілген артықшылықтарын түсінген жөн. Бұл аталған субъектілердің мемлекет 
тарапынан ресми түрде мемлекеттік қолдауға мұқтаж деп танылуынан туындаған. 
Жеңілдіктерді бекіту мен ұсыну салықтардың реттеуші қызметін жүзеге асыру тәсілі 
болып табылады. Салық субъектілеріне жеңілдіктер берудегі мемлекеттің көздеген 
мақсатына байланысты әлеуметтік және экономикалық салықтық жеңілдіктерді 
ажыратқан жөн.  

Салықтық жеңілдіктер беру мемлекеттің салық салу саласындағы мақсатты қызметі 
болып табылады.  

Қазақстанның бюджеттік-салықтық жүйесін реформалау экономикалық құлдырау, 
инфляция, мемлекеттік қаржы дағдарысы мен орасан зор бюджет тапшылығы жағдайымен 
тұспа-тұс келді. Сондықтан да бірінші ретте бюджет тапшылығын баяулату мен әрі 
қарайғы қысқарту жолдарын іздеу міндеті қойылған. Ол, ең алдымен бюджеттің шығыс 
баптарын қысқарту арқылы, атап айтқанда, халықтық тұтыныс тауарларын өндірумен 
байланысы жоқ өндірістік инвестицияларды төмендету, қорғаныс пен басқару 
шығындарын қысқарту, мемлекеттік кәсіпорындарға негізделмеген демеуқаржы (дотация) 
мен субсидияларды, олардың белсенді жекешелендірілуі мен саналы әлеуметтік саясат 
жүргізуіне берілетін төлемдерді тоқтатудан көрініс табады. Салық салу жүйесінің 
реформасын мұнымен бір уақытта жүргізген жөн, ол бір жағынан бюджетке түсетін 
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түсімді арттыру, екінші жағынан кәсіпкерлік белсенділікті дамытуға деген ынтаның теріс 
көзқарастарын туындатпау үшін қажет.  

Экономиканы мемлекеттік реттеу басқарудың сәйкесінше тетіктеріне сүйенеді. 
Осындай тетіктердің бірі – салықтар. Бұл экономикалық өмірге араласу тек кәсіпкерлік 
қызметті жүргізудің ережелерін анықтайтын мемлекеттік заңнамалық актілерді басып 
шығарумен емес, сонымен қатар шаруашылық жүргізуші субъектілерді, салалар мен 
халықтың әлеуметтік топтарын ауыстыру арқылы, шаруашылыққа қайтару мақсатымен 
дүние-мүліктері мен қаражаттарынан айырумен сипатталады деп түсіндіріледі. Осылайша 
салықтар жалпы ішкі өнім мен ұлттық кірісті қайта бөлу үдерісінде маңызды рөл 
атқарады. ЖІӨ-ді бөлу мен қайта бөлу барысында салықтардың қазыналық және реттеуші 
қызметтері іске асады. Мемлекет өз кірістерін қалыптастырады және экономикаға 
мақсатты түрде ықпал етеді.  

Ресурстармен қамтамасыз ету себебін алға тарта отырып, мемлекет салық құралы 
арқылы қаржы қаражаттарының максималды көлемін жұмылдыруға тырысады. Мұндай 
ұмтылыс жолында ол төлеушіге қатысты айқын әділетсіздікке баруға дайын: ұдайы 
өндіріске қажетті қаражаттардың бөлігінен айыру, салық ауыртпалығын кірістер мен 
мүліктердің шынайы иесінен оның тауарлары мен қызметтерін сатып алушыға аудару, 
қосарлы салық салу, т.б.  

Салықтардың келесі бір бастамасы мемлекеттің экономикаға реттеуші ықпалынын 
көрініс табады. Мұндай жағдайда салық өзінің әсер ету бағыты бойынша мемлекеттік 
қаржыландыруға пара-пар: ол кәсіпкерлік қызметтің барысын қоғам мүддесі тұрғысынан 
ең орынды деп тапқан салаға бағыттайды.  

Жоғарыда айтылғандардан келесідей қорытындыға келуімізге болады: салықтар, 
мемлекетке реттеуші қызметін орындауға қажетті қаражаттарды беру арқылы, сондай-ақ 
өндірістің даму бағытын қоғамға қажетті салаға бұратын арнайы салықтық механизмнің 
арқасында, экономикалық үдерістер барысын мемлекеттің реттеуін қамтамасыз етеді.  

Салықтарды мемлекеттік қаржылық реттеу құралы ретінде пайдалану мүмкіндігі 
салық табиғатынан, оның ішкі мазмұны мен атқаратын қызметтерінен көрініс табады. 
Салықтар, экономикалық санат бола оытрып, ұлттық кірісті мемлекет пайдасына қайта 
бөлу бойынша айрықша өндірістік қатынастардың жиынтығын білдіреді және ең алдымен 
қазыналық қызмет атқарады.  Ұлттық кірістің бөлігін жұмылдыру мемлекет пен өндіріс 
үдерісіне қатысушылардың тұрақты қарым-қатынасын туындатады, ол өз кезегінде ел 
экономикасына қажетті бағытта ықпал етуге шынайы мүмкіндіктер береді. Осы орайда 
салықтар реттеуші қызметті де атқарады деп айтуымызға болады, мұнда ынталандыру, 
шектеу, санкциялау жүзеге асады. Аталған екі қызмет салықтардың мазмұндық қырын 
көрсетеді, олардың объективті сипаты болып табылады. Салықтар теориясының дамуы ең 
алдымен қазыналық қызметті негіздеу жолымен жүргенін атап өткен жөн.  

Салықтық реттеу – бұл шаруашылық жүргізуші субъектілерден немесе жеке 
тұтынушылардан иеліктерінде бар құнның бөлігін тәркілеу жолымен жүзеге асатын 
ықпал, яғни олардың өндірістік және өндірістік емес тұтыну мүмкіндіктерін төмендету 
арқылы. Салықтық мөлшерлемелерді арттыру, жеңілдіктерді қысқарту арқылы мемлекет 
қандай да бір қызметті шектей, қажетсіз, басымдылық берілмеген өндірістердің дамуын 
тежей алады. Ынталандыру, мысалы, шартты түрде «теріс немесе жауапты 
қаржыландыру» деп атауға болатын әдіс арқылы жүзеге асады. Оның мәні қосымша 
қаржы қорларын салық төлеушінің сырттан емес, өз кірістері мен қаражаттарынан 
алуында. Сөйте тұра, ол сөз жүзінде мемлекетке тиесілі деп танылған қорларының өзінің 
иелігінде қалуы үшін салық жүйесі мен салық механизмінде көрсетілген шарттарды 
орындауға міндетті.   

Салықтың функционалдық элементтері жүйесінде салықтық реттеудің ұтымды 
құралдарының қатарына салықтық жеңілдіктер жатқызылады. Егер объект, төлеуші, 
мөлшерлеме, салықты есептеу тәртібі мен төлем мерзімдері салықты есептеу мен төлеуге 
қажетті құрамдас бөліктер болса, жеңілдіктер, керісінше нақты төлеушілерге қатысты 
кішірейту, мерзімін ұзарту немесе толықтай болдырмау шарттарын анықтайды. Салық 
механизмінің өзге элементтерінен айырмашылығы, жеңілдіктер мұндай элементтерден 
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дара емес, олардың әрқайсысына қосымша ретінде әрекет етеді. Салық сомасының азаюы, 
төлем мерзімінің ұзартылуы заңмен бекітілген төлеушілерге, объектілерге, 
мөлшерлемелер мен мерзімдерге қоса жүзеге асырылады. Яғни, жеңілдіктер дегеніміз 
салық заңнамасына сәйкес анықталатын салықтардың төмендетілуі.  

Салықтық жеңілдіктердің көлемі мен құрамының экономикалық конъюнктураға 
байланысты өзгерісі мемлекетке өндірістік циклға жедел ықпал етуге, ұдайы өндірістік 
үдерісін барысындағы теңсіздіктерді жоюға, капиталдың жинақталу қарқынын 
реттеугемүмкіндік береді.   

Басқаша айтқанда, егер салықтардың базалық жүйесі мемлекеттің экономика мен 
әлеуметтік салалардағы стратегиясын анықтаса, салықтық жеңілдіктер арқылы 
реттеушілік ықпалдың мемлекеттік тактикасы іске асырылады.  

Салықтық жеңілдіктер ұдайы өндірістік үдерісті басқаруда іскерлік белсенділікті 
арттыру, капитал салымдарын ынталандыру, ғылыми-техникалық ілгерілеуді дамыту, 
жаңа өндірістерді, тауар түрлерін, қызмет салаларын игеру мақсатында мемлекетпен 
кеңінен пайдаланылады. Ықпал ету бағыттары бойынша салықтық жеңілдіктер 
кәсіпорындарда қамтамасыз етуге міндеттелген: 

- өтімділікті арттыру; 
- өндірісті әртараптандыру (қызметтің негізгі түрлерімен қатар қоғамға 

неғұрлым қажетті салаларды игеру); 
- кәсіпорында қажетсіз және тиімсіз өндірістік қорларды азайту және 

түбегейлі жою;  
- ғылыми-техникалық ілгерілеуді ынталандыру; 
- жинақтау мен тұтыну мақсаттарына кірістерді толықтай пайдалану; 
- экологиялық режимді сақтау және өндірістік емес инфрақұрылымды 

дамыту. 
Кәсіпорындардың өтімділігін арттыру мақсатында мемлекет мөлшерлемелерді 

төмендету, салық салынған объектіні азайту, тиесілі салықтық төлемнен шегеру және т.б. 
түріндегі жеңілдіктер береді. Салық саясатында іріктемелі жеңілдік берудің орнына 
жаһандық жеңілдік беру қағидасына басым көңіл бөлінген.  

Қазіргі таңда қалыптасқан экономикалық конъюнктурада салықтық ауыртпалықты 
төмендету мүмкін емес. Салықтардың айтарлықтай төмендеуі тек мемлекеттік 
шығындардың өсімі еңсеріліп, олар жалпы ұлттық өнімнің  үдеуші көлемі жағдайындағы 
бүгінгі жоғары деңгейінде тұрақты тиянақталғанда ғана мүмкін болмақ.   

Қазақстан Республикасының статистикалық мәліметтеріне сүйенетін болсақ, 2015 
жылғы қаңтарда қолданыстағы бағалармен 1 087,3 млрд. теңгеге өнеркәсіп өнімі өндірілді, 
яғни 2014ж. қаңтар деңгейіне 99,2% құрады.  

Өңдеу өнеркәсібінде 2015 жылғы қаңтарда 2014 жылғы қаңтар деңгейіне нақты 
көлем индексі 99,4% құрады. Машина жасау өнімдерінің – 33,4%-ға, қағаз – 25,6%-ға, 
сусындар – 3,4%-ға, мұнай өңдеу өнімдерінің  – 2,2%-ға, қара металлургия өнімдерінің – 
2,2%-ға және тамақ өнімдерінің – 0,1%-ға өндірісі төмендеді. 

Электрмен жабдықтау, газ, бу беру және ауа баптауда негізінен бу беру және ауа 
баптау жүйелері – 2,4%-ға және электр энергиясын өндіру, беру және бөлу – 1,3%-ға 
төмендеуі есебінен 2015 жылғы қаңтарда 2014 жылғы сәйкес аймен салыстырғанда нақты 
көлем индексі 99,0% құрады [2]. 

Қазақстанда өндірушілердің барлығы салық төлеу жөнінен бірдей жағдайда тұрған 
жоқ. Кейбір өндірушілерге салықтық жеңілдіктер түрінде болсын мемлекеттің қолдауы 
ауадай қажет. Қазақстан Республикасының салықтық заңнамасында ауыл шаруашылығы 
өндірушілеріне жеңілдіктер қарастырылған. Мысалы: заңды тұлғаға алынатын табыс 
салығын олар басқа кәсіпорындар сияқты 30%-дың орнына тек 10% көлемінде төлейді. 
Бұл маңызды факт, себебі ауыл шаруашылығы субъектілерінің экономикаға ықпалы 
зор[1]. 

Барлық мемлекеттерде шағын бизнесті мемлекеттік қолдау, оларға салық 
жеңілдіктерін берумен шешіледі. Бұл жерде бірден салық ставкаларын төмендету емес, 
тек қана салық жүйесін реформалау арқылы осы саладағы экономиканы көтеру. 
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2011 жылғы 21 шілдедегі Қазақстан Республикасының "Қазақстан 
Республикасындағы арнайы экономикалық аймақтар туралы" Заңы қабылданды. 

Арнайы экономикалық аймақ - қызметтің басым түрлерін жүзеге асыру үшін 
арнайы экономикалық аймақтың арнайы құқықтық режимі қолданылатын, дәл белгіленген 
шекаралары бар Қазақстан Республикасы аумағының бір бөлігі. Экономиканың басымдық 
түрлерімен айналысатын АЭА қатысушы-компаниялары кедендік және салықтық 
жеңілдіктер алады. 

 
Кесте 1- АЭА қатысушыларыныңнегізгіжеңілдіктері: 

Салықтық міндеттемелері Мөлшерлемелер 
ҚРаумағында АЭАаумағында 

Корпаративті табыссалығы 20,00% 

0% 
Мүлік салығы 1,50% 
Жер салығы Бір гектар үшін кемінде 2500 теңге 
Әлеуметтік салық 11,00% 

 
Сонымен қатар «Инновациялық технологиялар паркі» АЭА қатысушыларына 

арналған салықтық жеңілдіктер де бар: 
• Еңбекақы төлеу жөніндегі  шығыстар жылдық табыстың кемінде 50%-ын 

құрайтын және еңбекақы төлеу жөніндегі шығыстардың 90%-ы ҚР резиденттеріне 
жұмсалатын жағдайда әлеуметтік салықтан 5 жылға босату. 

• 2015 жылдың 1 қаңтарына дейін Қазақстанда тіркелген және «ИТП» АЭА-
дан тыс ұйым «ИТП» АЭА қатысушысы болып саналады, егер оның: 

ұрылымдық бөлімшелері болмаса; 
• өзіөндіретінтауарлардыөткізуден, мынадайқызметтүрлері: 
o жобалау, әзірлеу, енгізу, 

тәжірибеліөндірісжәнебағдарламалыққамтамасызету, деректербазасы мен 
ақпараттықтехнологиялардыңаппараттыққұралдарыөндірісі, соныменқатар дата-
орталықтарқызметі, онлайн қызметтер; 

o ақпараттықтехнологияларсаласындағыжобалардықұруәріенгізужөніндегіғыл
ыми-зерттеужәнетәжірибелік-құрылымдықжұмыстардыжүргізужұмыстарынан, 
қызметтеріненалынуытиіс (алынған) табыстаржылдықжиынтықтабыстыңкемінде 70 
пайызынқұрайды[4]. 

Салықтық жеңілдіктер алу тәртібі: 
• АЭА аумағындағы салық төлеуші ретінде тіркелу; 
• АЭА қатысушы ретінде тіркелу; 
• АЭА шегінен тыс құрылдымдық блімшелердің болмауы; 
• АЭА қызметінің басым түрлері бойынша меншікті өндіріс тауарларын 

өткізуден түсетін табыстар жылдық жиынтық жиынтық табыстың кемдегенде 90 пайызын 
(«ИТП» АЭА үшін – 70%) құрауы тиіс[5]. 

Қорытындылар болсақ, қазіргі, экономикамыз үшін қиын жағдайда жұмыс істейтін 
және құрылушы, әсіресе өндіріспен айналысатын компанияларға нақтылы салықтық 
жеңілдіктер, салық салудың оңайлатылған және жеңілдетілген режимін беру аса қажет. 
Қазіргі таңда республикамыздың жаңа астанасын ретінде Астана қаласындағы құрылыс 
қолдауға ие болғандықтан, кәсіпорындарды осы қалада тұрақтауға, құрылыс жүргізу мен 
өндірістік қызметті жүзеге асыруға шақыру қажет. Тарту мақсатында мұндай 
компанияларға Қазақстанның басқа аймақтарымен салыстырғанда салық салудың 
неғұрлым қолайлы шарттары ұсынылады. Егер жалпы Қазақстан бойынша өндірістік 
қызмет осылайша, жеңілдіктер мен артықшылықтар беру арқылы, қолдауға ие болып 
отырса, еліміздің экономикалық жағдайын жақсартудың нақты мүмкіндігі туралы сөз 
қозғауға болады.  
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Басқару есебінің басқарушыларға тиімді басқару шешімдерін қабылдауға 
көмектесу мақсаты, төмендегі атап көрсетілген міндеттері арқылы жүзеге асырылады: 

- ішкі шаруашылық процестер, қызмет нәтижелері туралы нақты және толық 
ақпараттарды қалыптастыру және осы ақпараттарды ішкі басқару есебітеме жасау арқылы 
әртүрлі деңгейдегі менеджерлерге беру; 

- ұйым және оның жауапкершілік орталығының қызметінің экономикалық 
тиімділігін жоспарлау және бақылау; 

- өнімнің (жұмыстар мен қызметтердің) нақты өзіндік құнын есептеу және оның 
қабылданған нормалар, стандарттар және сметалардан ауытқуын анықтау; 

- жоспарланған нәтижелерден болған ауытқуларды талдау және ауытқу себептері 
мен жауаптыларды анықтау; 

- материалдық, ақша және еңбек ресурстарын және олардың пайдалануын 
бақылауды қамтамасыз ету; 

- ұйым қызметінің тиімділігін арттыру резервтерін анықтау. 
Басқару есебінің принципиалды ерекшелігі шығындар мен табыстарды тек жалпы 

кәсіпорын бойынша ғана емес, сонымен қатар оларды ұйым ішінде қалыптастыру 
орындары және жауапкершілік орталықтары бойынша анықтау болып табылады.  

Жауапкершілік орталығы бойынша жұмсалған шығындармен қатар өнім өндірісі, 
кәсіпорынның жабдықтаушы, өндірістік және коммерциялық қызметінің нәтижелері 
бақыланады. Жауапкершілік орталағының басшысы өз сегменті қызметінің нәтижесінде 
жауап береді.  

Жауапкершілік орталықтарын бөлектеп көрсету олардың қызметтерін есепке алу, 
бақылау және басқару тиімділігін елеулі арттыруға мүмкіндік береді. Басшылары 
міндеттерінің өкілеттілігінің көлемі бойынша – бұл шығындар, сату, пайда және 
инвестициялар орталықтары. 

Зерттеудің нәтижесінде қызмет көрсетуші ұйымдарда жауапкершілік орталықтары 
болып өндірістік цехтар, ұйымдастыру қызметі мен бөлімдер, яғни басшыларының өздері 
жұмсаған шығындары немесе алынған нәтижелердің дұрыстығына жауап беретін 
кәсіпорынның құрылымдық элементтері екенін анықтап отырмыз. 

Шығындар орталығы басшысы шығындардың бөлінген бюджеті шеңберінде алға 
қойылған міндеттердің орындалуына жауап беретін, өнімдер мен қызметтерн шығаратын 
кәсіпорындардың басқарушылық жүйесінің бөлігі болады. Шығындар орталығы мысалы 
ретінде етті боршалау және сіңірден тазалау цехтарын, цехты, учаскілерді, атқарушлық 
бөлімдерді алуға болады.  
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Басқару есебін шығындардың пайда болу орындарының маңызы зор. Себебі, 
кәсіпорындарда бұлар - өндірістік ресурстарды бастапқы тұтынатын және шығындарды 
бақылау және басқару мақсатында сол бойынша өндіріс шығындарын жоспарлау, 
нормалау және есепке алуды ұйымдастыратын құрылымдық бірліктер мен бөлімшелерге 
(жұмыс орындарына, учаскілерге, цехтар мен тағы басқа да бөлімдерге) бөлінеді. 

Басқару есебін шығындардың пайда болу орындары және жауапкершілік 
орталықтары бойынша ұйымдастыру шығындарды басқаруды орталықтандырмай 
басқарудың барлық деңгейлерінде олардың қалыптасуын жекешелеп бақылауға, әр 
бөлімше қызметінің ерекшелігін ескере отырып, шығындарды бақылаудың ерекше 
әдістерін пайдалануға, өнімсіз шығындарға кінәлілерді анықтауға, ең соңында, 
шаруашылықты жүргізудің экономикалық тиімділігін елеулі арттыруға мүмкіндік береді 
[1].  

Жауапкершілік орталықтары бойынша есепті ұйымдастыру кезінде әр орталықтың 
басшылары мен жауапты адамдарының өкілеттіліктері, құқықтары мен міндеттері 
саласын нақты анықтап, олардың көпшілігінде шығындарды ғана емес, соымен қаатр 
олардың қызметі көлемін өлшеу, анықтауға мүмкіндігі болуына ұмтылу керек [2]. 

Өндірістік кәсіпорындарда шығындардың кез келген түрі үшін осындай шығындар 
орталығы болғаны дұрыс. Олардың құрамында шығындар шоғырландырылатындай болуы 
керек. Сонымен бірге шығындарды жоспарлау (бюджеттендіру) және есепке алудың 
егжей-тегжейлі дәрежесі талдау мен басқарушылық шешімдерді қабылдауға жеткілікті, 
бірақ артық болмайтындай болуы керек. 

Шетелдік кәсіпорындар тәжірибесінде жауапкершілік орталықтары көбіне 
менеджерлерінің өкілеттіліктері мен міндеттерінің көлемі, сонымен бірге әрбір орталық 
орындайтын қызметтер бойынша жіктелінетінін көрсетеді. Бірінші белгісі бойынша 
жауапкершілік орталықтары шығындар, сату, пайда және инвестициялар орталықтары 
болып бөлінеді. Орындайтын қызметтеріне қарай негізгі және қызмет көрсетуші 
жауапкершілік орталықтары бөліп көрсетіледі [3].  

Кәсіпорындарда шығын орталықтары басқа жауапкершілік орталықтарына кіруі 
немесе оқшау әрекет етуі мүмкін. 

Сонымен бірге, біз шығындар орталығының негізгі екі типін бөліп, көрсетуді 
ұсынып отырмыз: 

- нормативті шығындар орталығы; 
- басқарушылық шығындар орталығы. 
Нормативті шығындар орталығы – басшысы өнім бірлігіне жұмсалатын 

шығындардың жоспарлы деңгейінен артып кетпеуін қамтамасыз ететін бөлімше.  
Басқарушылық шығындар орталығы – басшысы шығындар жиынтығының 

жоспарлы деңгейінің сақталуына жауап беретін бөлімше. Біздің жағдайда, бұл – бақылау 
мен басқару қызметтің іске асыратын әкімшілік-басқарушылық қызметкерлері және 
бухгалтерия болып табылады. 

Кәсіпорындарда сатудан түсетін түсім мен өткізу, сату шығындарына жауап 
беретін маркетингтік-сату қызметін іске асыратын бөлімше жатады. Оларға өнім өндіру 
немесе сатудағы жоғарғы рентабельділік туралы ақпарат беріліп отырады, ал олардың 
қызмет нәтижесі ең алдымен натуралды және құндық көріністегі сату көлемі мен 
құрылымы бойынша бағаланады.  

Өндірістік кәсіпорындағы пайда орталықтары басшысы тек шығынға ғана емес, 
сонымен қоса өз қызметінің қаржылық нәтижелеріне жауап беретін басқарушылық 
жүйенің бөлігіне жатады [4]. Осындай орталық басшысы өнім өндіретін кәсіпорындар 
қызметінің пайда көлемі тәуелді болатын өндіріс пен сату көлемі, баға, шығындар сияқты 
барлық компоненттерін бақылау мүмкіндігіне ие болады. Әдетте пайда орталықтарына 
бірнеше шығындар орындары қосылады. Олардың қызметінің шығындары мен нәтижелері 
жалпы сомасы бухгалтерлік есеп жүйесінде көрсетіледі. 

Өндірістік және қызмет көрсетуші кәсіпорындарындағы пайда орталықтарын, 
тиісті басқарушылық шешімдер қабылдауға өкілетті, жоғарғы буынды менеджерлер 
басқаруы керек [5].  
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Кәсіпорындардағы инвестиция орталығына салынған капиталдың ең жоғарғы 
пайдалылығын, оның тез қайтарылуын, өнім өндірісінің құнын өсіруді қамтамасыз ете 
алатын ұйымның басқарушы жүйесінің жоғарғы буынын жатқызуға болады [6].  

Көпшілік жағдайда жауапкершілік орталықтары материалдық өндіріс сферасында 
құрылатынын және өнімдер мен қызметтерн шығаратын кәсіпорындар-дың да осыған 
жататынын атап кетуіміз керек. Бұл жерде жабдықтау, өндіру, өткізу және басқаруға 
жататын жауапкершілік орталықтары мен шығын орындарын бөліп көрсетеді. Жабдықтау 
үшін жауапкершілік орталығы шикізат пен материалды сатып алу және дайындауға 
жұмсалатын шығындарды ғана емес, материалдық құндылықтар шамасын, қойма-
тоңазытқыш шаруашылығы жұмысының тиімділігін, материалдық ресурстар сапасын 
және т.б. да бақылайды.  

Кәсіпорындардың соңғы мақсатына қол жеткізудегі жетекші рөлді өнімдер мен 
қызметтерн тікелей дайындайтын  өндірістік орталықтар атқарады. Бұл орталықтар 
технологиялық желілерді, цехтар ішіндегі құрал-жабдықтар топтарының жинақтаушы 
орындарын, негізгі және көмекші өндірістердің жекелеген цехтарының және жалпы 
ұйымның шығыстарын қорытындылайтын әртүрлі деңгейдегі шығындар орындарының 
жиынтығын көрсетеді.  

Өнім өндіретін кәсіпорындар жауапкершілігінің әр орталығын шығындардың 
бірнеше орындарына бөлуге болады. Бұл жерге сонымен қатар қалыптастыру орны анық 
белгісіз шығындар енгізіледі.  

Кәсіпорындардың шығындар орнының құрамынан өнім дайындалатын негізгі 
орындар мен негізгі өндіріс цехтары ішіндегі немесе одан тыс жерлердегі өндірістердегі 
көмекші, қызмет көрсетуші өндірістердің орнын бөліп көрсеткен дұрыс. Шығындардың 
негізгі орындарында көбінесе өнімді дайындауға жұмсалатын тікелей шығындар 
оқшауланса, көмекшілерде барлық шығындарды тұтастай, әдетте шығындар элементтері 
бойынша есептелінеді. Негізгі және көмекші орындарда шығындар элементтері немесе 
олардың маңыздылары бойынша ғана есептелінетін балаламалары да болуы мүмкін.  

Кәсіпорындарда жауапкершілік орталықтары бойынша нақты жауап беретін 
қызметкер жауапты орталық пен шығындар орталығы оқшауланғаннан кейін, 
шығындардың нормативті немесе максималды рұқсат етілетін шамасы анықталады. 
Олардың нақты шамасы бастапқы құжаттар негізінде абсолюттік сомада немесе 
нормалардан ауытқуын анықтап және оларды арифметикалық жиынтықтау арқылы 
есептелінеді.  

Шығындардың есептік топтамасы олардың қалыптастыру орындары бойынша 
төмендегі негізгі тәсілдердің бірі арқылы іске асырылуы мүмкін: 

1. Өзара байланысты шоттарда қосарлы жазу принципін қолдану және 
шығындардың есептелген сомасын шығындардың бастапқы қалыптастырылған орнынан 
аралық және соңғы орындарға бір ізділік пен қайта бөлу арқылы. 

2. Шығындардың жиынтық түрін олардың қалыптастыру орындары бойынша 
жинақтайтын арнаулы регистрлер (жиынтық ведомостілерді) мен есептерді пайдалану 
негізінде. 

Басқарушы есеп жүйесінде қосарлы жазу әдісін пайдалану кезінде шығындар пайда 
болу орындары бойынша шоттардың арнайы жоспарын жасау тиімді болады. Ол 
қолданылып жүрген бухгалтерлік есеп шоттарының жоспарына байланыстырылуы немесе 
басқару есебінің арнаулы шоттарын қолдануға бағытталуы қажет. Бірақ ол кейбір 
шығындар орталығы кодының алғашқы екі-үш белгілерін белгілеу үшін ғана маңызды 
болады. Әрі қарай шығындардың өзінің орындарының шифрін нөмірлеу жүреді.  

Жалпы кәсіпорындар бойынша шығындарды жинақтау үшін осыған ұқсас 
ведомость жасауға болады. Ондай кәсіпорындарда өндіріс көлемін немесе зауыттың ішкі 
бөлімшелерінің қызметін өлшеу өте қиын болады. Ол заттай (физикалық), шартты-
натуралдық және құндық бірліктерінде көрсетілуі мүмкін. Заттай бірліктердегі көлемнің 
есебі дайын өнім, жартылай фабрикаттар қозғалысын есепке алу алғашқы құжаттамалар 
көмегімен жүргізіледі.  
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Көмекші және қызмет көрсетуші өндірістердің көрсеткен қызметтерін шамасын 
өлшеуіштер және басқа өлшеу қондырғылары көмегімен өлшеуге болады. Әр өндірістік 
бөлімше  қызметінің көлемін анықтай беру міндетті емес. Көбінесе олардың шығындарын 
осы есептегі кезеңдегі цех немесе кәсіпорыны шығарған өнімнің шығарудың жалпы 
көлемімен салыстыру жеткілікті. 

Жауапкершілік орталықтары бойынша осы бөлімшенің барлық шығындары есепке 
алынады. Шығындар орындары бойынша да тікелей (тура) және жанама шығындар 
есептелуі тиіс. Шығындар қалыптастырылатын қандай да бір орындарға апарылатын 
шығындар құрамы өндіріс ерекшеліктеріне, шығын орнының атқаратын функциясына, 
шығындарының өзгермелілігі дәрежесіне және т.б. байланысты болады.  

Тәжірибеде жауапкершілік орталықтары бойынша бірінші кезекте басшы берген 
өкілеттілікке тікелей байланысты шығындар мен нәтижелерді ескеру керектігін көрсетеді. 
Бұл әдістемелік жағынан басқару есебінің ең күрделі мәселелердің бірі болып саналады. 
Қызметтің кейбір салалары үшін, мысалы жабдықтау мен өткізуге байланысты 
жауапкершілік орталықтары үшін сатып алу мен сатудың көлемі және олармен 
байланысты шығындар жайлы бухгалтерлік мәліметтерді пайдалануға болатындықтан, 
бұлар салыстырмалы жеңіл шешіледі.  

Жанама шығындарды шығындар орындары мен орталықтары арасында сандық 
және құндық базалар негізінде бөлуге болады. Басқару есебіте қаржылық есептке 
қарағанда жанама шығындар пропорционалды бөлінетін елеулі көп көрсеткіштер бар. 
Олар: қызметкерлер саны, құрал-жабдықтың нақты жұмыс істеген уақыты, 
жабдықтардыңың энергоресурстарын номиналды тұтыну күші, жылытылатын 
бөлмелердің алаңы немесе көлемі және т.б. 

Өндірістік-шаруашылық қызметтің жалпы нәтижесі жалпы өнім шығаратын 
кәсіпорынның қаржылық есебінің мәліметтері бойынша есептеледі.  

Шығындарды басқару деп біз - оларды реттеуді пайдалану мүмкіндігін айта 
аламыз. Шығындарды пайда болу орындары мен жауапкершілік орталықтарына қарай 
толық, жартылай, және әлсіз реттелетін шығындарға бөледі. Шығындарды реттеу 
дәрежесі өнім өндіретін әрбір нақты кәсіпорынға олардың шамасын анықтайтын уақыт 
кезеңінің ұзақтығына, шешім қабылдайтын басқарушы қызметкердің өкілеттілігіне 
тәуелді болады.  

Осы аталған барлық ерекшеліктер зерттеу жүргізілген ұйыда басқару есебі жүйесін 
ұйымдастыруда және оның мәліметтерін пайдалану кезінде ескерілуі керек деп 
есептейміз.  
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Политика ресурсосбережения - реальный источник удовлетворения растущих 
потребностей общества. Для того, чтобы воплотить это в жизнь необходимо знать все 
тонкости учета наличия и движения запасов организации.  

Существует несколько вариантов классификации запасов.  
По характеру использования материальные ценности подразделяются на: 
1) ценности, используемые в производстве – сырье, материалы, полуфабрикаты, 

топливо, строительные конструкции и детали, запасные части и агрегаты, шины и другие 
аналогичные ценности; 

2) ценности, предназначенные к продаже – товары; 
3) ценности, относящиеся к предметам труда – оборудование к установке. 
Решающим критерием отнесения объекта к запасам является право собственности 

организации на этот объект. По принадлежности материальные запасы подразделяются 
на: - запасы, принадлежащие организации по праву собственности (праву хозяйственного 
ведения или оперативного управления); - не принадлежащие ей по такому праву. 

К материальным запасам, принадлежащим организации и находящимся на складе и 
в производстве относится:  

1) запасы, находящиеся в пути, если к организации в соответствии с договором о 
поставке перешло право собственности на них; 

2) принадлежащие организации запасы, учитываемые в залоге, как находящиеся на 
складе организации, так и переданные на хранение залогополучателю. 

К запасам, не принадлежащим организации, но по условиям договора находящимся 
у неё относятся: 

1) запасы, принятые на ответственное хранение, в случае отказа от оплаты счетов 
поставщиков, отсрочки в получении продукции покупателем и т.п.; 

2) не оплачиваемые запасы, принятые в переработку; 
3) запасы, принятые от поставщиков для реализации на условиях консигнации.     
Консигнация - размещение товаров владельцем на территории другой компании.     
Право собственности на товары, находящиеся на консигнации, остается у 

консигнанта до момента их продажи консигнатором. Поэтому товары на консигнации не 
должны включаться при инвентаризации в запасы консигнатора, так как они все еще 
являются собственностью консигнанта. 

Первичные документы по поступлению и расходу производственных запасов 
являются основой организации материального учёта. Производственные запасы 
поступают на предприятия от поставщиков, подотчётных лиц, от списания пришедших в 
негодность основных средств и собственного производства. Так как ТОО «Кокжиек» 
является производственным предприятием, запасы в виде материалов поступают в 
основном от поставщиков, из собственного производства поступает готовая продукция. 

При поступлении материалов от поставщиков для получения их со склада 
поставщика экспедитору выдаётся доверенность (Ф№З-1), в которой указывается 
перечень материалов, подлежащих получению. Принятые грузы экспедитор доставляет на 
склад организации и сдаёт заведующему складом, который проверяет соответствие 
количества и качества материала данным счёта поставщика. Принятые кладовщиком 
материалы оформляются приходными ордерами (Ф№З-3). Приходный ордер 
подписывают заведующий складом и экспедитор. Приходные ордера выписываются на 
фактически принятое количество материальных ценностей в день поступления в двух 
экземплярах: первый сдается в бухгалтерию, где он служит основанием для учета 
поступления материалов, а второй остается на складе для записей в карточках складского 
учета материалов.  
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В тех случаях, когда количество и качество прибывших на склад материалов не 
соответствуют данным счёта поставщика, приёмку материалов производит комиссия и 
оформляется акт о приёмке запасов (Ф№З-4), который служит основанием для 
предъявления претензий поставщику. В состав комиссии входит представитель 
поставщика или представитель незаинтересованной организации.  

При приобретении материалов у поставщиков оформляется также счёт-фактура. 
Счёт-фактура служит в основном для целей налогового учёта, а именно для 
осуществления зачёта НДС.  

Подотчётные лица приобретают материалы в организациях торговли, у других 
организаций или физических лиц за наличные деньги. Документами, подтверждающими 
стоимость приобретённых материалов, являются товарные чеки, смета магазинов, 
квитанции к приходному кассовому ордеру, акты или справки о покупке у населения, 
которые прикладываются к авансовому отчёту. 

Материалы отпускаются со склада организации на производственное потребление, 
хозяйственные нужды, на сторону для переработки и реализации излишних и 
неликвидных запасов. Расход материалов, отпускаемых в производство и на другие 
нужды ежедневно, оформляется лимитно-заборными картами. Если материалы со склада 
отпускаются нечасто, то их отпуск оформляется требованиями-накладными на отпуск 
материалов.  

Сдача подразделениями на склад материалов оформляется накладными на 
внутреннее перемещение материалов (Ф№З-6). Операции по передаче материалов из 
одного подразделения организации в другое также оформляются накладными на 
внутреннее перемещение. Отпуск материалов сторонним организациям или структурным 
подразделениям организации оформляется накладными на отпуск запасов на сторону 
(Ф№З-8), которые выписывает отдел снабжения в двух экземплярах на основании 
нарядов, договоров и других документов. При перевозке материалов автотранспортом 
вместо накладной оформляется товарно-транспортная накладная.  

Выпущенная готовая продукция должна сдаваться на склад по сдаточной 
накладной. Продукцию отпускают со склада представителю покупателя по доверенности 
на получение груза, а при отправке продукции экспедитором транспортная организация 
оформляет провозные документы. Выполненные работы оформляются актом сдачи-
приёмки. 

На складе готовая продукция учитывается в натуральном выражении в карточках 
складского учёта. В установленные сроки бухгалтер проверяет порядок ведения карточек, 
первичные документы сдают в бухгалтерию, где на их основании составляют ведомость 
выпуска готовой продукции.  

Бухгалтерия на основании отгрузочных документов составляет ведомость отгрузки 
и продажи продукции, где указываются: наименование покупателя, дата и номер счёта-
фактуры, количество продукции, суммы по платёжным документам, форма расчётов, 
отметки об оплате. По окончании месяца бухгалтерия на основании первичных 
документов составляет сортовые оборотные ведомости движения готовой продукции по 
материально-ответственным лицам и местам хранения. 

Одним из важнейших вопросов учета запасов является их оценка. Оценка - это 
процесс определения денежных сумм, по которым запасы должны признаваться и 
включаться в баланс и в отчет о прибылях и убытках. Под первоначальной оценкой 
запасов понимается определение стоимости данных активов, по которой они будут 
приняты к учёту при поступлении в организацию. В соответствии с МСФО 2, запасы 
должны измеряться по наименьшей из двух величин: по себестоимости или по чистой 
стоимости возможной продажи. Чистая стоимость возможной продажи – это расчётная 
продажная цена за вычетом расчётных затрат на завершение производства и расчётных 
затрат, которые необходимо понести для продажи [1]. 

Необходимо не путать чистую стоимость возможной продажи и справедливую 
стоимость. Чистая стоимость возможной продажи относится к чистой сумме, которую 
рассчитывает выручить предприятие от продажи запасов в ходе обычной деятельности. 
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Справедливая стоимость отражает сумму, на которую можно обменять те же запасы на 
рынке при совершении операции между хорошо осведомлёнными покупателями и 
продавцами, желающими совершить такую операцию. Первое представляет собой 
стоимость, специфическую для предприятия, последнее – нет. Чистая стоимость 
возможной продажи запасов может отличаться от справедливой стоимости за вычетом 
затрат на их продажу [2]. 

Для определения наименьшей величины из себестоимости и чистой стоимости 
возможной продажи запасов могут быть использованы следующие три метода: 

1) постатейный метод; 
2) метод основных категорий; 
3) метод суммарных запасов. 
При использовании постатейного метода выбирается наименьшее значение из 

балансовой стоимости и чистой стоимости возможной продажи каждого наименования 
запасов. При использовании метода основных категорий выбирается наименьшее 
значение из балансовой стоимости и чистой стоимости возможной продажи каждой 
группы (категории) запасов, затем каждая категория оценивается по наименьшей 
стоимости. При методе суммарных запасов выбирается наименьшее значение из 
балансовой стоимости и чистой стоимости реализации всех запасов.  

Порядок определения стоимости отпущенных материалов осуществляется с 
использованием одного из следующих методов, которые основываются на различных 
допущениях о движении затрат:  

1) метод специфической идентификации; 
2) метод средневзвешенной стоимости; 
3) метод «первое поступление - первый отпуск» (ФИФО) [3]. 
Выбор метода зависит от характера деятельности, финансового влияния данных 

методов и затрат, связанных с их применением. 
Преимущества и недостатки различных методов оценки запасов приведены в 

таблице 1. 
 
Таблица 1. Преимущества и недостатки методов оценки запасов 

№ Методы оценки Преимущества Недостатки 
1 2 3 4 
 1 ФИФО Производит реалистическую 

  оценку 
Приводит к устаревшим 
производственным затратам, завышает 
прибыль и усложняет учет запасов 

 2 Средневзвешенная 
стоимость 

Прост в применении, 
количество расчетов 
минимально. 

Приводит к оценкам запасов и затрат, 
отличных от реальных значений. 

3 Специфическая 
идентификация 

Приводит к реальной оценке 
запасов и производственных 
затрат. 

Трудоемкий процесс проведения 
инвентаризации, приводит к 
дополнительным затратам 

 
Организация ТОО «Кокжиек» оценку отпуска материалов осуществляет по 

средневзвешенной стоимости. Это объясняется однородностью материалов, используемых 
в процессе  производства. 

На складах учёт запасов осуществляется материальным лицом - заведующим 
складом. Учёт движения и остатков материалов осуществляется в карточках учёта запасов 
(Ф№З-5). На каждый номенклатурный номер открывается отдельная карточка, поэтому 
учёт называется сортовым учётом и осуществляется только в натуральном выражении. 
Запись в карточках заведующий складом делает на основании первичных документов в 
день совершения операции. После каждой записи выводит остаток материалов. Ведение 
учёта материалов осуществляется также в книге учёта материалов. В книге на каждый 
номенклатурный номер открывается лицевой счёт. Лицевые счета нумеруются в том же 
порядке, что и карточки. Для каждого лицевого счёта выделяется страница (лист) или 
необходимое количество листов. В каждом лицевом счёте заполняются реквизиты, 
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указанные в карточках учёта материалов. Кроме сортового на складах может применяться 
и партионный способ учёта. Основным документом в данном случае является партионная 
карта, составляемая в двух экземплярах [3]. 

ТОО «Кокжиек» применяет сортовой способ учёта запасов на складах. Т.е. 
поступающие в организацию материалы хранятся в соответствии с их сортовой 
принадлежностью.  

Первичные документы после записи их данных в карточки учёта передаются в 
бухгалтерию. Сдача документов оформляется реестром, в котором указываются 
наименования и номера сдаваемых документов. 

В бухгалтерии, наряду с синтетическим учётом материалов, параллельно ведётся 
аналитический учёт. Существуют разные варианты аналитического учёта материалов: 
сортовой, партионный, оперативно-бухгалтерский и др.  

По окончании месяца по итоговым данным всех карточек по каждому складу и в 
целом по предприятию составляют сортовые количественно-суммовые оборотные 
ведомости аналитического учёта и сверяют их с оборотами и остатками синтетических 
счетов подраздела 1300 «Запасы» и данными карточек складского учёта. 

Инвентаризация запасов – один из приёмов контроля, обеспечивающий 
сохранность собственности, качественное состояние ценностей, ведение их складского и 
бухгалтерского учёта. Её проводят все предприятия и организации независимо от форм 
собственности, вида деятельности и режимной работы.  При этом запасы необходимо 
подвергать инвентаризации в следующих случаях: 

- при смене материально-ответственного лица (на день приёмки- передачи дел); 
- при установлении фактов хищений и злоупотреблений, а также порчи ценностей; 
- в случае стихийных бедствий, пожара, аварий и других чрезвычайных ситуаций, 

вызванных экстремальными условиями; 
- при реорганизации или ликвидации организации. 
Для проведения инвентаризации издаётся приказ по организации, в котором 

устанавливается состав инвентаризационной комиссии, перечень инвентаризируемого 
имущества, сроки проведения инвентаризации, причины инвентаризации. В состав 
инвентаризационной комиссии должны войти руководитель организации или его 
заместитель, представитель администрации, представитель от бухгалтерии, специалисты 
(внутренние аудиторы, инженеры, экономисты и т.д.).  

Инвентаризация должна проводится в присутствии материально-ответственного 
лица по материально-ответственным лицам по местам хранения в разных изолированных 
помещениях в порядке расположения ценностей в данном помещении. После окончания 
проверки ценностей вход в место хранения материалов опломбировывается, а комиссия 
переходит для работы в следующие помещение.  

Результаты инвентаризации запасов отражаются в инвентаризационной описи 
запасов (Ф№ ИНВ-4). Комиссия фиксирует фактическое наличие на складе каждого 
наименования запасов по видам, сортам, группам и номенклатурным номерам, по 
количеству единиц измерения и в сумме. По каждой странице и в конце 
инвентаризационной описи указываются количество порядковых номеров, общее 
количество единиц фактически установленных материалов и сумма их оценки. 

.По запасам, при инвентаризации которых выявлены отклонения фактического 
наличия от учётных данных, составляются сличительные ведомости (Ф№Инв-14). В них 
отражаются расхождения между показателями по данным бухгалтерского учёта и 
данными инвентаризационных описей. Суммы излишков и недостач товарно-
материальных ценностей в сличительных ведомостях указываются в соответствии с их 
оценкой в бухгалтерской учёте.  

Выявленные при инвентаризации расхождения между фактическим наличием 
имущества и данными бухгалтерского учёта отражаются на счетах бухгалтерского учёта в 
следующем порядке: 

1) излишек материальных ценностей приходуется по рыночной стоимости, а 
соответствующая сумма зачисляется на финансовые результаты организации; 
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2) недостача запасов в пределах норм естественной убыли и их порча относятся на 
счета учёта затрат на производство или (и) на расходы на продажу, сверх норм - на 
виновных лиц.  

3) если виновные лица не установлены или суд отказал во взыскании убытков с 
них, то убытки от недостачи запасов и их порчи списываются на финансовые результаты 
организации, при этом должны быть получены решения следственных или судебных 
органов, подтверждающих либо отсутствие виновных лиц, либо отказ во взыскании 
ущерба с них [4]. 

Возможно также отображение результатов инвентаризации средствами 
«1С:Бухгалтерия». После проведения инвентаризации её результаты отражаются в 
инвентаризационной ведомости. Для сверки её результатов с данными учета в программе 
«1С: Бухгалтерия» предусмотрен специальный документ, в который должны быть 
внесены данные инвентаризационной ведомости и данные учета. Рекомендуется 
совершенствовать учёт запасов в ТОО «Кокжиек» по следующим направлениям: 

1. Оснащение складских помещений автоматизированными системами учёта. 
Автоматизация складского учета возможна с помощью программы 1С: Бухгалтерия 
(Торговля + Склад). Компьютеризация учета на местах складского хозяйства с 
установлением локальной системы сети. Компьютеризация учета приведет к сокращению 
рабочего времени работников учета и материально-ответственного лица по ведению 
складского учета. В настоящее время отсутствие компьютеризированного учета движения 
товарно-материальных ценностей от разрешения до отпуска и получения занимает 
значительную часть рабочего времени от руководителя до конкретного лица 
отпускающего запасы. 

2. Введение дополнительного контроля за учетом производственных запасов. 
Введение дополнительного контроля за учетом запасов со стороны руководства 
предприятия является очень важным. Это означает просмотр руководителем 
бухгалтерских документов, изучение им нормативных актов, действующих в этой 
области. Такой подход позволит более рационально расходовать средства на 
приобретение запасов, тратить меньше времени на убеждение руководства в 
необходимости приобретения того или иного товара.  

3. Снабдить места хранения запасов камерами слежения (наблюдения), чтобы 
иметь возможность следить за доступом к запасам и их фактической сохранностью. К 
тому же замена привычных кладовщиков и охранников на автоматизированные системы 
учёта позволит существенно сэкономить денежные ресурсы фирмы и избежать влияния на 
сохранность запасов человеческого фактора. 

4. Проведение более частых внеплановых инвентаризаций, с целью определения 
фактического наличия запасов и тенденции в отклонении его от учётных данных. 
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Процесс транспарентизации финансовой отчетности на предприятии, по нашему 

мнению, должен трактоваться достаточно широко, полагаем, что под ним следует 
понимать совокупность последовательных действий, направленных на самораскрытие 
предприятия, то есть процесс формирования и доведения до сведения любых 
заинтересованных лиц информации, позволяющей составить им полное и адекватное 
представление обо всех аспектах деятельности компании. Предлагаемый широкий подход 
означает, что для достижения транспарентности финансовой отчетности в современных 
условиях, необходимо выстраивание всей деятельности предприятия в соответствии с 
идей транспарентности. 

Следует отметить, что процесс самораскрытия организации будет наиболее 
эффективен, когда существует добровольное стремление к транспарентности 
(самораскрытию). В целях достижения наиболее комфортного для пользователей 
информации уровня транспарентности, предприятие должно быть прозрачным в своих 
отношениях со всеми стейкхолдерами, включая клиентов, поставщиков, государство, 
общественные организации и т.д. То есть выборочная прозрачность, когда, например, 
предприятием предоставляется отчетность по МСФО, но при этом отсутствует доступ к 
иной информации (в том числе нефинансовой), здесь неприемлема. Важным 
представляется выделить основные этапы процесса самораскрытия компании: 

- принятие решения о повышении открытости компании и информирование всех 
структурных подразделений предприятия; 

- создание центра транспарентности (отдела, департамента) с определением его 
целей, задач, функций, ресурсного обеспечения и т.д.; 

- структурирование процесса транспарентизации, включая выявление областей 
требующих дополнительных раскрытий, их систематизацию, определение содержания и 
формы раскрытия, оценка его результатов и 

внесение необходимых изменений; 
- постоянный мониторинг руководством процесса транспарентизации на 

предприятии, оценка его результатов и внесение необходимых изменений в данный 
процесс. 

Создание центра транспарентности является важнейшим этапом самораскрытия 
компании. По нашему мнению, центр транспарентности должен представлять собой 
внутрикорпоративную структуру, ответственную за организацию прозрачности и 
доступности финансовой и прочей раскрываемой предприятием информации. Наиболее 
активная роль отводится центру транспарентности именно в формировании 
транспарентной финансовой отчетности, поскольку его основной целью является 
максимально полное удовлетворение запросов пользователей в вопросах раскрытия и 
доступности информации финансовой отчетности. В то же время, ресурсы центра 
транспарентности могут быть использованы для внутренних целей компании. 

Данной структуре предстоит участвовать в формировании политики 
транспарентизации отчетности предприятия, а также разрабатывать и контролировать 
методику формирования транспарентной отчетности внутри компании, включающую: 

- определение ключевых индикаторов раскрытия и доступности информации; 
- создание шаблонных процедур по раскрытию информации и их описание; 
- контроль за соблюдением методики и процедуры раскрытия отчетной 

информации; 
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- контроль эффективного функционирования инфраструктуры доступа к 
информации; 

- анализ опубликованной отчетности на ее соответствие принципам и заданным 
параметрам транспарентности; 

- мониторинг удовлетворенности пользователей раскрытой информацией; 
- внесение изменений в методику формирования транспарентной информации; 
- планирование конкретных мероприятий по повышению транспарентности 

отчетности. 
При этом процедура раскрытия информации о событии (факте) деятельности 

организации подразумевает следующее: 
- определение конкретного факта, потенциально существенного для 

пользователей информации; 
- принятие решения о возможности раскрытия такого факта (согласование с 

отделом безопасности, оценка возможных рисков от его раскрытия/не раскрытия); 
- формирование массива уместной и релевантной информации (в т.ч. 

описательной), наиболее достоверно отражающей сущность факта; 
- выбор наиболее репрезентативного способа (метода) раскрытия факта в 

отчетности (иной публикуемой информации). 
На рисунке 1 показано, что деятельность центра включает в себя обеспечение 

«внешней» и «внутренней» транспарентности предприятия. Очевидно, что на данной 
схеме невозможно отразить взаимодействие центра транспарентности со всеми 
подразделениями, тем не менее, основные структуры, участвующие в организации 
транспарентности здесь представлены. Следует учитывать, что все указанные на рисунке 
структуры способны генерировать транспарентную информацию только посредством 
активного взаимодействия друг с другом. 

Особую роль в процессе формирования «внешней транспарентности» играет отдел 
безопасности. Именно он должен следить за тем, чтобы публикация конкретных данных 
(прежде всего в финансовой отчетности) не нанесла урон компании. Для этого, на наш 
взгляд, вся информация на предприятии должна быть структурирована по трем группам 
данных: 

- информация, подлежащая обязательному раскрытию (финансовая 
отчетность, прочие отчеты); 

- необязательная к раскрытию информация (поименное вознаграждение 
менеджмента компании, социальная отчетность, показатели 

эффективности, размер вознаграждения, выплачиваемого аудитору за 
неаудиторские услуги и т.д.), представляемая в рамках финансовой отчетности; 

- закрытая (конфиденциальная) информация (технологии компании, банковские 
тайны, персональные данные, ноу-хау и т.д.). 

Для упрощения и ускорения процедуры согласования раскрываемой информации 
целесообразно сформировать список конкретных сведений, которые не раскрываются ни 
при каких обстоятельствах, а также, перечень данных, не требующих согласования с 
отделом безопасности. 

Публикация конкретной информации, необязательной к раскрытию, должна 
определяться посредством активного взаимодействия центра транспарентности и отдела 
безопасности, в данном случае необходимо находить компромисс между нацеленностью 
на транспарентность первого подразделения и стремлением последнего раскрыть 
наименьший объем информации. Основной составляющей «внешней транспарентности» 
является раскрытие информации департаментом финансовой отчетности, которое 
включает в себя представление отчетности в соответствии с международно признанными 
стандартами (МСФО, ОПБУ США), поскольку применение именно этих стандартов 
обеспечивает уверенный уровень прозрачности компании, что подтверждается 
требованиями крупнейших фондовых бирж мира относительно листинга на данных 
площадках. Также, при формировании «внешней транспарентности» большое значение 
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имеет публикация нефинансовой информации, не регламентируемой МСФО, такой, как: 
экологический отчет, отчет о социальной ответственности, информация о приоритетных 
направлениях деятельности и перспективах развития компании, сведения о соблюдении 
обществом Кодекса корпоративного поведения и т.д. 

Рисунок 1 
Функционирование центра транспарентности в целях формирования «внешней» и 

«внутренней» транспарентности организации 
 

 
Значение аудиторской организации в процессе создания «внешней 

транспарентности» представляется весьма значимым, поскольку аудиторское заключение 
позволяет получить независимую оценку достоверности и полноты раскрытия отчетной 
информации. В то же время, компания должна согласовать предполагаемые раскрытия с 
аудитором и требовать рекомендаций относительно улучшения раскрытия той или иной 
информации. 

Размещение на корпоративном сайте полной информации о предприятии, 
результатах и перспективах его деятельности является важным индикатором стремления к 
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«внешней транспарентности», так как для большинства пользователей именно этот способ 
получения информации о предприятии является самым удобным и быстрым. 

Логичным является тот факт, что предприятие никогда не сможет стать 
транспарентным «снаружи», если оно закрыто «внутри». Таким образом, основной 
задачей при решении вопроса открытости предприятия является создание 
транспарентности «внутри» предприятия и вынесение ее «наружу». 

Эффективная работа службы внутреннего контроля (СВК) представляется важным 
фактором успешного функционирования центра транспарентности, поскольку в ее задачи, 
в частности, входит контроль над созданием и функционированием «внутренней 
транспарентности», в первую очередь, в интересах компании. СВК осуществляет контроль 
доступности и раскрытия информации между руководством, сотрудниками и 
конкретными подразделениями, а также, надзор за соблюдением существующих 
законодательных и нормативных актов, регулирующих деятельность организации. 

Подготовка информации департаментом финансовой отчетности, а также, прочими 
департаментами, отвечающими за нефинансовую отчетность, является основной 
составляющей «внутренней транспарентности», так как информация, генерируемая 
данными подразделениями, в дальнейшем попадает к основным пользователям 
отчетности - инвесторам, заимодавцам и прочим кредиторам. 

«Внутренняя транспарентность» также подразумевает мониторинг руководством 
предприятия деятельности центра транспарентности и оценку эффективности процесса 
транспарентизации в целом. Очевидно, что такой процесс невозможен без активного 
взаимодействия менеджеров компании между собой. Руководству компании необходимо 
наладить процесс открытого обмена между менеджерами различной информацией, в том 
числе управленческой, иначе ее отсутствие или искажение на одном из звеньев 
управления могут повлиять на стабильность функционирования не только центра 
транспарентности, но и всей компании. 

Не менее важно, чтобы прозрачными были отношения менеджмента и остального 
персонала, а также взаимодействие сотрудников, работающих в разных отделах, 
поскольку, как правило, от наличия полной и достоверной информации зависит выбор 
верных оперативных решений. 

При таком подходе к прозрачности нельзя не учитывать психологический аспект, 
учет которого позволит минимизировать трудности, связанные с так называемым 
человеческим фактором. 

Большое число менеджеров всех уровней зачастую предпочитают не 
распространять значительный объем информации, обычно не считающейся 
конфиденциальной. Это связано с тем, что в управленческой практике традиционно 
существует тенденция к закрытости и не распространению информации. Таким образом, 
для создания «внутренней транспарентности» необходимо изменить подход и восприятие 
руководства и сотрудников к обмену информацией внутри компании, и избавиться от 
привычки «все скрывать». В целом для формирования действительно прозрачных и 
доверительных отношений (которые являются составной частью «внутренней 
транспарентности») внутри коллектива предприятия, руководство компании должно 
стремиться «привить» своим сотрудникам «философию открытости», которая должна 
стать неотъемлемой частью корпоративной философии. 

Необходимо отметить, что налаживание эффективной работы центра 
транспарентности имеет преимущества не только для внешних, но и для внутренних 
пользователей, так как это позволит повысить качество финансовой отчетности за счет 
увеличения уровня ее надежности, а это, в свою очередь, влияет на: 

- качество управленческих решений; 
- уровень контроля деятельности структурных подразделений и конкретных 

менеджеров; 
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- эффективность взаимодействия структурных подразделений компании (создание 
внутренней транспарентной среды ведет к увеличению ответственности конкретных 
сотрудников, так как предоставленная ими информацию может быть легко проверена). 
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В Послании Президента РК Н. А. Назарбаева «Единая цель, единые интересы, 
единое будущее» -  говорится, что все развитые страны должны  иметь уникальные 
качественные образовательные системы. Результатом обучения учащихся должно стать 
овладение навыками критического мышления, самостоятельного поиска и глубокого 
анализа информации. Большие задачи стоят перед нами, преподавателями экономических 
дисциплин, в том, чтобы дать соответствующие знания своим ученикам. 

Успешность работы преподавателя предмета «бухгалтерский учет», это решения 
стоящих перед ним образовательных и воспитательных задач зависит, прежде всего, от 
глубокого понимания им сущности методической работы по предмету, знания содержания 
методики преподавания, ее основных функций.  

Практические навыки, получаемые в ходе изучения предмета должны 
способствовать становлению специалиста, способного обеспечить обслуживание 
хозяйствующих субъектов соответствующей профессиональной подготовкой будущих 
специалистов бухгалтерского учета, где важным компонентом являются знания и навыки, 
полученные студентами при изучении данного предмета. 

При изучении предмета в качестве компонента интенсивного обучения 
используются методы обучения.  

Методы обучения — это способы совместной деятельности преподавателя и 
студентов, направленные на решение задач обучения. 

Можно применять следующие методы преподавания:  
- словесные методы (источником является устное или печатное слово); 
- наглядные методы (источником знаний являются наблюдаемые предметы, 

явления; наглядные пособия); практические методы (студенты получают знания и 
вырабатывают умения и навыки, выполняя практические действия);  

- методы проблемного обучения/1/.  
Словесные методы занимают ведущее место в системе методов обучения и 

позволяют в кратчайший срок передать большую по объему информацию, поставить 
перед обучающими проблемы и указать пути их решения. Слово активизирует 
воображение, память, чувства студентов. 
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Словесные методы подразделяются на следующие виды: рассказ, объяснение, 
беседа, дискуссия, лекция, работа с книгой. 

В практике в основном используется лекция как самый экономичный путь 
получения информации студентами, так как в лекции педагог может сообщить научные 
знания в обобщенном виде, взятые из многих источников и которых еще нет в учебниках. 
Лекция, кроме  фактов и событий, несет в себе силу убеждений, критической оценки, 
показывает студентам логическую последовательность раскрытия темы, вопроса, 
научного положения. На уроке лекционный материал можно  объединить с творческими 
работами студентов, делая их активными и заинтересованными участниками урока. 
Задачей является не только дать готовые задания, но и учить студентов добывать их 
самостоятельно. 

Также на занятиях можно использовать виды разнообразной  самостоятельной 
работы: это и работа с главой учебного пособия, конспект или тестирование, написание 
докладов, рефератов, подготовка сообщений по тому или иному вопросу, составление 
кроссвордов, сравнительных характеристик, рецензирование ответов студентов, 
составление опорных схем и таблиц, составление презентаций и их защита и т.п.   

Наглядный метод -  обучения это метод, при котором усвоение учебного материала 
находится в существенной зависимости от применяемых в процессе обучения наглядного 
пособия и технических средств. Наглядные методы используются во взаимосвязи со 
словесными и практическими методами обучения. Наглядные методы обучения условно 
можно подразделить на две большие группы: метод иллюстраций и метод демонстраций.  

Метод иллюстраций предполагает показ студентам иллюстрированных пособий: 
плакатов, таблиц, презентаций.  

Метод демонстраций обычно связан с демонстрацией кинофильмов, диафильмов, 
бухгалтерских документов и др.  

Практические методы обучения основаны на практической деятельности 
студентов. Этими методами формируются практические умения и навыки. К 
практическим методам относятся упражнения, лабораторные и практические работы 
учащихся.  

Проблемное обучение предполагает создание проблемных ситуаций, т. е. таких 
условий или такой обстановки, при которых необходимость процессов активного 
мышления, познавательной самостоятельности студентов, нахождение новых неизвестных 
еще способов и приемов выполнения задания, объяснения еще неопознанных явлений, 
событий, процессов.   

Основным звеном практического обучения будущих бухгалтеров является учебная 
и производственная практика по учетно-финансовой работе, представляющая собой 
начальный этап введения студентов в сферу их будущей профессиональной деятельности. 
На этом этапе решаются следующие задачи: отработка приемов и способов практического 
приложения знаний, формирование профессиональных умений и навыков, воспитание 
общественной направленности, инициативы и самостоятельности студентов. 

Выбирая и применяя методы и приемы обучения, каждый  педагогический 
работник, как и я, стремится найти наиболее эффективные методы обучения, которые 
обеспечивали бы высокое качество знаний, развитие умственных и творческих 
способностей, познавательной, а главное самостоятельной деятельности студентов.  

Учитывая, быстроизменяющуюся экономическую ситуацию в стране, ее 
направленность на инновационные пути развития, возникает необходимость в применение 
новых, более современных подходов к профессиональному образованию. Внедрение 
интерактивных форм обучения, должно стать одним из важнейших направлений 
совершенствования подготовки студентов в современном экономическом вузе. 
Преимущества интерактивных методов обучения для профессиональной подготовки 
студентов в области бухгалтерского учета и аудита определяются следующими 
приоритетами: 
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1. Студенты осваивают новый материал не в качестве пассивных слушателей, а в 
качестве активных участников процесса обучения. 

2. Будущие специалисты получают навыки владения современными технологиями 
обработки информации, что для профессионалов в области аудита является наиболее 
важным. 

3. Вырабатывается умение самостоятельно изучать и анализировать 
законодательные и нормативные документы, отслеживать вносимые в них изменения 

4. Оперативность и актуальность получаемой информации; студенты оказываются 
вовлеченными в решение сложных практических ситуаций, которые имеют место в 
бухгалтерской и аудиторской деятельности. 

5. Доступность и гибкость. Студенты могут подключаться к учебным программам 
и ресурсам с любого компьютера, использовать в процессе обучения информационные 
законодательные и нормативные базы. 

6. Применение таких форм контроля знаний, как электронные тесты (итоговые и 
промежуточные), самостоятельное формирование студентами методик проведения аудита 
по различным разделам бухгалтерского учета, позволяет обеспечить более четкое 
администрирование процесса обучения. 

7. Интерактивные методы обучения позволяют осуществлять возможность 
постоянных, а не эпизодических (по расписанию) контактов студентов с преподавателем. 
Они делают более профессиональным образовательный процесс. 

Таким образом, для подготовки специалистов в области бухгалтерского учета и 
аудита, применение интерактивных методов обучения должно лежать в основе 
образовательного процесса, который может быть разбит на несколько этапов в 
соответствии с государственным образовательным стандартом преподавания по 
дисциплинам «Бухгалтерский учет» и «Аудит». К примеру, по дисциплине «Аудит» могут 
быть выделены следующие этапы проведения интерактивных занятий:  

1. Подготовительный этап. Изучение законодательных и нормативных документов, 
определение информационной базы для проведения аудиторской проверки. Процесс 
работы с законодательными и нормативными документами, информационной базой для 
проведения аудиторской проверки проводиться с рассмотрением информации 
представленной на слайдах, содержащих выдержки из законодательных и нормативных 
документов, обсуждением спорных вопросов. 

2. Этап исследования методик проверки, в зависимости от аудируемого раздела 
бухгалтерского учета. На этом этапе раскрывается порядок проведения проверки, в 
соответствии со схемой, представленной на слайде мультимедийной презентации. 
Студенты самостоятельно разрабатывают план и программу проведения аудита и 
представляют разработанные документы в виде презентаций. 

3. Этап контроля полученных знаний. Проведение последних занятий являются 
практическими, с применением мультимедийной техники. Завершается учебный цикл 
проведением индивидуального тестирования в электронной форме. 
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Аудитор (от лат. auditor - слушатель, ученик, последователь) - лицо, проверяющее 
состояние финансово-хозяйственной деятельности предприятия за определенный период. 
Аудитор отличается от ревизора по своей сущности, по подходу к проверке 
документации, по взаимоотношениям с клиентом, по выводам, сделанным по результатам 
проверки. 

Понятие аудита значительно шире таких понятий, как ревизия и контроль. Аудит 
обеспечивает не только проверку достоверности финансовых показателей, но и, а это не 
менее важно, разработку предложений по  оптимизации хозяйственной деятельности с 
целью рационализации расходов и увеличения прибыли. Как правильно отмечено, аудит 
можно определить как своеобразную экспертизу бизнеса. 

Аудиторская деятельность включает помимо проверок оказание различного рода 
услуг: ведение и восстановление учета, консультации по вопросам ведения учета, 
налогообложения, обучение и др. 

Известный американский специалист в области теории и практики аудита проф. 
Дж. Робертсон подчеркивает, что аудит - это деятельность, направленная на уменьшение 
предпринимательского риска /1/. И далее заключает, что аудит способствует уменьшению 
до приемлемого уровня информационного риска для пользователей финансовых отчетов. 
Можно примерно подсчитать (спрогнозировать) этот риск и определить вероятность 
благоприятных событий. В то же время предпринимательский риск компании (фирмы, 
организации) прямого влияния на аудиторов не оказывает. 

Аудит отличается и от судебно-бухгалтерской экспертизы. Отличие состоит в том, 
что аудит - независимая проверка, а судебно-бухгалтерская экспертиза осуществляется по 
решению судебных органов. Специфика судебно-бухгалтерской экспертизы проявляется в 
ее процессуально-правовой форме, обеспечивающей получение источника доказательств в 
применении экспертных знаний в области бухгалтерского учета в ходе исследования 
совершенных хозяйственных операций. 

Аудит существует независимо от наличия или отсутствия уголовного или 
гражданского дела, в то время как судебно-бухгалтерская экспертиза не может 
существовать вне уголовного или арбитражного дела, поскольку представляет собой 
процессуально-правовую форму (правовую сторону данного вида экспертизы). 

Аудитор может быть привлечен в качестве эксперта-бухгалтера при проведении 
судебно-бухгалтерской экспертизы. Эксперт как самостоятельная процессуальная фигура, 
как квалифицированный специалист в области бухгалтерского учета и контроля 
самостоятельно определяет методы исследования, так как несет ответственность за 
обоснованность своих выводов.  

Цель аудита — выражение мнения о достоверности финансовой отчетности 
аудируемых лиц и соответствия порядка ведения бухгалтерского учета законодательству 
РК /2/. 

Экономическая сущность аудита объясняется возросшей потребностью 
пользователей финансовой отчетности в экспертной оценке ее достоверности, так как 
показатели финансовой отчетности используются для финансовой отчетности. Мнение 
аудитора о достоверности финансовой отчетности способствует большему доверию к этой 
отчетности со стороны заинтересованных лиц. 

В рамках преподавания основ аудита акцент, должен быть сделан на формировании 
и развитии правового сознания учащихся. В современной признается, что сознание 
является не только одним из факторов, влияющих на эффективность реализации 
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позитивного права (законодательства) - в конечном итоге оно определяет успешность или 
безуспешность правовой реформы в целом. По большому счету, уровень развития права 
на конкретном этапе не может быть выше уровня развития правовой культуры и 
общественного правосознания, поскольку они составляют его основу. Творческие 
способности личности, если их понимать в широком смысле – как способности к 
нестандартному мышлению, – имеют принципиальное научное и общесоциальное 
значение. При таком понимании творчества творческие способности, безусловно, 
требуются и от учащихся экономических специальностей. Согласно бытовым 
представлениям, дидактическая цель развития творческих способностей учащихся 
несопоставима с обучением основам аудита. Однако, во-первых, эти представления лишь 
выражают еще один стереотип об аудиторской и смежных с ней видах деятельности, 
который педагогу следует развеять в процессе обучения: в рамках этой отрасли 
творческое начало не только приветствуется, но иногда и необходимо (не только в 
налоговом и бухгалтерском консультировании и непосредственно аудите, но даже в самом 
бухгалтерском учете с его понятием профессионального суждения). 

В итоге, при подробном изучении аудита уже на третьем курсе, учащиеся способны 
только заучить предмет, не вникая в его смысл. Вследствие отсутствия связей с уже 
имеющимися знаниями, получаемая информация выходит за границы «зоны ближайшего 
развития» (по Л.С. Выготскому), не образует фиксированного образа, «гештальта» (по 
М.Вертхеймеру) /2/. Поэтому, во-первых, для его изучения необходима организация 
межпредметных связей с этими дисциплинами, основы которых должны изучаться раньше 
аудита. И, во-вторых, это неизбежно накладывает ограничения и на само содержание 
аудита как изучаемой дисциплины. Итак, какие же знания, умения и навыки должен 
получить учащийся при изучении основ аудита? Исходя из вышеизложенного, очевидно, 
что, не конкретные знания, по методике аудиторской деятельности. Необходимо, чтобы у 
учащихся сформировались представления об аудите как деятельности (в 
предпринимательском и общеэкономическом и социальном плане), о целях аудита, 
конкретном выражении результатов аудиторской деятельности и об общих теоретических 
и методических подходах к организации аудита. То есть целевым субъектом обучения 
должен стать не аудитор, а пользователь аудиторских услуг как наиболее вероятный 
результат обучения студентов. В итоге, поскольку объем знаний, который необходимо 
передать учащимся в рамках этого курса, довольно небольшой, то, на взгляд автора, 
нецелесообразно применять указанные выше педагогические технологии, направленные 
на его эффективное усвоение: передача этих знаний должна в большей степени служить 
другим педагогическим целям. И еще один важный аспект знаний, можно сказать, 
пропедевтическая цель курса: учащиеся должны получить представление об аудиторе как 
профессии. Целью педагога в данном случае должно быть разрушение действующих 
стереотипов об аудите и аудиторах (а они существуют и являются довольно 
устойчивыми), раскрытие действительной ситуации на рынке аудиторских услуг и рынке 
труда аудиторов, объяснение характеристик и особенностей аудита как профессии. Эта 
информация имеет важное на данном этапе значение для самоопределения учащегося: 
изучение аудита и бухгалтерского учета или выбор иных направлений дальнейшего 
обучения. Умения и навыки, на взгляд автора, привить учащимся в рамках программ 
основ аудита достаточно проблематично. Навыкам аудита, как уже отмечалось, обучать не 
следует. Речь может идти только о навыках сотрудничества с аудиторами и аудиторскими 
организациями: порядок выбора аудиторской организации, обеспечение ее деятельности, 
разрешение разногласий и конфликтных ситуаций в процессе аудита и т.п. Вместе с тем, 
как показывает практика, такие навыки учащимися третьего курса дневного отделения 
усваиваются очень неэффективно. В качестве методического решения данной проблемы 
можно предложить использование проблемных и игровых методов обучения, 
зарекомендовавших себя в таких ситуациях.  
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Педагогические исследования показывают, что в этой сфере существует 
значительный потенциал: даже развивающее обучение Эльконина и Давыдова 
обеспечивает почти в два раза более высокий уровень внутренней мотивации учебной 
деятельности и развития познавательного интереса, чем традиционное. И это, при том, что 
достижение этих целей не является основополагающим в развивающем обучении, 
например, в проблемном обучении и технологии свободного воспитания им отдается 
больший приоритет. Таким образом, современная педагогика располагает достаточно 
эффективными средствами для достижения рассматриваемой цели и необходимо их 
комплексное использование в педагогическом процессе и, в частности, при преподавании 
основ аудита как в элементе образовательной программы. Основы аудита – не самая 
сложная отрасль знаний. Для ее освоения достаточно знать ограниченный объем 
основополагающей информации, а все остальные составляющие, за редким исключением, 
могут быть получены путем логических рассуждений. Подтверждением тому не только 
публикации в педагогической литературе, выражающие сходные опасения, но и 
наблюдения автора: уже такая форма учебного процесса изначально приводила учащихся 
в замешательство. Это замешательство свидетельствует о преимущественно 
традиционном характере методов их предыдущего образования. Элементы проблемного 
обучения, показывают, что у многих учащихся есть большой потенциал логического, 
теоретического, критического мышления. Большинство знаний может не пригодиться: или 
вследствие выбора бывшим учащимся узкого сегмента профессиональной деятельности, 
или, как в случае с аудитом, вследствие высокого риска обесценивания информации, во 
многом основанного на постоянных изменениях в законодательстве. Поэтому, основной 
педагогической задачей в высшей школе на современном этапе следует считать 
преодоление умственной закомплексованности, развитие самостоятельного, свободного, 
активного мышления учащихся. Соответственно, относительно целей изучения основ 
аудита можно говорить не столько об усвоении учащимися массива конкретных знаний об 
аудите, сколько о развитии их интеллектуального потенциала и интеллектуальной 
активности посредством такого обучения. 

Поскольку размерность вектора ошибки (количество частных целей управления в 
его составе) может быть очень велика, то пользоваться вектором в целом для сравнения 
разных процессов управления по одному и тому же общему для них вектору целей не 
всегда удобно. Поэтому в случаях сравнения, когда, во-первых, ни одна из частных 
ошибок не выходит за допустимые границы и, во-вторых, когда не встает вопрос о 
пересмотре иерархии приоритетов в векторе целей, предпочтительно иметь одну оценку 
вектора ошибки, позволяющую отвечать на вопросы: хорошо или плохо? Лучше или 
хуже? Такая оценка называется качество управления; это мера вектора ошибки, то есть 
обобщающая оценка всей совокупности частных ошибок управления, входящих в вектор 
ошибки. Полный перечень целей управления в векторе целей можно разбить на группы и 
на основе компонент, входящих в каждую из них, построить частную оценку качества 
управления; а частные оценки свести в новый вектор ошибки существенно меньшей 
размерности, чем исходный (в него можно включить и общую оценку качества 
управления). 
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Факторинг, как и многое другие финансовые инструменты пришел в Казахстан с 

Запада. Это английское слово factoring идет от factor (фактор) - комиссионер, агент, 
посредник, и означает выкуп дебиторской задолженности поставщика товаров (услуг) с 
принятием на себя обязанностей по их взысканию и риска неплатежа. Поставщик продает 
дебиторскую задолженность, то есть те суммы, которые покупатели должны организации, 
специализированному финансовому институту-факторинговой компании, которая в свою 
очередь именуется фактором. Казахстанский рынок факторинга нуждается в 
государственной поддержке. Мировой опыт показывает, что помощь государства – 
важный стимул развития факторинговых услуг. 

Факторинг представляет собой разновидность торгово-комиссионной операции, 
которая включает в себя инкассирование дебиторской задолженности, кредитование 
оборотного капитала, гарантии кредитных и валютных рисков, а также информационное, 
страховое, бухгалтерское, консалтинговое и юридическое сопровождение поставщика.   
Субъектами факторинговой сделки являются: поставщики, покупатель, финансовый агент 
(факторинговая компания или банк-фактор). Иногда субъектом может выступать и банк-
гарант. Объект сделки - дебиторская задолженность за поставленные товары, 
выполненные работы и оказанные услуги. Основой факторинга является покупка 
факторинговой компанией (фактором) у поставщика права на взыскание долгов с его 
покупателей. В конвенции УНИДРУА «О международном факторинге» под 
факторинговым контрактом, понимается контракт, заключенный между одной стороной 
(поставщиком) и другой стороной (финансовым агентом), в соответствии с которым: 

1) Поставщик должен или может уступать финансовому агенту денежные 
требования, вытекающие из контрактов купли-продажи товаров, заключаемых между 
поставщиком и его покупателями (должниками), за исключением контрактов, которые 
относятся к товарам, приобретаемым преимущественно для личного, семейного и 
домашнего использования. 

2) Финансовый агент выполняет, по меньшей мере, две из следующих функций: 
финансирование поставщика, включая заем и предварительный платеж; ведение учета 
(бухгалтерских книг) по причитающимся суммам; предъявление к оплате денежных 
требований; защита от неплатежеспособности должников. 

3) Должники должны быть уведомлены о состоявшейся уступке требования. 
Недостаток данного определения в том, что оно не охватывает целый ряд операций, 
обычно определяемые как факторинговые (например, закрытый факторинг - когда 
должник не уведомляется от уступке; финансирование без предоставления всех услуг 
либо с оказанием одной из них; только учет счетов-фактур). Другая международная 
Конвенция ООН об уступке дебиторской задолженности в международной торговле, 
разработанная ЮНИСТРАЛ, охватывает еще более широкий круг операций, одним из 
элементов которых является цессия. По сути, факторинг - лишь одни из возможных 
вариантов уступки требования. В материалах ЮНИСТРАЛ также называются 
форфейтинг, секьюритизация, проектное финансирование, рефинансирование. При этом 
важно отметить, что ни финансирование, ни извещение должника не являются 
необходимыми условиями для таких операций [1]. 

Рассмотрим основные преимущества и недостатки факторинга как инструмента 
управления дебиторской задолженностью.  
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Преимущества можно разделить на экономические выгоды от его применения и на 
его преимущества в сравнении с кредитованием. Однако сравнение с кредитованием 
является не совсем корректным. Эти финансовые услуги имеют различную природу и 
направлены на удовлетворение различных потребностей поставщиков.  

Экономические преимущества факторинга представлены на рисунке 1. 

 
Рисунок 1 - Положительные стороны факторинга 

 
Таким образом, как показано на рисунке 1, положительные стороны факторинга 

заключаются в следующем: 
1) Направленное воздействие на дебиторскую задолженность. Это происходит 

вследствие: передачи дебиторской задолженности; изменения оборачиваемости 
краткосрочных активов, запасов, капитала и т.д.; оказания фактором таких услуг, как 
предоставление продавцу аванса, ведение книги продаж, контроль выполнения 
покупателем условий договора, предоставление отчетности продавцу и др. 

2) Получение дополнительной прибыли за счет возможности увеличить объем 
продаж, получив от фактора необходимые для этого краткосрочные средства. 

3) Факторинг позволяет ликвидировать кассовые разрывы образующиеся 
вследствие несовпадения сроков оплаты счетов поставщиков и поступления денег от 
покупателей. 

4) Возможность не отвлекать финансовые ресурсы на осуществление текущей 
деятельности организации и сконцентрировать их для решения стратегических задач 
развития бизнеса. 

5) Финансовый агент берет на себя всю работу с дебиторами. В этом случаи можно 
говорить об экономии на оплате дополнительных мест (включая офисное оборудование) и 
дополнительного рабочего времени сотрудников, ответственных за: контроль за 
дебиторской задолженностью; привлечение финансовых ресурсов. 

6) Финансовый агент берет на себя риски, связанные с отсрочкой платежа. 
7) Факторинг защищает от упущенной выгоды от потери клиентов за счет 

невозможности при дефиците краткосрочных средств и предоставлять покупателям 
конкурентные отсрочки платежа и поддерживать достаточный ассортимент товаров на 
складе. 

8) Экономия за счет появления возможности закупать товар у своих поставщиков 
по более низким ценам. Такая возможность появляется за счет того, что клиент 
управления факторинга, получая значительную часть от суммы поставки в день поставки, 
и, теряя тем самым зависимость от соблюдения своими дебиторами платежной 
дисциплины, может пойти на сокращение срока отсрочки платежа при закупках товаров и 
потребовать от своих поставщиков лучших ценовых условий на закупаемый товар. 
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9) Факторинг имеет также налоговые преимущества. Организация вправе учесть 
затраты на обслуживание договора факторинга при расчете налога на прибыль. При этом, 
если комиссионное вознаграждение за факторинговое обслуживание указано в 
абсолютном выражении, то оно уменьшает базу по налогу на прибыль в составе прочих 
расходов, связанных с производством и реализацией.  

10) Применение факторинга позволяет увеличить «финансовый рычаг» и прийти к 
наиболее оптимальному соотношению «финансового» и «операционного» рычагов. 
Эффект финансового рычага при использовании факторинга будет положительным, если 
рентабельность активов будет выше годовой ставки за факторинговое обслуживание. В 
противном случае, применение факторинга не целесообразно. Для поставщиков 
факторинг является необходимым инструментов, способствующим увеличению продаж, 
устранению кассовых разрывов и улучшению общего финансового положения 
организации.  

Преимущества факторинга как способа финансирования по сравнению с кредитом: 
- не требует обеспечения;  
- размер финансирования неограничен;  
- объем финансирования может увеличиться по мере роста продаж у клиента;  -

финансирование предоставляется на срок фактической отсрочки платежа (товарного 
кредита);  

- срок получения денежных средств с момента предоставления заявки существенно 
короче; 

- финансовый агент не проводит анализа финансово-хозяйственной деятельности 
клиента; 

- сумму финансирования выплачивает фактору не клиент, а его дебиторы;  
- экономия на неоправданных затратах, связанных с получением банковского 

кредита. 
Вместе с тем, практическое применение факторинга не исключает использование 

традиционных банковских и страховых инструментов. В большинстве случаев 
наибольшая эффективность достигается именно за счет рационального сочетания 
кредитования и факторинговых схем. Например, кредитование используется в 
инвестиционной деятельности организации, а факторинг является источником пополнения 
и наращивания краткосрочного капитала. Кроме того, эффективная работа с кредиторами 
по получению торговых отсрочек может выступать как «заменитель» факторинга и в 
идеальном варианте при полной синхронизации (по срокам и суммам) получаемых 
отсрочек от кредиторов и выдаваемых отсрочек платежа дебиторами может быть 
достигнут вариант, не требующий использования факторинга [2]. 

Помимо преимуществ для поставщика, можно выделить преимущества для 
покупателя от использования факторинга: получение товарного кредита (отсрочки 
платежа), если он не предоставлялся поставщиком ранее по причине нехватки 
краткосрочных средств или неприемлемого для него уровня риска. В случае наличия 
отсрочки платежа - возможность увеличения ее срока; получение более льготных цен 
(скидки и т.д.) за счет улучшения платежеспособности самого поставщика при его 
расчетах с контрагентами; расширение ассортимента продаваемых товаров (услуг), что 
влечет за собой привлечение новых покупателей и как следствие рост продаж и 
прибыльность бизнеса; уменьшение риска приобретения товаров низкого качества; 
укрепление рыночных позиций; лучшее использование краткосрочных средств. 

Недостатки факторинга: 
1) Плата за факторинговое финансирование на 20-70% выше ставки по кредитую. В 

соответствии с общепринятой международной практикой в структуре вознаграждения за 
оказание факторинговых услуг выделяются следующие три основные компоненты: 
фиксированный сбор за обработку документов; фиксированный процент от оборота 
поставщика. Большая часть этой части комиссии представляет собой оплату оказываемых 
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фактором услуг, а именно: контроль за своевременной выплатой финансирования; 
контроль за своевременной оплатой товаров дебиторами; работа с дебиторами при 
задержках платежей; учет текущего состояния дебиторской задолженности и 
представление поставщику соответствующих отчетов; стоимость кредитных ресурсов, 
необходимых для финансирования поставщика [3]. 

2) Существенным недостатком факторинга является то, что он доступен не всем 
компаниям.  

Факторинговому обслуживанию не подлежат:  
- организации с большим количеством дебиторов, задолженность каждого из  

которых выражается небольшой суммой; 
- организации, производящие нестандартную или узко направленную продукцию; 
- строительные и другие фирмы, работающие с субподрядчиками;  
- организации, заключающие со своими клиентами долгосрочные контракты и 

выставляющие счета по завершении определенных этапов работы до осуществления 
поставок; 

- факторинговые операции не производятся по долговым обязательства  
физических лиц, филиалов или отделений предприятия. 

3) Недостатком факторинга является наличие разногласий между фирмой и 
клиентом, когда в качестве посредника выступает факторская компания, может привести к 
образованию испорченной трехсторонней связи, которая способна помешать получению 
долгов. Дебиторы могут также высказать претензии к факторской компании в связи с 
разногласиями, возникающими по поводу возврата товаров; 

4) При факторинге финансирование происходит до 90% от суммы отгрузки, даже 
для клиентов с положительной кредитной историей. 

5) Большинства финансовых агентов вводят ограничение по количеству 
покупателей у поставщиков при заключении договора факторингового обслуживания.  

У факторинга есть свои преимущества и недостатки, которые нужно учитывать при 
его использовании в конкретной организации. Таким образом,  факторинг является 
инструментом совершенствования управления дебиторской задолженностью. 
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Мемлекет өзінің қызметінің әртүрлі қырларын сыртқы және ішкі саясаты - 
әлеуметтік және мәдени, қаржылық, техникалық табиғатты қорғау саясаты арқылы ықпал 
етеді. Ең бастысы қаржы саясаты болып табылады, себебі қаржы ресурстары арқылы 
басқа саясаттардың барлығының жүзеге асуы қамтамасыз етіледі. Салық саясаты да 
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бюджеттік-қаржылық саясат пен ақша несие саясатымен қатар қаржы саясатының бір 
бөлігі.  

Салық саясаты - мемлекеттің салық саласында жүргізіп отырған іс-шараларының 
жиынтығы.  Оның басты қажеттілігі салықтардың мәні мен атқаратын қызметтерінен 
келіп шығады және жалпы қоғамдық өнімнің бір бөлігін жинақтап, бюджет арқылы қайта 
бөліп, жалпымемлекеттік қажеттіліктерге жұмсауында көрінеді.  

Салық саясатының мән-мазмұнын ашудың бастапқы алғышарты – салықтық 
қатынастар, ал оның негізі – мемлекет пен шаруашылық жүргізуші субъектілердің, жеке 
тұлғалардың арасындағы мемлекеттің қаржы ресурстарын қалыптастыру бойынша 
қатынастары болып табылады. 

Салық саясаты қоғамның дамуының, саяси құрылымы мен ахуалының әр кезеңінің 
ерекшеліктеріне байланысты. Мемлекет салық саясатын – алға қойған экономикалық 
саясатына сәйкес, қоғамның әлеуметтік-экономикалық және әр нақты даму кезеңінің басқа 
да мақсаттары мен міндеттеріне байланысты жүргізеді. 

Нарықты экономикалы мемлекеттің салық саясатының негізгі мақсаты болып 
мемлекеттің бюджетінің кіріс бөлімін қажетті қаржы ресурстарымен қамтамасыз ету 
табылады. Салық саясатының басты субъектісі -  мемлекет. 

Қаржы-салықтық қатынастар жүйесінде әр салық белгілі бір функцияны атқарады 
және нақты сипаттамасы болады. Сонымен қатар, жалпы алғанда олар бір-бірімен өзара 
байланысты және салықтық қатынастардың жүйесінің жиынтығын білдіреді. Мемлекеттің 
орталықтандырылған қаржы ресурстарын қалыптастыруға қатыса отырып, салықтар 
шаруашылық субъектілердің экономикалық қызметіне әсер етіп, экономикалық өсуге, 
тауарлар мен өнімдердің сапасын жақсартуға ынталындыруы керек. 

Экономикада және мемлекеттің салық саясатында мемлекеттің өндіріске әсер 
етуінде салықтық ынталындыру жүйесі үлкен маңызға ие. Салық механизмінің мазмұнын 
ашатын әртүрлі ынталандыру тетіктері табыстар мен қорларды қалыптастыруды 
қолданылуы мүмкін [1]. 

Салықтық ынталындыру тетіктерін, нормалар мен нормативтерді жасап шығару, 
салық ставкаларын қолданумен байланысты билік органдарының қызметінің негізін 
салушы принципі болып – экономикалық процесстердің өзгерісін уақтылы есепке алып 
отыру мен оларға уақытында әсер ету болып табылады. Салықтар арқылы шаруашылық 
субъектілердің қолында қалатын ақшалай табыстардың мөлшері, төлемқабілеттілігі 
қамтамасыз етіледі, рентабельділік деңгейі реттеледі, яғни оларға мемлекет тарапынан 
бірдей талаптар қойылады[2]. 

Салық саясаты салық саласындағы жүргізіліп отырған іс-шаралар жүйесін 
білдіреді. Салық саясатының мазмұны мен мақсаттары қоғамның әлеуметтік-
экономикалық жағдайына байланысты. 

Салық саясатының міндеттері: 
- мемлекетті қаржы ресурстарымен қамтамасыз ету; 
- жалпы ел экономикасын жақсартуға және реттеуге жағдай жасау; 
- нарықтық қатынастар процесінде туындайтын халықтың табыстары арасындағы 

теңсіздікті барынша азайту; 
-  экономикалық заңдарға сәйкестендіру; 
- нарықтық реформаларды тездетуге ықпал ететін шешімдерді салықтық   
қолдау және макроэкономикалық тұрақтандыру; 
- салық салу базасы мен қаржы ресурстарын мобилизациялау көздерін, оның 

құрамы, құрылымы, өсуінің мүмкін резервтерін анықтау. Сонымен қатар, мұнда қаржы 
ресурстарының көлемі айқындалып, мемлекет пен шаруашылық субъектілердің 
табыстары арасындағы оптималды және баланстанған қатынас анықталады; 

- экономиканың құрылымдық қайта құру процесстерін, оны жақсартудың басым 
бағыттарын дамытуды, экономиканы тұрақтындыру және оның тиімді дамуының негізін 
құруға ынталандыру; 
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- сәйкес нормативтік актілер түрінде мемлекеттің қаржы саясатын жүзеге 
асырудың салықтық механизмін жасап шығару. 

Салық саясаты экономикалық реттеудің ең маңызды құралдарының бірі, 
экономиканы мемлекеттік реттеудің қаржы-несиелік негізі болып табылады. Мемлекет 
салық саясатын нарықтың теріс құбылыстарына әсер етудің белгілі бір реттеуіші ретінде 
қолданады. Нарықтық қатынастар жағдайында салықтар мен салық саясаты экономиканы 
басқарудың қуатты құралы болып табылады. Бүкіл экономиканың тиімді қызмет етуі 
салық саясатының қаншалықты дұрыс жүргізілуіне байланысты. 

Салықтарды қолдану басқарудың экономикалық тәсілдерінің бірі және жалпы 
мемлекеттік мүдделердің кәсіпкерлер мен кәсіпорындардың коммерциялық мүдделерінің 
өзара байланысын, олардың ведомстволық, меншік пен ұйымдастыру-құқықтық 
формаларына тәуелсіз түрде қамтамасыз ету болып табылады. 

Салықтар арқылы кәсіпкерлер мен барлық меншік нысандарындағы 
кәсіпорындардың республикалық және жергілікті бюджеттермен, банктермен, сонымен 
қатар жоғары тұрған ұйымдармен өзара қарым-қатынасы анықталады. 

Салықтардың көмегімен сыртқы экономикалық қызмет, шетел инвестицияларын 
тартуды қоса, реттеледі, кәсіпорындардың шаруашылық табысы мен пайдасы 
қалыптасады. Салықтар арқылы мемлекет өзінің қоғамдық функцияларын орындауға 
қажет ресурстарды қалыптастырады. Әлеуметтік шығындар да салықтар есебінен 
қаржыландырылады, олар табыстардың бөлінуін өзгертіп отырады. Салық салу жүйесі 
адамдар арасында табыстардың соңғы бөлінуін айқындайды. 

Шаруашылық жүргізудің теориясы мен практикасы салық саясатына бірқатар 
талаптар қояды. Оларға: 

- қоғамдық дамудың заңдылықтарына сәйкес ғылыми көзқарастарды сақтау; 
- салық саясатының тиімді базасы болып табылатын экономикалық теория және 

қаржы ғылымдарының тұжырымдамаларын ескеру; 
- қоғамның нақты тарихи жағдайлары мен кезеңдерінің даму ерекшеліктерін, 

мемлекеттің ішкі жағдайы мен халықаралық жағдайдың ерекшеліктерін, мемлекеттің іс 
жүзіндегі экономикалық және қаржылық мүмкіндіктерін ескеру; 

- шаруашылық және қаржылық құрылымдардың өткен тәжірибиесін, жаңа үрдістер 
мен прогрессивті құбылыстарды, әлемдік тәжірибиені жан-жақты оқып-үйрену; 

- мемлекеттегі нақты экономикалық жағдайда іс-шараларда салық салу тәсілдерін 
пайдаланудың көпнұсқалы есептеулерінде барлық факторларды ескеру; 

- салық саясатының концепциясын жасап шығаруда нәтижелерді болжамдау; 
- салық саясатында қайтара алмай қалатын өзгерістерге жол бермейтін салықтық іс-

шаралардың салдарларын алдын-ала көре білу; 
- шаруашылық субъектілердің қызметіне қолайлы жағдай жасау; 
- экономикадығы іс-жағдайлар, мемлекеттің объективті мүмкіндіктері мен қаржы 

потенциалы туралы кең ауқымды және дұрыс ақпаратты пайдалану; 
- математикалық модельдеу мен электронды-есептеу техникаларын жан-жақты 

қолдану. 
Салық саясатының негіздері әрбір қаржы (бюджет) жылында әр жылғы бюджетті 

қабылдауда қаланады және оны іске асыру қажетті заңдық және нормативтік актілерді 
қабылдаумен байланысты. 

Нақты мәселелер мен мақсат-міндеттерді шешуде салық саясатының 
көпқырлылығы мен кең ауқымы: бағалар, несиеге деген проценттік ставкалары, жалақы 
деңгейі және т.б. секілді экономиканы басқарудың басқа да элементтерімен тығыз 
байланысын қалыптастырып,  салықтарды маңызды жалпыэкономикалық 
категориялардың қатарына қояды. 

Салық саясаты – мемлекетпен салық саласында жүргізіп отырған іс-шаралар 
жиынтығы. Кезеңнің ұзақтығы мен шешілетін міндеттердің сипатына қарай салық саясаты 
салық стратегиясы мен тактикасына бөлінеді. 
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Салық стратегиясы салық саласындағы мемлекеттің ұзақ мерзімді бағытын 
қамтиды және ірі масштабты мақсат-міндеттерді шешуді көздейді. 

Салық тактикасы салық жүйесі мен салық механизміне өзгертулер мен 
толықтырулар енгізу арқылы жақын арадағы міндеттерді шешуге бағытталады. 

Масштабы мен әсер ету өрісіне қарай салық саясаты ішкі және сыртқы болып 
бөлінеді. 

Ішкі салық саясаты бір мемлекеттік немесе аймақтың ішіндегі жүргізіліп, ішкі 
мәселелерді шешуді қарастырады. 

Сыртқы салық саясаты екіжақты салық салуды болдырмауға, әртүрлі елдердің 
салық жүйелерін унификациялауға жақындатуға бағытталады. 

Салық саясаты дискрециондық және дискрециондық емес болып бөлінеді. 
Дискрециондық салық саясаты үкіметтің салық ставкаларын немесе салық салудың 

құрылымымен ықпал ету туралы шешімі негізінде жүргізіледі. Ол экономиканың 
құлдырауын тез арада тоқтату мен оның тұрақты жағдайын ұстап тұруда қолданылады. 
Осыған байланысты салық саясатын көбінесе тұрақтандыру саясаты деп те атайды. 

Экономикалық циклдың кезеңіне байланысты ол шектеуші немесе ынталандырушы 
болуы мүмкін. Шектеуші салық саясаты экономикалық көтерілу кезінде шектен тыс 
сұраныстың әсерінен болатын инфляцияны болдырмау мақсатында жүргізіледі. 
Ынталандырушы салық саясаты қоғамдық өндірістің төмендеп кетуі, жұмыссыздықтың 
едәуір жоғары деңгейі жағдайында жүргізіледі. 

Дискрециондық емес салық саясаты үкіметтің шешіміне тәуелсіз автоматты түрде 
жүргізіледі. Мұндай саясат өзін-өзі реттеу режимінде жұмыс істейтін «тұрақтандырушы» 
механизмдердің жұмыс істеуіне байланысты. 

Дамыған нарықтық қатынастар жағдайында салық саясаты өндіріс құрылымын, 
халықтың табыстарының деңгейін өзгерту, аймақтарды экономикалық дамыту мақсатында 
ЖІӨ қайта бөлу үшін пайдаланылады. 

Нақты мәселелер мен мақсат-міндеттерді шешуде салық саясатының 
көпқырлылығы мен кең ауқымы: бағалар, несиеге деген проценттік ставкалары, жалақы 
деңгейі және т.б. секілді экономиканы басқарудың басқа да элементтерімен тығыз 
байланысын қалыптастырып,  салықтарды маңызды жалпыэкономикалық 
категориялардың қатарына қояды. 

Салық саясаты негізгі үш типке бөлінеді:  
Бірінші тип – максималды салықтар саясаты. Бірақ мұндай саясатта салықтардың 

жоғарылауы  кәсіпкерлік қызметке деген мотивацияны төмендетіп, мемлекеттік 
табыстардың күтіліп отырған өсімін бермейді. ЖІӨ-дегі салықтардың шекті ставкасы 
көптеген факторларға байланысты. Шетелдік ғалымдардың еңбектерінде салық ставкасы 
ЖІӨ-нің 50% аспауы қажет деген қорытынды жасалады.  

Екінші типі – оптималды салықтар саясаты. Ол қолайлы салықтық жағдай туғыза 
отырып, кәсіпкерлік пен шағын бизнестің дамуын қамтамасыз етеді. Кәсіпкерлікке салық 
салуды максималды азайту әлеуметтік бағдарламаларды шектеуге алып келеді, себебі 
мемлекеттік кірістер қысқарып кетеді. 

Үшінші тип – салық салудың жоғары деңгейін көздейтін, бірақ едәуір мемлекеттік 
әлеуметтік қорғауды қамтамасыз ететін саясат. Бюджеттің кірістері әртүрлі әлеуметтік 
қорларды ұлғайтуға бағытталады. 

Әдетте, тиімді экономикада салық саясаттарының барлық типтері табысты түрде 
үйлестіріледі. 

Салық саясаты мен салық механизмі көрнекті ірі экономистермен жасалып 
шығарылады. Оның дұрыстығы практикамен тексеріледі. Егер салық саясаты қолдау 
таппаса және оны жүзеге асыру теріс нәтижелер әкелетін болса, онда оны жаңасымен 
ауыстырады[3]. 
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ХХ-ғасырдың 80–90жж. нарықты экономикасы дамыған өнеркәсіптік елдер тура 
және жанама салықтарды жетілдіруге, кәсіпкерлікті ынталандыруға бағытталған салықтық 
реформалар өткізді. 

90-жылдардың басы – ҚР-ның салық жүйесін құру және қалыптастыру кезеңі. 
Салықтар кәсіопрындардың пайдасын жоспарлы түрде бөлу жүйесін алмастырды. 
Мемлекет қоғамдағы процестердің дамуына салық салу арқылы әсер ете бастады.  

Барлық мемлекеттерде салық саясатының ғылыми негізделген теориялық 
зерттеулері мен тиімді және әділетті салық салу әдістемелері практикалық ізденістері 
жүріп жатыр.  
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1995 жылдың басынан, яғни қазақстандық бухгалтерлік есептеме және қаржылық 

есептеме  заңының алғашқы салық есебінің бірінші элементтері пайда болу кезінен бастап 
және бүгінгі күнге дейін осы арнаулы жүйе даму мен қалыптасудың бірнеше сатысынан 
өтті. 

Салық есебінің қызметтері мен міндеттерін орындау үшін, сондай салық есебінің 
өзара байланысты жиынтықты әдіснамасын құрайтын салық заңды арнаулы әдістер мен 
тәсілдерді белгіледі (санаттық, мазмұндық, нысандық-техникалық). 

Өкінішке орай, қазіргі кезде салық заңында салық есебін жүргізудің барлық 
әдістерін сәйкестірілген түрде қарастыратын нормативтік құжат жоқ. Бірақ іс жүзіндегі 
заңды талдау арқылы жеті негізгі әдістерді бөліп алуға болады: 

1. Бухгалтерлік есептің деректеріне негізделген және тек салық салу мақсатында 
пайдаланылатын арнаулы есептік-салықтық көрсеткіштерді және түсініктерді енгізу; 

Негізінде әңгіме қаржылық қатынастар жүйесінің дербес саласы ретінде сыртта 
нысанды – түсінік аппараты арқылы өткізілген салық есебінің әзірленуі туралы. 

Атап өтілгендей, барлық есептік – салықтық көрсеткіштердің тәжірибедегі сипатты 
белгісі бухгалтерлік есептің деректерімен шартталғаны, яғни бухгалтерлік есептің әдісін 
тікелей немесе жанама пайдалануы кезінде қалыптасады[1].         

2. Бухгалтерлік есептік – қаржылық арнаулы ереже мен әдістерден ерекшелігі бар 
есептік-салық көрсеткіштерінің қалыптасуының арнаулы ережесін белгілеу; 

Осы негізгі ерекшелігі – оның тек салық салуға бағытталуы болып табылады. 
Өнімнің өзіндік құнына қосылатын (жұмыс, қызмет) өнімдерді (жұмыс, қызмет) өндіру 
мен өткізу бойынша шағын құрамы туралы Ережеге сәйкес өнім өндіруге (жұмыс, қызмет) 
байланысты ұйымның барлық шығындары өндірістік өнімнің  өзіндік құнын толық 
қалыптастырады. Бірақ кәсіпорындар мен ұйымдардың шығындары салық салу мақсаты 
үшін белгіленген лимиттер, мөлшерлер және нормативтер бекітілген есебі тәртібінде 
түзетіледі. 

3. Салық салымы базасы есебін қалыптастыру әдісі;  
Қазақстан Республикасында салық төлеуші есептеу әдісі бойынша салық салымы 

мақсатындағы табыстар мен шығындарды анықтайды. Есептеу әдісі – салық есебінің әдісі, 
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соған орай табыс пен есептен шығару, жұмыс, қызмет көрсету, төленетін уақытына 
қарамастан, мүлікті кіріске енгізу және өткізу мақсатында тиеп жіберу жұмысы 
істелгеннен бастап есептеледі. Бұл қаржы құралының төленуі мен уақытында түсуіне 
тәуелсіз, олар қатысты табыстар мен есептен шығару мен есеп беру кезеңінде 
қабылданатынын білдіреді.  

4. Тек салық салу мақсаты үшін кейбір жалпы қабылданған ережелер мен 
түсініктерді ашып түсіндіру; 

Жоғарыда көрстеліген әдіс таза түрде салық есебінің қазыналық қызметін жүзеге 
асырады және өзінің негізінде басқа салалардағы кейбір оқиғаларды арнаулы белгілеу 
үшін қызмет етеді: құқық, экономика, бухгалтерлік есеп және т.б. 

Бұл әдістің мәні – өзінің мазмұны жалпы қабылданған жағдайға сай келмейтін, 
салық салу мақсатындағы салық заңдылықтары қандай да бір анықтама үшін өзінің 
түсініктемесін беруімен қорытындылады. 

5. Салық дисконтын белгілеу (салық салу мақсатындағы «жалған» табыс); 
Салық дисконты деп салық төлеуші салық салымы мақсатында алған табысын 

көбейтудегі түзету танылады. 
Бұл әдіс көптеген салық төлемін есептеу кезінде қолданылатын, салық есебінің көп 

тараған тәсілі және ең сипаттысы болып табылады. 
6. Салық кезіндегі әрбір салық түрі үшін анықтау; 
Салық кезеңі – салық базасының қалыптасу үдерісі аяқталатын жыл және салық 

міндеттемесінің мөлшері біржола анықталатын мерзім. Бұл салықтық-есептік элементтің 
қажеттігі көптеген салық салынатын (пайдалар, табыстарға, кірістерге және т.б.) көптеген 
объектілерге уақыттың ұзақтығы және қайталануы тән екендігі анықталады. Соған сәйкес 
нәтижесін анықтау мақсатында, жүргізілетін операцияларға жүйелі түрде есеп жүргізу 
және кезеңінде қорытынды жасау. 

Сонымен бірге салық есебін жүргізу тікелей салық төлеушіге жүктелуі мүмкін, 
сондай-ақ салық заңына сәйкес салықты есептеуді жүргізуге міндетті адамға да жүктеледі. 

Осыған байланысты салықтық есептік кезең мен есеп беру кезеңі туралы түсінікті 
ажырата білу керек, яғни, нәтижелерді шығару мерзімін (соңғы немесе аралық), салық 
органдарына бухгалтерлік есеп беруді жасау және ұсыну. Кейбір жағдайда салықтық 
немесе есеп беру кезеңі қатар келуі мүмкін. Мысалы, салықтық және есеп беру кезеңінде 
шағын ұйымдардың қосымша құнға төлеу кезеңі үш айға, яғни бір тоқсанға тең. Бұл 
ережеге сай, қандай да кезең негізіне есептелген, яғни алдын ала төлемді төлеу барлық 
уақытта қамтамасыз етілмейтіндіктен, бюджетке салықты біркелкі төлеу қажеттілігінен 
туындаған[2].         

Белгіленген салық кезеңіне байланысты салықтарды – мерзімдік және күнтізбелік-
кезеңдік деп бөледі. 

Мерзімдік салықтардың – салық салу объектісінің пайда болу кезеңінен бастап 
мерзімі бойынша есептелетін салықтық кезеңі бар. Ондай салыққа арақ-шарап заттарын 
өндіріп, өткізетін ұйымдар үшін өнімдері үшінші күні өткізілгеннен кейін төленетін 
күнтізбелік-акциздер жатады. 

Күнтізбелік-кезеңдік салықтар күнтізбе бойынша белгілі бір мерзім ішінде 
есептеледі. Оларды өз кезегінде айлық, тоқсандық және жылдық деп бөлуге болады. 

Әр айлық салық ай біткенде есептеледі, мысалы қосымша құнға салық және т.б. 
Тоқсан сайынғы салық, мысалы, ұйымның мүлкіне салынатын салық сияқты тоқсан 

біткенде есептеледі. 
Жылдық салықтар жыл біткенде аударылады. 
7. Арнаулы салық тіркелімін және басқа да салық құжаттарын белгілеу. 
Арнаулы салық құжаттарын енгізу салық есебі әдіснамасының нысанды-

техникалық тәсілі болып табылады. Салық құжаттары құжаттардың үш түрінен тұрады: 
− салықтық есеп айырысу; 
− салық есеп айырысуының көрсеткіштерін негіздеуші құжаттар; 
− салықтық тіркелімдер. 
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Салықтық құжаттардың ерекшілігі оның құрамында мамандандырылған 
«салықтық», алғашқы құжаттар болмайды, өйткені салық есебін енгізу үшін жүргізілген 
шаруашылық оперцияларының факт екенін көрсететін алғашқы бухгалтерлік-есептік 
құжаттар қажет болады. 

Cалықтық есеп айырысу көрсеткіштерін көрсететін және салық міндеттемесінің 
(есеп айырысу, декларация, салықтық кейбір түрлері бойынша, арнаулы есеп айырысулар) 
сомасына сүйенетінін көрсетеді. Тәжірибе жүзінде, әрбір салық органдарына берілетін 
бірден-бір есеп айырысу құжаты. Әрбір нақты жағдайда салықтық есеп айырысулардың 
өзінің аты болуы мүмкін. 

Cалық есебінің жағдайы мен тәртібін реттеуші, мөлшері мен ережелері салық 
заңында айқындалған. 

Бухгалтерлік салық есебінде салық есебінің көрсеткіштері тек қана бухгалтерлік 
есептің деректері бойынша қалыптасады. 

Есептелетін салықтардың саны бойынша, салық есебінің осы түрі салық салудың 
отандық дәстүрлі жүйесі оның жан-жақтылығын көрсететін бухгалтерлік есептің 
көрсеткіштеріне сүйенеді. 

Бухгалтерлік есептің шотында көрсетілмей, Салық кодексінің талаптарына сай 
топталған, есеп беру (салықтық) кезеңіндегі, салық есебінің деректерін жүйелеудің 
жиынтықты нысаны талдаулық салық тіркелімі деп аталады. 

Белгілі бір салық кезеңінде жүргізілген операциялар туралы ақпараттарды 
жиынтықтаудан кейін, салық есебінің тіркелімінен бюджетке енгізілуге тиісті салық 
сомасын бір уақытта анықталумен бірге салық есебіне ауыстырылуы тиісті[3].         

Төмендегі  1 сызбадан Есептік құжаттардың сақталу мерзімін көре аламыз ( 1 
сызба). 

 
Сызба  1 - Есептік құжаттардың сақталу мерзімі 
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Салықтық есеп заңды тұлғаның жиынтықты табысы туралы деректерді ай сайын 
жинайды, бұл табыстан шегерім мен салық салынатын табысты жыл аяғында анықтайды. 
Салық есебін жақсы ұйымдастыру заңды тұлғаның жылдық жиынтықты табысы мен одан 
шегерім туралы нақты ақпаратты қамтамасыз етуге тиісті, яғни ҚР Салық кодексі мен 
стандартты бухгалтер есебінің 12 «Пайдаға салынатын салық» сәйкес корпоративтік табыс 
салығы туралы Декларация толтыруға мүмкіндік береді.  

Кәсiпорын қаржы есептемесiнiң 12 «Пайдаға салынатын салық» aтты халықаралық 
стандарттың негiзгi ережесiне сәйкес аяқталған операциялардың салыққа қатысты 
салдарын осы оқиғаның өзiн қалай eскepeтiн болса, тура солай eскepyi керек.  

12 «Пайдаға салынатын салық» aтты халықаралық стандарттық мақсаты - есептiк 
кезеңде аяқталған барлық операциялардың ағымдағы және келешектегі салық тиiмдiлiгiн 
тану болып табылады.  

Сөйтіп ұйымның шаруашылық қызметіндегі, оның тұтастай, үздіксіз, өзара 
байланысты салық жүйесіндегі көрінісін көрсететін бухгалтерлік есептің жүйесі 
мемлекеттік қазыналық мүддесін жүзеге асыруды қамтамасыз етуді қойғанда, салық 
есебінің пайда болуы және қызмет етуінің қажеттігі туралы қорытынды жасауы мүмкін.    
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Қазіргі уақытта кәсіпорын шығындарын басқару өз функциялары арқылы ішкі 

қызметін, оның стратегиясы мен тактикасын басқарудың негізгі ақпараттық фундаменті 
ретінде орын алуда. Осы жүйенің негізгі бағыты — бұл жедел және болжалды 
басқарушылық шешім қабылдау үшін ақпараттарды дайындау болып табылады. Егер 
қазіргі таңдағы экономистердің шығындарды басқарудың мәні, мақсаты, міндеттері 
туралы пікірлерін жалпылап алатын болсақ, онда оларды төмендегідей көрсетуге болады. 

Мемлекет экономикасының нарықтық қатынастарға өтуімен бірге 
кәсіпорындардың өздігінен жұмыс істеуі, сонымен қатар олардың экономикалық және 
заңгерлік жауапкершіліктері  артуда. Шаруашылық жүргізуші субъектілердің қаржылық 
тұрақтылығының мәні, сонымен қатар олардың бәсекеге қабілеттілігі  жылдам артады. 
Шарушылықты тиімді жүргізе білу кәсіпорынның бәсекелестік жағдайында алға шығу 
шарты болып табылады. 

Қатаң бәсекелестік жағдайы  кәсіпорындардың шығындарды басқару процесіне, 
оларды есептеу мен мониторинг жүргізудің жетілдіру жолдарын іздеуге  үлкен 
қызығушылық тудыруына әкеледі. Кәсіпорында шығындарды басқару процесін 
ұйымдастыру шығындардың жалпы деңгейін төмендетуге көмектеседі. Бұл кәсіпорынға 
қосымша бәсекелік артықшылықтарды береді. 

Шығындарды басқару — бұл кәсіпорынның ресурстарын тиімді қолдану, өндіріс 
процесінің барлық кезеңдерінде ресурстарды үнемдеу және олардан болатын пайда 
деңгейін жоғарылату. Ол тек қана шығындарды азайтуды көздемейді, себебі басқарудың 
барлық элементтеріне тарайды.  
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Шығындарды тиімді басқару арқылы кәсіпорын жоғары экономикалық 
нәтижелерге қол жеткізеді. 

Шарттарға байланысты шығындарды басқару жүйесін құрудың негізгі мақсаты — 
ең тиімді тәсілмен баға анықтауында, сатып алушы сол бағаны  белгілі бір тауар түрі мен 
қызмет үшін төлеуге келісуі қажет. Пайда деңгейін жоғарылату арқылы қаржылық 
нәтижеге қол жеткізу. 

Сонымен қатар, пайда табудың негізгі факторлық желісі: шығындар — өндіріс 
көлемі — пайда элементтерімен түпкілікті зерттеледі:. 

Шығындарды басқарудың маңызды міндеттері: 
—   кәсіпорын қызметінің тиімділігін арттыру; 
—   шығындарды басқарудың негізгі функциялары арқылы анықтау; 
—   шығындарды жекелеген құрылымдық бөлімшелері бойынша есептеу; 
—   өнімнің (жұмыс, қызмет) бір бірлігіне деген шығынды есептеу — өнімнің 

өзіндік құнын калькуляциялау; 
—   шаруашылық шешімдер қабылдау барысында шығындарды бағалауға 

көмектесетін ақпараттық базаны дайындау; 
—   бақылаудың және шығындардың өзгеруінің техникалық тәсілдері мен құралын 

анықтау; 
—   кәсіпорынның барлық өндірістік бөлімшелерінде және өндіріс процесінің 

барлық кезеңдерінде шығындарды төмендету қорларын іздеу; 
—   шығындарды нормалау әдісін таңдау; 
—   өндіріс процесін, ассортименттік және баға саясатынын қалыптастыруды, 

инвестициялау нұсқасын таңдауды, өнім өтімі мен өндіріс көлемін болжауды  жетілдіру 
бойынша басқарушылық шешімдерін қабылдау мақсатында шығындарды талдауды 
жүргізу [3]. 

Шығындарды басқарудың жоғарыда аталған міндеттерінің барлығы кешенді 
шешілуі қажет, сонда ғана кәсіпорын жұмысының жылдам тиімді өсуіне ықпалын тигізеді 
және пайда әкеледі. 

Шығындарды басқарудың функциялары: 
—   өндіріс шығындарын болжау, жоспарлау, нормалау және есептеу, өзіндік 

құнды калькуляциялау, инвестициялық қызмет пен капитал салымдарына деген шектелген 
(ұзақ мерзімді) шығындарды жоспарлау және есептеу; 

—   шығындарды  әр түрлі бағыттары, сегменттері, өнімдері мен бөлімшелері 
бойынша,  көрсеткіш динамикасы, шығындар сметасы мен нормадан ауытқуы бойынша  
бақылау және талдау; 

—   белгілі бір шаруашылық қызметті басқаруда қолдану үшін, қызметті бақылау 
мен персоналды ынталандыру үшін ішкі сандық және сапалық ақпаратты қалыптастыру; 

—   кәсіпорынның өндіріс процесінің барлық кезеңдері мен барлық өндірістік 
бөлімшелерінде шығындарды азайту резервтерін анықтау. 

Кәсіпорын шығындарын басқарудың негізгі функциялары болжау және жоспарлау, 
есептеу, бақылау (мониторинг), реттеу және координациялау, сонымен қатар, талдау 
болып табылады.   

Шығындарды талдауды жүйелі түрде жүргіземіз, яғни ұйымды жекелеген 
элементтерден тұратын бірлескен бөлік ретінде қарастырамыз.  

Шығындарды бақару жүйесінің негізгі элементтері болып шығындарды басқару 
объектілері (бұл шығындардың деңгейі, құрамы мен құрылымы) мен шығындарды 
басқару технологиясы (шығындардың нақты көрсеткіштерінің жоспарлыдан ауытқуын 
анықтау үшін қажетті шараларды жүзеге асыру) табылады. 

Шығындарды басқару жүйесін ұйымдастыру кәсіпорынның 
қаржылық-шаруашылық қызметін ұйымдастыру мен оны басқаруға құрылымдық және 
процестік тәсілдерді аралас қолдануды талап етеді.  Процестік тәсілдің мәні кәсіпорынның 
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барлық қаржылық-шаруашылық қызметін екі категорияға бөлуге болатындығында: негізгі 
бизнес-процестер және қосымша бизнес-процестер. 

Өндірісте негізгі бизнес-процестер өнімді немесе қызметті ұсынумен, оны сатумен 
және тұтынушыға жеткізумен байланысты болады. Олар өзіне келесі 
бизнес-функцияларды қосады: шикізат пен басқа да материалдық ресурстарды жеткізуді 
қамтамасыз ету, өнімнің әр түрін өндіру, өнімнің өтімі мен маркетингі, кепілдік және 
сатылымнан кейінгі қызмет көрсету. 

Шығындарды талдау — бақылау функциясының маңызды элементі бола отырып, 
жоспарлау үшін ақпараттарды дайындайды. Шығындарды басқару жүйесінде талдау 
функционалды циклды аяқтайды және онымен бір мезгілде оның басы болып табылады. 
Шығындар жалпы кәсіпорын бойынша және де, сонымен қатар, өндірістік бөлімшелер, 
шығындардың экономикалық элементі мен калькуляция баптары, қызмет түрлері, өнім 
(жұмыс, қызмет) бірліктері, өндіріс процесі кезеңдері мен есептеудің басқа да объектілері 
бойынша талдауға түседі [2]. 

Шығындар бюджеті өндірістік, қызмет көрсетуші және   функционалды-
басқарушылық бөлімшелері бойынша есептелініп отырады. Кәсіпорындарда олардың 
жүзеге асырылуын талдау жалпы бөлімшелердің барлық бюджеті мен жекелеген 
элементтеріне бөлек жүргізіледі.  

Кәсіпорынның негізгі қызмет түрі бойынша шығындарды талдау өзіне негізгі 
жұмыстарды орындауды қосады: 

1) өндіріске деген шығындардың жалпы сомасы мен экономикалық элементтері 
бойынша өнімнің өтімін талдау. Талдау өндіріске деген шығындарды зерттеу және 
экономикалық элементтер шегінде негізгі қызмет түрі бойынша өнімді (жұмыс, қызмет) 
ұсынуды болжайды. 

Талдау есепті кезеңнің экономикалық элементтері бойынша нақты шығындардың 
үлес салмағын өткен кезеңнің аналогиялық көрсеткіштерімен, сонымен қатар жоспарлы 
мәліметтерімен салыстыру арқылы жүргізіледі. Бұндай тәсіл шығындар құрылымындағы 
өзгерістерді анықтауға және өнімнің материал сыйымдылығының, қор сыйымдылығының, 
еңбекақы сыйымдылығының және еңбек сыйымдылығының өзгерісін анықтауға 
көмектеседі. 

Жекелеп қарастыратын өнім (жұмыс, қызмет) өтімі мен өндіріске кеткен 
шығынның жалпы сомасындағы материалдық шығын үлесінің өзгеруін талдау кезінде 
жекелеген ұйымдардың қызметтеріне кеткен төлемдердің шығындарын ұлғайтуды және 
олардың өсу себептерін анықтауды талап етеді. 

Экономикалық элементтері бойынша кәсіпорынның жалпы шығындарын талдау 
шығындар сомасының элементтері мен олардың құрылымы бойынша өзгеруінің нақты 
себептерін ашу керек. 

Калькуляциялау баптары бойынша дайын өнімнің (жұмыс, қызмет) өзіндік құнын 
талдау объектісі болып кәсіпорынның (немесе өндірістік бөлімшелердің ) дайын өнімнің 
өзіндік құны мен жекелеген бұйымдар (жұмыс, қызмет) табылады. Ол алдыңғы кезеңмен 
немесе жоспармен салыстырғанда қандай баптар бойынша үнемдеуге қол жеткенін, ал 
қандай баптар бойынша шығын шыққанын анықтауға көмектеседі. 
Басты назар ең көп өзгерістер мен шығын шыққан бапқа аударылады [1]. 

Тура калькуляциялық баптар бойынша шығындардың өзгеру себептерінің бірі өнім 
(жұмыс, қызмет) көлемін ұлғайту (немесе азайту) және оның құрамын өзгерту болып 
табылады. Тура материал шығындарының өзгеру себептері болып шығындар нормасының 
өзгеруімен материалға, жанармайға, жартылай фабрикаттарға деген бағалар (тариф) мен 
ұйымдардың өндірістік мінездегі қызметтерінің өзгеруі табылады. 

«Негізгі өндірістік жұмыскерлердің еңбек ақысы» бабы бойынша шығындардың 
өзгеру себептері өнімнің еңбек сыйымдылығының өзгерісі болып табылады. Негізгі 
өндірістік жұмыскерлердің еңбек ақыға деген тура шығындары мен тура материалдық 
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шығындардың өзгерісіне өзара әрекет еруші факторлардың әсері өнім бірлігі мен жеке 
түрлердің өзіндік құнын талдау кезінде анықталады. 

Жанама шығындардың (жалпы өндірістік және жалпы шаруашылық) өзгерісін 
талдау кезінде олардың есепті жыл сметалары өткен жылмен салыстырылып зеттеледі. 

Ақаулардан туындаған жоғалтулар ұлғайған кезде олардың себептері талданып, 
сонымен қатар осы шығындардың орнын толтыру мен ақауларға кеткен шығындар 
теңестіріледі. Басқа да өндірістік шығындарды талдау олардың құрамының түрлері мен 
есепті жылдағы олардың өзгерісінің себептері өткен жылмен салыстыра отырып 
анықталады. 

Шығындарды басқару жүйесінде өнімнің, жұмыстың және қызметтің өзіндік құнын 
талдау үлкен мағынаға ие. Ол берілген көрсеткіштің өзгеру тенденциясын анықтауға, 
оның деңгейі бойынша жоспардың орындалуына, оның өсуіне факторлардың әсерін 
анықтауға, өзіндік құнды төмендету мүмкіндіктерін қолдану бойынша кәсіпорын 
жұмысына баға беру мен қорларды белгілеуге көмектеседі. 

Өзіндік құн кірістер мен шығындарды өлшеудің негізі , сонымен қатар, қорларды 
тиімді қолдану мен интенсификацияның жалпылама көрсеткіштерінің бірі болып 
табылады. Өзіндік құнды талдаудың міндеттері: 

—   өнімнің (жұмыс, қызмет) өзіндік құны бойынша жоспардың шиеленістігі мен 
негізделуін бағалау; 

—   өзіндік құн бойынша талдаудың орындалу деңгейі мен динамикасын белгілеу; 
—   өзіндік құн көрсеткіштерінің динамикасына әсет ететін факторлар мен олар 

бойынша жоспардың орындалуын анықтау, жоспарлы шығындардан нақты шығындардың 
ауытқу көлемі мен себептерін анықтау; 

—   өзіндік құнды төмендету резервтерін анықтау; 
—   шығын мен түсімнің оптималды арақатынасын анықтау мен бағалау [3]. 
Тауар, жұмыс және қызметтің өзіндік құнын талдау үшін ақпараттық база болып 

есеп мәліметтері, өзіндік құнның есептік және жоспарлық калькуляциялары, негізгі және 
қосымша өндіріс бойынша шығындардың синтетикалық және аналитикалық есебі 
табылады. 

Соңғы жылдары шикізат құнының, материалдардың, энергияның өсуіне, сонымен 
қатар, несиені тұтыну үшін пайыздық ставкалардың, жарнамаға деген шығындардың 
өсуіне байланысты өндіріс шығындарының өсуі тенденциясы бақылануда. Нарықтық 
қатынастардың қалыптастыру халықаралық тәжірибе мен нарықтық экономика кезеңіне 
өту ерекшеліктерін ескере отырып, өндіріс шығындарын басқару тәжірибесін жетілдіруді 
талап етеді. Бұл кәсіпорынға бәсекелестік жағдайында өмір сүруіне, пайда деңгейін 
жоғарылату мен шығындар деңгейін төмендетуге, кәсіпорын қызметінің рентабельділігін 
қамтамасыз етуге  көмектеседі. 
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На протяжении длительного периода времени бухгалтерский учет финансово- 
хозяйственной деятельности предприятий и организаций Республики Молдова ведется в 
соответствии с нормативно-законодательными актами и на основе использования 
различных методов и приемов, к основным из которых относятся счета. Их глубокое 
знание и правильное использование в теории и практике хозяйствования составляют 
непременное условие качественного и высокоэффективного бухгалтерского учета, 
планирования, анализа, аудита и развития рыночной экономики.  

Счета бухгалтерского учета – это способ группировки и текущего отражения 
однородных по экономическому содержанию хозяйственных средств, источников их 
образования и хозяйственных процессов предприятия. Они являются признаками 
классификации учетной информации, позволяющими свести в одну совокупность 
множество однородных предметов, а также носителями информации и способом ее 
получения.  

Бухгалтерские счета представляют собой основную единицу группировки и 
хранения учетно-экономической информации. Они открываются на каждый объект 
бухгалтерского учета и тесно связаны между собой, а также с балансом. Счета отражают 
движение строго определенных учетных объектов и образуют единую информационную 
систему, что весьма актуально в контексте обоснованного утверждения проф. В.Л. 
Назаровой о том, что «учет в системе стратегического управления производством 
является не только источником информации об объекте управления, но и инструментом 
оперативного контроля над его состоянием» [6, с. 113]. 

Мы считаем, что каждый счет бухгалтерского учета имеет номер (код), 
наименование, дебет, кредит, обороты, сальдо и операционное поле. Все эти понятия, 
кроме последнего, подробно поясняются в специальной литературе [2, 5, 8, 11]. 
Операционное же поле есть часть бухгалтерского счета, находящаяся между его 
начальным сальдо и оборотом. Оно имеется с дебетовой и кредитовой стороны счета и 
используется для отражения (записи) увеличения и уменьшения учитываемого объекта в 
результате осуществления финансово-хозяйственных операций. 

Счета бухгалтерского учета органически связаны с его объектами, между ними 
существует причинно-следственная связь. Объекты бухгалтерского учета первичны, а его 
счета вторичны, т.е. появление новых учетных объектов вызывает необходимость 
введения новых бухгалтерских счетов и разработки их Плана (рис. 1). 

 
Объекты 

бухгалтерского 
учета 

→  Счета 
бухгалтерского 

учета 

→  План счетов 
бухгалтерского 

учета 
 

Рис. 1. Причинно-следственная связь  
между объектами и счетами бухгалтерского учета 

 
Оптимальная совокупность счетов бухгалтерского учета формируется на основе 

системного, комплексного подхода, образует научнообоснованную систему, которая 
представляется в Плане счетов [1, 3, 4, 7, 9, 10]. Он представляет собой 
систематизированный перечень синтетических счетов и субсчетов бухгалтерского учета, 
которые планируется использовать в дальнейшем для отражения различных финансово-
хозяйственных операций (фактов финансово-хозяйственной деятельности). 
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В Республике Молдова издавна применяется типовой (унифицированный) План 
счетов бухгалтерского учета и количество его счетов менялось в зависимости от 
методологических установок. С утверждением первого Плана счетов и последующих его 
изменений наблюдалась тенденция к уменьшению числа счетов и субсчетов, но с 
переходом отечественного бухгалтерского учета на Международные стандарты 
финансовой отчетности количество счетов и субсчетов в их Плане резко увеличилось. 
Так, в Плане счетов бухгалтерского учета 1940 г. было 124 счета и 80 субсчетов (их общее 
количество 204), в Плане 1954 г. – 79 счетов и 142 субсчета (221). В Плане счетов 1959 г. 
количество счетов уменьшилось до 62, а субсчетов – до 87 (всего 149). Введенные в 
действие с 1 января 1998 и 2014 годов и позднее дополненные Планы счетов 
бухгалтерского учета отражают общую тенденцию увеличения количества счетов и 
субсчетов, которое равняется соответственно 129 счетам, 281 субсчетам и 148 счетам, 309 
субсчетам (их общее количество соответственно 310 и 457). 

В отличие от других стран молдавский Общий план счетов бухгалтерского учета 
имеет расширительную трактовку, так как включает следующие три раздела: 1. Общие 
положения, 2. Перечень счетов бухгалтерского учета, 3. Характеристика и порядок 
применения счетов бухгалтерского учета. Однако изучение второго раздела этого 
нормативного документа показывает, что бухгалтерские счета расположены в нем в 
систематизированном, а не в произвольном порядке. А это есть ничто иное как типичный 
План счетов бухгалтерского учета, и, следовательно, правильное название данного 
раздела. Исходя из этого, вышеуказанные первый и третий разделы целесообразно 
объединить в другой (отдельный) нормативный документ под названием «Методические 
указания по применению Общего плана счетов бухгалтерского учета». 

Также отметим, что в Общем плане счетов бухгалтерского учета указывается, что 
он: 

1) «состоит из трех разделов: I. Общие положения, II. Перечень счетов 
бухгалтерского учета, III. Характеристика и порядок применения счетов бухгалтерского 
учета»; 

2) «содержит 9 классов: 1. Долгосрочные активы, 2. Оборотные активы, 3. 
Собственный капитал, 4. Долгосрочные обязательства, 5. Текущие обязательства, 6. 
Доходы, 7. Расходы, 8. Управленческие счета, 9. Забалансовые счета».  

Однако эти два утверждения взаимоисключающие и противоречат друг другу. 
Такой вывод следует из того, что все счета, указанные в разделе II Общего плана счетов, 
распределены на 9 классов, которые перечислены во втором утверждении. Исходя из 
этого, вышеприведенные два утверждения дают право двояко трактовать Общий план 
счетов бухгалтерского учета – как нормативный акт, устанавливающий: 

а) систематизированный перечень счетов бухгалтерского учета и 
методологические нормы их применения; 

б) систематизированный перечень счетов бухгалтерского учета. 
Объективный анализ первой (расширительной) трактовки Общего плана счетов 

показывает, что она вступает в противоречие с Рабочим планом счетов бухгалтерского 
учета. Оно вызывается тем, что эти два вида Планов счетов существенно различаются 
между собой количеством структурных элементов: первый включает их три (I. Общие 
положения, II. Перечень счетов бухгалтерского учета, III. Характеристика и порядок 
применения счетов), а второй – только один элемент (II. Перечень счетов бухгалтерского 
учета). 

Изучение специальной литературы показывает, что Общий план счетов 
бухгалтерского учета приводится в ней только в одном, нормативном виде (варианте). 
Однако его можно дополнительно представить еще в трех видах: вертикальном (табл. 1), 
горизонтальном (табл. 2) и комбинированном (табл. 3). Это будет способствовать 
лучшему познанию и совершенствованию данного нормативного документа, его более 
эффективному использованию в процессе хозяйственного управления современными 
рыночными структурами рыночной экономики Республики Молдова.  
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Таблица 1 
Общий план счетов бухгалтерского учета в вертикальном виде (фрагмент) 

Счета бухгалтерского учета и их субсчета 
номер наименование 

Класс 3. Собственный капитал 
Группа 31. Уставный и добавочный капитал 

311 Уставный капитал 
312 Добавочный капитал 

1 Эмиссионный доход 
2 Разницы от аннулирования или отчуждения изъятых долей участия 
3 Прочие элементы добавочного капитала 

313 Неоплаченный капитал 
1 Неоплаченный капитал по неоплаченным собственниками долям участия  
2 Неоплаченный капитал по покрытию убытков предыдущих лет 

314 Незарегистрированный капитал 
1 Незарегистрированные акции, выпущенные при создании общества 
2 Доли участия до государственной регистрации увеличения уставного капитала 

315 Изъятый капитал 
. 
. 
. 

  
  

Группа 35. Итоговый финансовый результат 
351 Итоговый финансовый результат 

 
Таблица 2 

Общий план счетов бухгалтерского учета в горизонтальном виде (фрагмент) 
 

Номера и названия 
кла
ссо
в 

групп счетов субсчетов 

счетов 

3.
 С

об
ст

ве
нн

ы
й 

ка
пи

та
л 

31 Уставный и 
добавочный 
капитал 

311  Уставный капитал  
312  Добавочный капитал 1  Эмиссионный доход 

2  Разницы от аннулирования или 
отчуждения изъятых долей участия 
3  Прочие элементы добавочного капитала 

313  Неоплаченный 
капитал 

1  Неоплаченный капитал по неоплаченным 
собственниками долям участия 
2  Неоплаченный капитал по покрытию 
убытков предыдущих лет 

314  Незарегистрирован-
ный капитал 

1  Незарегистрированные акции, 
выпущенные при создании общества 
2  Доли участия до государственной 
регистрации увеличения уставного капитала 

315  Изъятый капитал  
. 
. 
. 

  

35 Итоговый 
финансовый 
результат 

351  Итоговый финансовый 
результат 

 

 
 

Таблица 3 

409 
 



Общий план счетов бухгалтерского учета в комбинированном виде 
(фрагмент) 

 
Счет Субсчет 

№ наименование № наименование 
Класс 3. Собственный капитал 

Группа 31. Уставный и добавочный капитал 
311 Уставный капитал   
312 Добавочный капитал 1 Эмиссионный доход 

2 Разницы от аннулирования или отчуждения изъятых 
долей участия 

3 Прочие элементы добавочного капитала 
313 Неоплаченный капитал 1 Неоплаченный капитал по неоплаченным 

собственниками долям участия  
2 Неоплаченный капитал по покрытию убытков 

предыдущих лет 
314 Незарегистрированный 

капитал 
1 Незарегистрированные акции, выпущенные при создании 

общества 
2 Доли участия до государственной регистрации 

увеличения уставного капитала 
315 Изъятый капитал   

. 

. 

. 
Группа 35. Итоговый финансовый результат 

351 Итоговый финансовый 
результат 

  

 
Для дальнейшего развития, совершенствования и оптимального функционирования 

учетной системы Республики Молдова научно-практический интерес могут представить 
следующие выводы и предложения. 

∼ В специальной литературе весьма часто отмечается, что для получения 
иностранных инвестиций необходимо обязательно перейти на Международные стандарты 
финансовой отчетности. Однако это мнение является ошибочным. С полным основанием 
можно утверждать, что между этими показателями не существует тесной связи, она очень 
слабая. И в этой связи весьма актуальным представляется стратегический анализ 
иностранных инвестиций в контексте необходимости обеспечения развития национальной 
экономики, безопасности и суверенитета страны – ведь с переходом большой части 
экономики в частную собственность зарубежных инвесторов возникают большие риски и 
угрозы. 

∼ Общий план счетов бухгалтерского учета создает иллюзию однородности всех 
его счетов первого порядка (синтетических счетов). Фактически он объединяет две 
качественно разнородные совокупности счетов бухгалтерского учета: первая из них 
включает счета для учета долгосрочных и оборотных активов, собственного капитала, 
долгосрочных и текущих обязательств, доходов, расходов и управленческие, т.е. класса 1-
8, а вторая – забалансовые счета, т.е. класса 9. Поэтому представляется обоснованным и 
целесообразным исключить класс 9 из Общего плана счетов и забалансовые счета дать к 
нему отдельным приложением.  

Практическое использование вышеизложенных предложений по дальнейшему 
развитию и совершенствованию Общего плана счетов бухгалтерского учета будет 
способствовать повышению его качества и эффективности, улучшению информационного 
обеспечения управления, повышению конкурентоспособности хозяйствующих субъектов 
и успешному развитию рыночной экономики Республики Молдова. 
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Перспективы развития радиоинтерфейса в сетях сотовой связи  
четвертого поколения 

 
Авелбекова С.Ш. 

Университет «Туран», г. Алматы 
E-mail: avelbekova@mail.ru 

 
Ни для кого не секрет, что надежды операторов сотовой связи на развитие 

WiMAX, как стандарта сотовой связи 40 не оправдались. Сегодня можно с уверенностью 
заявлять, что WijMAX сети применимы только для интернет-провайдеров и небольших 
операторов, интеграция таких сетей в существующие сети 2G и 3G крупных операторов 
сотовой свя ш очень трудоемка и затратна, а также сети WiMAX пс обеспечивают тре-
буемую скорость передачи данных. Наиболее перспективными направлениями сотовой 
связи 4G является развитие существующего стандарта передачи данных в 3G HSPA до 
HSPA-, а также внедрение абсолютно новой технологии LTE, основанной на базе 
WiMAX решений, Из-за роста пакетного трафика, основным параметром для технологий 
4G является максимальная скорость передачи данных в минимальном радиоканале. 
Технология HSPA- позволяет передавать данные со скоростью до 42 Мбит/с в Downlink и 
11.5 Мбит/с в Uplink. Однако, LTE в разы опережает HSPA- и позволяет передавать 
данные пользователей со скоростью до 303 Мбит/с в Downlink и 75 Мбит/с в Uplink. 
Поэтому в данной статье будут рассмотрены особенности организации радиоинтсрфсйса 
в наиболее перспективном стандарте LTE. 

Стандарт LTE был разработан в 2008 году специально для сетей сотовой связи 4-
го поколения. За основу радиоинтсрфсйса. так же как и в WiMAX была взята технология 
FDMA (Frequency Division Multiple Access) – технология множественного доступа к 
частотам. Основным отличием LTE является то, что в Downlink (соединении от базовой 
станции до абонента) используется OFDMA (Orthogonal FDVIA) - технология множест-
венного доступа к ортогональным частотам, а в Uplink (соединении от абонента до 
базовой станции) используется SC-FDMA (Single Carrier FDMA) – объединение 
нескольких несущих в одну для передачи сигнала. 

Для распределения полосы частот между разными операторами и базовыми 
станциями (BS) одного оператора. в полосе частот выделяются частотные каналы. 
Базовая станция и абонентские терминалы, находящиеся в ее соте, взаимодействуют по 
одному (TDD - временной разнос приема и передачи) или двум (FDD - частотный разнос 
приема и передачи) частотным каналам.  

Стандартизованные варианты ширины частотного канала для LTE составляют 1.5, 
2.5, 5, 10, 15 и 20 МГц. При выбранной (из допустимых значений) ширине частотных 
каналов, в отведенной полосе частот следует расположить частотные каналы, или иными 
словами расположить центральные частоты каналов. Нижнее допустимое положение 
центральной частоты вычисляется как сумма нижней границы отведенной полосы частот 
и половины ширины частотного канала. Шаг между допустимыми положениями 
центральных поднесущих всегда составляет 250 кГц. Верхнее допустимое положение 
центральной частоты вычисляется как разность верхней границы отведенной полосы 
частот и половины ширины частотного канала. 

В зависимости от ширины выбранного частотного канала в нем выделяются от 128 
до 2048 несущих (поднссушнх) частот. Отсчет ведется от так называемой DC-
поднссущсй - центральной частоты, имеющей условный номер 0. Для защиты от 
искажений используются защитные поднссущие (максимум 367 поднесу- щнх) и 
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пилотные поднссущие. Вес остальные поднесу- щис переносят данные и ортогональны 
друг другу. Для передачи в радиоинтерфесе используется модуляция QPSK.16QAM или 
64 QAM в зависимости от качества сигналов. На рис. 1 показана структура канала 
стандарта LTE. 

Информационные поднссущие могут объединяться в подканалы (Subchannelization 
Schemes). Один абонент SS/MS может передавать данные по одному, нескольким или по 
всс.м подканалам; причем в Downlink OFDMA возможна одновременная передача 
информации несколькими SS по разным подканалам. В OFDMA поддержка подканалов 
является обязательной как для BS. так и для SS MS. В OFDMA, где поднссущие нс 
закрепляются за подканалами системы образования подканалов более гибкая (и 
соответственно более сложная). 

На рис. 2 показан принцип организации передачи информации в OFDMA. На 
физическом уровне информация передастся в виде непрерывной последовательности 
кадров. В случае временного разделения направлений UL и DL, в каждом кадре 
осуществляется передача в обоих направлениях - DL и UL. 

 

 
 
Рис.1. Структура канала стандарта LTE 
 

Таблица 1 
Зависомость числа поднесущих от шерины радиоканала 

 
Ширина  
частотного канала 

1.5 МГц 2.5 МГц 5 МГц 10 МГц 15 МГц 20 МГц 

Количество 
поднесших 

128 512 1024 1024 1024 2048 

 

413 
 



 
Рис.2. Организация передачи информации в OFDMA (Downlink LTE) 
 

Таблица 2 
Скорость передачи трафика в Uplink и Downlink 

Ширина 
частотного 
канала 

DLQPSK 1/2 1 LQPSK 1/2 Ш. I6QAM 5/6 UL 16QAM 
5/6 

1)1 64QAM 
5/6 

11L 64QAM 
5/6 

5 МГц 3.5 Мбит/с 3,3 Мбит/с 12 Мбит/с 11,1 
Мбит/с 

18 Мбит/с 16,7 Мбнт/с 

10 МГц 7 Мбит/с 6.7 Мбит/с 24 Мбит/с 22,2 
Мбит/с 

36 Мбит/с 33,3 Мбнт/с 

20 МГц 14 Мбит/с 13.3 Мбит/с 48 Мбит/с 44,4 
Мбит/с 

72 Мбнт/с 66,6 Мбит/с 

 
В Cplinke используется SC-FDMA. В этом случае в один канал объединяются 

последовательно передающиеся поднесущих из канала LTE. Основным преимуществом 
данного решения является более высокая энергетическая эффективность радиосигнала, 
следовательно, меньшая мощность излучения и большее время работы абонентского 
терминала. Использование тех же. что и в OFDMA. поднесущнх. обладающих хорошей 
устойчивостью к искажениям и помехам. А так же упрощение и удешевление 
пользовательских терминалов, по сравнению со стандартной OFDMA технологией. 

В таблице 2 приведены сравнительные характеристики скорости передачи 
информации в символе OFDMA в Downlink и SC-FDMA в Uplink при разных моду-
ляциях в частотных каналах 5МГц, 10МГц и 20 МГц. Fla сегодняшний день 
оборудование пользователей позволяет поддерживать модуляцию от 4QAM до 64 QAM. 
которая динамически изменяется в зависимости от уровня принимаемого сигнала. Чем 
ближе абонент находится к базовой станции, тем выше модуляция и тем больший объем 
трафика может быть передан. Кроме модуляции на качество передаваемого сигнала 
влияет избыточность, вносимая передатчиком. Например. 5/6 означает, что из 6 
переданных символов только 5 переносят полезную информацию, а 6-ой предназначен 
для контрольной суммы и проверки правильности передачи. Соответственно, чем 
меньше избыточность, тем больший объем информации может быть передан. 

Как видно из таблицы с ростом модуляции увеличивается скорость передачи 
информации на физическом уровне, но ухудшается помехоустойчивость сигналов. 

Кроме этого, можно сделать вывод, что при одинаковых начальных условиях 
технология OFDMA позволяет передастся больший объем трафика, чем SC- FDMA. 
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Однако, как показывает статистика по сетям с передачей данных основной объем 
передастся в направлении Downlink. 

 
Выводы 
В статье были рассмотрены особенности развития радноинтерфейса в сетях 

сотовой связи 4-го поколения и был проведено исследование радиосигналов в стандарте 
LTE. Согласно данному исследованию, можно сделать вывод, что наиболее 
перспективным стандартом для сетей сотовой связи 4-го поколения является развитие 
стандарта LTE. основанного на OFDMA (методе множественного доступа к 
произвольным ортогональным поднссущнм) в Downlink и SC-FDMA (методе 
объединения нескольких ортогональных поднесущих в одну) в Uplink. 
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Елбасымыз Н.Ә.Назарбаевтың «Болашақтың іргесін бірге қалаймыз» атты 

жолдауында: «Сапалы білім беру Қазақстанның индустриалдық-инновациялық дамуының 
негізі болуы тиіс» деп атап көрсетілгендей [1, 35], қазіргі кездегі білім беру жүйесі 
әлемдік өркениет көшіне сай, жан-жақты ақпараттық-коммуникациялық 
технологиялармен қамтамасыз етілуі керек. Ақпараттық-коммуникациялық технология 
білім беру жүйесін ақпараттандыруға, білім сапасын арттыруға, әлемдік білім беру 
кеңістігіне енуге, электрондық есептеуіш техникамен жұмыс істеуге, электрондық 
оқулықтарды, интерактивтік құралдарды қолдануға, интернет желісін пайдалануға, 
телекоммуникациялық технологияларды пайдалана отырып, қашықтықтан білім беру – 
Елбасымыздың жолдауында айтылып кеткендей елімізде оқыту теледидарын құруға 
негізделген міндет. Қоғамның ақпарттандырылуы білім беруге қойылатын талаптарды да 
өзгертеді. Білім беру саласының қызметкерлерінің міндеті ақпараттық-коммуникациялық 
технологияларды пайдалана отырып, баланың рухани мүмкіндігін дамыту, білім беру, 
тәрбиелеу, олардың өзіндік жұмыс жасау қабілетінің дамуына мүмкіншілік жасау. 
Сонымен бірге ақпараттық-коммуникациялық технологиялар білім беру саласының 
қызметкерлерінің шығармашылық ізденіс қабілетін дамытуға, жаңа педагогикалық 
технологияларды жете меңгеруге, мамандық шеберлігін қалыптастыруға ықпалын 
тигізеді. Ақпараттық-коммуникациялық технологиялар – мұғалімнің мүмкіндігін 
жоғарылататын құрал. Компьютердің мүмкіндіктерін психологиялық және дидактикалық 
тұрғыда талдап, керек кезінде педагогикалық талаптарға сай қолдану, ішкі тиімділігіне 
көңіл бөлу мұғалімнің шеберлігі болып табылады.  

Қазіргі таңда компьютерлік бақылау тапсырмалары өзекті мәселе болып отыр. 
Бақылау әдісін таңдауға ерекше көңіл бөлу керек, оны тиімсіз түрде пайдалану, көбінесе, 

415 
 

mailto:Azhibekova.91@mail.ru


мұғалімдердің еңбектерін еш етеді. Алдын  ала жоспарланбаған нәтижелерді бағалау 
жүйесінің жұмысы, білім сапасына өзінің жағымсыз әсерін тигізеді.  

Төменде көрсетілген жүйелі классификациясы Л.П. Панкратова, Е.Н. Челак 
бейімделген, бірақ, негізінен, Ю.К. Бабанскийдің «Қазіргі кездегі жалпы білім беру 
мектептердегі оқыту әдістері» атты кітабында келтірілген дәстүрлі сызбаны пайдаланады. 
Бағалау әдісі бойынша және жетекші функцияны пайдалану әртүрлі ақпараттар көздерін 
талдау негізімен орындалған.  

Бақылау орны бойынша оқыту кезеңінде:  
- бақылаудың алдын алу (кіретін) түрі әсіресе информатика үшін өзекті болып 

табылады, себебі бір сыныпта әртүрлі деңгейлік дайындығы бар оқушылар болуы мүмкін. 
Әдепкі орнату күйі осы жағдайда келесі жағдайға әкеліп соғады: үйінде компьютері бар, 
сабаққа жақсы дайындалған оқушылар ең маңызды сәттерді жоғалтып, сабақ үстінде 
зерігіп отырса, ал, нашар дайындалған оқушылар өз-өзіне сенімсіз болады. Кірістік 
бақылауы бастапқы деңгейлік дайындықты және дифференциялық тәсілді пайдалану 
мүмкіндігін анықтайды;  

- ағымдық (жедел) бақылау оқушылардың оқу үрдісіндегі жеке тараулар мен 
тақырыптар бойынша дәрежесі мен деңгейін анықтайды, диагностикалық қызметті жүзеге 
асырады және әрбір оқушымен қатынастық байланысты орнатады. Жеделдік 
бақылауының тиімділігі оның объективтілігі мен тұрақтылығына тәуелді. Ағымдық 
бақылау оқытудың нәтижесін тексеру мен түзету енгізу кезінде маңызды рөл атқарады. ;  

- қорытынды бақылау (шығыстық) материалды меңгеру бойынша сапасын 
анықтайды, оқушылардың дайындықтарының деңгейлері мен дәрежелерін бекітеді, яғни 
оқытудың нәтижесін қорытындылайды.  

Бақылаудың функциялары және түрлеріне тоқталатын болсақ, бақылау және 
оқушылардың білім бағасы дидактикалық сұраныс бойынша бірнеше функцияға бөлінеді:  

Коррекциялы бақылау функциясы – кері байланысты ұйымдастырады «оқытушы-
оқушының».  

Бақылаудың оқыту функциясы – тексеру процесінде оқушылардың білім деңгейі, 
материалды жаңғырту кезеңінде байқалады.  

Білім беру функциясы. Тексеру, бақылау, есепке алу оқытудың тығыз байланыстағы 
құрамдас бөліктері болып табылады, олардың мақсаты білім деңгейін анықтау, белгілеу 
ғана емес, білім алуға ықпал ету, қателіктерді түзету, бұдан әрі жылжуына жәрдемдесу.  

Ынталандыру фунциясы білім беру фунциясының логикалық жалғасы мен 
қосымшасы сияқты, бақылау оқушы әрекетінің шырқын бұзбай, керісінше, жаңа 
мақсаттарға, оқу мен дамудың жоғары деңгейіне жетуде сенімділік ұялатуын қамтамасыз 
етуі тиіс.  

Талдау-коррекциялау функциясы мұғалімнің педагогикалық рефлексиясымен, өзін-
өзі талдау, жоспарлауды жетілдіру және оқытуды ұйымдастыруымен байланысты.  

Тәрбиелеуші және дамытушы функция өзін-өзі баламалы бағалауды, 
жауапкершілікті, ұмтылысты, шығармашылық қатынасты, өзін-өзі ерікті бағыттауды, өз 
қабілеттерін дамытуға деген ұмтылысты, білім алу кезінде кеткен кемшіліктерді 
уақытылы анықтау және мінез-құлықтың басқа да әлеуметтік құнды қабілеттері мен 
қасиеттерін қалыптастырумен байланысты.  

Бақылаушы функция жетістік деңгейін белгілеуді, оның нормалар мен 
стандарттарға сәйкестігін, сондай-ақ даму және білімді игеруде жоғары деңгейге жетуді 
қамтамасыз етеді [2]. 

Бақылау тапсырмаларына қойылатын дидактикалық талаптар:  
- білімділік мақсаттарды түгелдей, сондай-ақ олардың құраушы элементтерін және 

олардың дамытушылық және тәрбиелік мақсаттармен байланысын айқын дұрыс түрде 
құрастыру қажет;  

- оқушылардың дайындық деңгейіне қойылатын талаптарды ескере отырып, оқу 
бағдарламасы мен мақсаттарына сай сабақтың үйлесімді мазмұнын анықтау;  
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- сабақ кезінде, сондай-ақ әртүрлі жұмыстар кезінде білім мен біліктіліктерді 
ұйымдастыру және оқушылардың ғылыми білімдерді меңгеру деңгейін болжау;  

- оқыту формаларының ең тиімді тәсілдерін және әдістерін таңдап қолдану, 
олардың сабақтың кезеңдеріне әсерін бақылау және қалыптастыру, жеке және ұжымдық 
жұмыс формаларын таңдау және оқушылардың өздігінен жұмыс істеу дағдысын 
қалыптастыру;  

- барлық дидактикалық принциптерді сабақ барысында жүзеге асыру;  
- оқушылардың табысты оқуына жағдай жасау.  
Қазіргі уақытта бақылау тапсырмаларының ішінде кеңіне қолданылатыны - 

компьютерлік тест. Тест (ағылш.– test) – оның қазақша аудармасы тексеру, сынау, байқау 
деген мағына білдіреді [3].  Соңғы жылдарда оқушылардың білім сапасын тексеруде, 
бақылау тапсырмаларын құрастырғанда  тест тиімді тәсіл ретінде көрініс табуда. Тест 
оқушы білімінің деңгейін ғана анықтап қоймайды, оның ойын жүйелеп, жылдам 
есептеуіне, логикалық ойлау, есептеу дағдыларының қалыптасуына, тез шешім қабылдау 
қасиетінің дамуына тиімді әсер етеді.  

Қай пәннен болмасын оқушы білімін тексерудің, бағалаудың бір түрі – тесттік 
бақылау болып табылады. Тест оқушының білім дәрежесі қандай екендігін анықтайтын 
және ол білімді түрлі жағдайларда қолдана білуін тексеруге мүмкіндік беретін тиімді жол. 
Тестік бақылауда берілетін есептер есептеу жолы жеңіл, ықшам, шешуге жеңіл, оқушыны 
жалықтырмайтындай болғаны абзал.  

Басқа бақылау әдістерімен салыстырғанда тестілеу әдісі бойынша әлдеқайда 
шынайы нәтижелер алуға болады. Себебі тестілеу нәтижесі сандық бағдарланып 
бекітілген тұрақтылармен салыстырылады. Бұл әдіс бақылау нәтижелерін объективті 
түрде әрі сенімді әрі сәйкестендірілген күйде өлшеп, анықтауға мүмкіндік береді. Тестің 
білімді бағалау жүйесі ретінде өзіндік артықшылық жақтары бар. Тестілеу арқылы 
оқушының теориялық және сарамандық материалды қалай бекіткенін қысқа уақыт ішінде 
шынайы анықтап, оқу уақытын үнемдеуге болады. Тестілеу арқылы алынған баға көбірек 
сараланған, қажет болған жағдайда көп градацияланған шкала бойынша баға алуға 
болады. Тестілеудің келесі бір артықшылығы білімді бақылау кезінде үлкен, көлемді 
материалды қамтуға болады. Кездейсоқтық элементі азайып, үлкен аудиторияны қамтуға 
мүмкіндік береді [3].    

Жасалған тест сұрақтарына қанша уақыт қажет екенін мұғалім күні бұрын есептеп, 
анықтап алғаны дұрыс. Шамамен жетілдіріп отыру керек.  

Тест жүргізгенде берілген дайын жауаптардың дұрыс немесе теріс екенін шартты 
белгі қойып, сызып немесе жазып көрсетуге болады. Бұл көп уақытты қажет етпейді.  

Тест сұрақтарын құрғанда мұғалімдер пәннің бағдарламасын ескеріп, сұрақтарды 
бірнеше жәйтте, кем дегенде үш жәйтте жасайды. Олар мыналар:  

- тест сұрақтары түсінікті, анық болуы, жауабына екі ұшты тақырыптар 
енгізілмейді;  

- тест сұрақтары оңай және қиын тақырыптарды қамтып жасалады;  
- бір сұраққа бірнеше жауап беріледі. Олардың екеу-үшеуі немесе бірнешеуі дұрыс 

жауап ретінде беріледі (дұрысын тауып белгі қою керек);  
- тест сұрақтары бойынша оқушылардың үлгерім дәрежесін, білім сапасын пайыз 

арқылы бағалап шығаруға да болады. Олардың дұрыс жауаптары 50% төмен болса, білім 
дәрежесі төмен, 50% асса орташа үлгерім, 75% болса, білім дәрежесі жақсы үлгерім, 80-
90% болса, білім дәрежесі жоғары үлгерім деп есептеледі. Мұғалім бес балдық жүйе 
бойынша оқушылардың білім сапасын бағалай алады.  

Тестілеу технологиясын пайдалану, жобалар мен рефераттарды қорғау және 
ауызша емтихан нысаны ретіндегі қортынды бақылауда кездесетін кейбір кемшіліктерді 
түзетуге байланысты болып келеді.  

Информатиканың барлық тарауларын толығымен қамтуы тестілеудің пайдалы 
жағы болып табылады. Бағалау нәтижелері емтихан алушының жеке және кәсіби 
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сапалықтарына қатысты емес және объективтік түрде сипатталады. Нәтижесінде оқушы 
өзінің білім алу кезіндегі жетістіктерін, информатика пәнінің мазмұнды кеңістігінде бұдан 
да кең көлемде көрсете алады. Осының бәрі қорытынды бақылауға жұмсалатын уақыттың 
аз болуына қарамастан іске асырылады. Тесттер логикалық және қарама-қайшы емес, 
интерпретациясы біркелкі мәндес, тестілеуді ұйымдастыру реттелген. Әлемдік тәжірибеде 
тестілеу кең көлемде қолданылады.  

Осы әдістің пайдалы жақтарымен бірге, кемшіліктері де бар, ол тесттердің жоғары 
сапалы түрде дайындау қажеттілігіне байланысты. Екінші мәселеге оқушылардың 
синтетикалық - талдаулық дағдыларын тексерудің күрделілігі жатады. Осындай және 
басқа да кемшіліктерін түзету үшін көп нұсқалы тесттер мен ашық жауаптары бар тесттері 
бар тапсырмалар жүйесін әзірлеу керек. Осындай тесттік тапсырмаларды тексеру 
оқушының жазбаша жауабында керекті сөздердің бар болуы бойынша жүзеге асырылады. 
Берілген мәтінде құрылымды, керекті сөздерді қарайту, сұрақтарға жауап қайтару сияқты 
тесттер және басқа да әр түрлі типтегі тапсырмалар бар.  

Қортындылай келе, қазіргі білім беру саласында білім алушылардың білімін 
бақылау мәселесін жетілдіру оның жеке тұлға ретінде дамуының алғы шарттарының бірі 
болып табылады. 
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Начнем нашу заметку с одной темы №3. Математическая модель "Интеграл" из 

материала к применению математики и информатики в инженерных науках и 
строительстве от ИТМ и НВ: 

Интеграл – классический бесконечный объект, приближение которого в том или 
ином смысле конечными объектами составляет содержание общирного раздела как 
теоритической, так и прикладной математики, носящего общее название "Квадратурные 
(вмногомерном случае также называемые кубатурными) формулы". 

Исключительная важность данной темы объясняется тем фактом, что как это 
отмечено в [Хавин В.П. Основы математического анализа.Л.: Издательство Ленинграского 
университета,1989. Стр.276 ]: 

«Вопрос "Зачем нужен интеграл? "немногим обличается от вопроса "Зачем нужна 
математика ?", ибо часто там, где используется математика, используется именно 
интеграл» [1]. 

Немного истории [2] : Ньютон и Лейбниц разработали обе различные концепции 
интеграла. Ньютон использовал в основном неопределенный интеграл и рассамтривал 
интегрирование как операцию, обратную к дифференцированию. В течение всего 
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XVIIIв.этот подход был преобладающим. Лейбниц интерпретировал площади и объемы 
как суммы прямоугольников и цилиндров , что привело к понятию определенного 
интеграла; Коши первым давший точное определенного интеграла (1823 г.), 
придерживался этой второй концепции. 

Для обозначения Коши пользовался символом 
    

∫ 𝑓𝑓(𝑥𝑥)𝑑𝑑𝑥𝑥𝑋𝑋
𝑥𝑥0  , “придуманным г – ном Фурье”. 

 
Интеграл Коши распространяется на кусочно-непрерывные функции 

(ограниченные функции, имеющие конечное число разрывов в промежутке 
интегрирования). 

В своей работе "Аналитическая теория теплоты", вышедшей в 1822 Фурье 
рассматривал температуру  U бесконечно тонкой, твердой, пластинки, произвольная точка 
которой имеет координаты х и у. Эти координаты удовлетворяют уравнению с частными 
производными: 

 
∂2u    ∂2u 

── + ── = 0. 
∂x2      ∂у2 

 С помощью суперпозиции частных решений он получил общее решение для U в 
виде 

 
U = a0e-xcosy + a3e-3xcos3y + ...ane- (2n+1)x cos(2n+1)y+… 

 
Чтобы определить коэффициенты аn, Фурье использовал граничные условия, 

бесконечно число раз дифференцировал бесконечные ряды, а затем , положив у=0 в 
полученных уравнениях,приходил к решению бесконечного числа линейных уравнений с 
бесконечным числом неизвестных – и все это без достаточного математического 
обоснования, руководствуясь лишь интуитивным пониманием иccледуемого физического 
явления.             
 В разделе VI своей “Аналитической теории”, названном “Разложение” 
произвольной функции в тригонометрические ряды, Фурье рассматривал функцию f, 
определенную (- 𝜋𝜋

2
, 𝜋𝜋

2
), разложение которой в тригонометрический ряд имело вид  

f(x) = a1sinx+a2sin2x+…+aksinkx+… .     
Задача состоит в вычислении коэффициентов в том самом случае, когда, как он 

говорит, “функция f(x) представляет последовательность значений или ординат, каждая из 
которых произвольна ... Не предполагается, что эти координаты подчинены общему 
закону; они следуют друг за другом произвольным образом и каждая из них задана так, 
как была бы задана одна единственная величина”. Фурье вступил, таким образом, на 
новый путь: умножая предыдущее выражение на sinkx почленно интегрируя полученный 
ряд – без всякого обоснования, - он пришел к следующему замечательному результату:                           

   
ак = 2

𝜋𝜋 ∫ 𝑓𝑓(𝑥𝑥) ∙ 𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑥𝑥𝑑𝑑𝑥𝑥 
 
Фурье заметил, что во всех рассмотренных случаях эти интегралы имеют смысл, и 

заключил из этого, что всякая функция одного переменного может быть представлена 
тригонометрическим рядом. Этот вывод  хотя и нестрогий, на этот раз был принят 
сообществом математиков.          
 И только в 1829 г. Дирихле в своем мемуаре “О сходимости тригонометрических 
рядов, которые служат для представления произвольной функции между заданными 
пределами”, который ознаменовал важный момент в истории математики, сделал 

419 
 



решающий шаг в развитии этой теории. При помощи исследования, о котором 
Ж.Дьедонне писал, что “оно послужило образцом для бесчисленных исследований ХІХ 
в.”, Дирихле доказал предложение, свормулированное Фурье, уточнив, при каких 
условиях тригонометрический ряд, имеющий в качестве коэффициентов коэффициенты 
Фурье, сходится и представляет на заданном конечном интервале некоторую заданную 
функцию. Эти условия, названные условиями Дирихле, можно сформулировать так:  
 1)  функция f однозначна и ограничена;        
 2)  функция f  имеет конечное число разрывов на протяжении каждого периода (т.е. 
кусочно непрерывна);           
 3)  функция f обладает лишь конечным числом максимумов и минимумов на 
протяжении каждого периода ( т.е. кусочно монотонна ).      
 Эти исследования оказали глубокое влияние не только на понятию функции, но 
также и на понятия интеграла, равномерной сходимости, точечного множества. 
Действительно, в условиях теоремы Дирихле важную роль играют понятия 
непрерывности, дифференцируемости, “числа” точек, в которых функция не является 
непрерывной или в которых она не дифференцируема или её производная обращается в 
нуль.              
 К этому моменту оставались открытыми следующие прблемы: построить функции, 
не удовлетворяющие условиям Дирихле; четко отделить понятие непрерывности от 
понятия дифференцируемости, а затем охарактеризовать множество точек разрыва, 
множество максимумов и минимумов и т.д. Впрочем, в конце своего мемуара Дирихле дал 
пример функции совершенно новой природы – а именно функции, разрывной во всех 
своих точках: f(x) равно постоянной С, если х – рациональное число, и равно другой 
постоянной d, если х иррационально.         
 Все эти новые проблемы разрабатывал дальше Риман, главный продолжатель 
исследований Дирихле. В своей имевшей большой резонанс работе, представленной в 
1854 г. в качестве диссертации в Геттингенском университете и напечатанной в 1857 г. 
(“О возможности представления функции посредством тригономтерического ряда”), он 
развил более общую теорию интегрирования, чем у Коши, позволяющую представлять 
рядами Фурье и функции, имеющие бесконечное число разрывов ( коэффициенты Фурье 
равны определенным интегралам от выражений, содержащим саму функцию). Риман 
привел пример ограниченной функции, имеющей счетное множество разрывов и 
интегрируемой в смысле его теории интегрирования ([2], стр. 323). Теория Римана 
впервые дала возможность измерить множество точек, которое не обязательно было 
интервалом.   

Используя результат Римана о существовании интегрируемых разрывных функций, 
Дарбу доказал в 1875 г., что существуют непрерывные функции, не имеющие 
производной. Но уже после появления диссертации Римана (1854 г.) свойства 
непрерывности и дифференцируемости стали четко различать.     
 Вслед за мемуаром Римана начинает развиваться подход, связанный с теорией 
меры, который был введен Кантором, а позднее Камиллом Жорданом. Нужно было найти 
обобщение понятий длины и объема на более широкие классы множеств, так чтобы 
сохранялись основные свойства этих величин – аддитивность и непрерывность.   
  В 1902 г. Лебег (1875-1941) в своей диссертации, главной темой которой была 
теория интегрирования, выдвинул совершенно новые идеи обращения с разрывными 
функциями.             
 После теории Римана возникли теоретические трудности.     
 Первая серьезная трудность такова: если некоторая ограниченная функция может 
быть представлена тригонометрическим рядом, обязательно ли он будет рядом Фурье 
этой функции? Близкий вопрос: всегда ли возможно почленное интегрирование ряда? 
Фурье отвечал на оба вопроса утвердительно. Однако к концу ХІХ в. стало известно, что 
почленное интегрирование не всегда возможно даже для равномерно сходящихся рядов, 
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потому что их суммы необязательно интегрируемы по Риману. Эти исследования 
увенчались изяшным доказательством теоремы Лебега: почисленное интегрирование 
всегда возможно для равномерно ограниченных рядов интегрируемых по Лебегу функций. 
 Вторая серьезная трудность связана с основной теоремой дифференциального и 
интеграьного исчисления, которую можно записать в виде соотношения  

�𝑓𝑓(𝑥𝑥)𝑑𝑑𝑥𝑥 = 𝐹𝐹(в) −  𝐹𝐹(𝑎𝑎),
в

а

 

        выражающую тот факт, что дифференцирование и интегрирование – взаимно 
обратные операции. Начиная 1870 г. были выявлены функции, имеющие ограниченную 
производную, не интегрируемую по Риману. Для таких функций эта теорема не имела  
смысла.             
 Теория Лебега прекрасно объяснила трудности, с которыми столкнулись аналитики 
ХІХ в.             
 Существенная разница между методами Лебега и Римана заключается в том, что 
Лебег рассматривает разбиения не области определения [a,b]  функции f, a области её 
значений.             
 Вот как сам Лебег образно объяснял характер своего интеграла: “Я должен 
заплатить определенную сумму; я достаю из кармана монеты и купюры разного 
достоинства и отдаю их моему кредитору в том порядке, как они появляются, пока не 
выплачу весь долг. Это интеграл Римана. Но я могу действовать иначе. Рассортировав все 
свои деньги, я разложу на кучку купюры одного достоинства и одинаковые монеты и 
внесу платеж, объединяя денежные знаки одного достоинства. Это мои интеграл”.  

 Полученное таким способом понятие интеграла является более общим, чем 
интеграл Римана: всякая функция, интегруемая по Риману, интегрируема по Лебегу, 
причем оба совпадают. Придуманая Дирихле функция, равная 1 в рациональных почках и 
О в иррациональных, не интегрируема по Риману; зато она интегрируема по Лебегу и её 
интеграл равен нулю ( [2], стр. 342 ). 

Минуя известные классические методы вычисления интегралов вернемся к теме 
нашей статьи. Речь пойдет о нашем современнике Н. Темиргалиеве [3], защитивщем 
докторскую диссертацию на тему “Об эффективности алгоритмов численного 
интегрирования и восстановления функций многих переменных” (Математический 
институт им. В.А. Стеклова АН ССР. Москва 1991 г.) 

Одним из главных достижений Н. Темиргалиева является решение задачи, долго не 
поддавшейся усилиям математиков из разных стран, и в американском журнале 
“Contemporary Mathematics”(Современная математика) названной “центральной в 
численном интегрировании”, что было обусловлено быстрым развитием компьютерных 
технологий. Естественная задача приближенного интегрирования приобрела особую 
актуальность во время работ над атомной бомбой в США, и тогда американский 
математик фон Нейман создал метод ныне широко известный как “Метод Монте - Карло” 
Позже советский математик проффессор МГУ Н.М. Коробов предложил новый, более 
экономный для ЭВМ, теоретико числовой подход к этой задаче. Впоследствии 
интенсивные исследования по этой теме проводились в ФРГ и Австрии, в Китае и 
многими математиками других стран. Полученный Н.Темиргалиевным результат был 
проверен и признан Н.М.Коробовым (кстати, победителем Московской математической 
олимпиады 1935 г.) – основоположником теории. Исключительная эффективность этих 
методов подверждена численными экспериментами. 

Институт теорической математики и научных вычислений для применений в 
технических и инженерных науках (ИТМ и НВ), директором которого является д.ф.м.н., 
профессор Н. Темиргалиев работает под девизом: Когда имеешь много вложить, у дня 
находятся сотни карманов (Фридрих Ницще) 
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В математической науке им и его учениками ведутся широкомасштабные 
исследования от классических задач метрической теории функций до задач по 
восстановлению и дискретизации по точным и неточным данным основных 
математических моделей – функций, производных, интегралов, решений уравнений в 
частных производных, результаты которых окончательны или близки к окончательным, с 
одновременной эффективной численной реализацией (см. [4]).     
 Интересующие вопросы по теме «математическая модель “Интегралы”» читатель 
найдёт [1], стр. 104-113.  
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Білімді жаңаландыру стратегиясына қатысты жалпы білімдік  процесстегі 

ақпараттыққатынастық технологияның рөлі Білім мен ғылым Министрлігінің 
құжаттарында анықталған. Болашақ мамандар үшін ақпараттық  қатынастық 
мүмкіндіктің жүйелі, нәтижелі қалыптастыру бүгінгі күні тек  ақпараттық  қатынастық 
технологияны пайдалану жағдайында ғана мүмкін болады, яғни ақпараттандыру – ол білім 
жүйесін жаңашаландырудың маңызды бағыты. Математиканы оқытудың мақсаты мен 
міндеттерін шын мәнінде жүзеге асыру, компьютермен оқыту кезінде ғана барынша 
тиімді түрде  жүзеге асады. Компьютермен  оқытудың психологиялық, педагогикалық 
ерекшеліктері, өз кезегінде, іс-әрекеттің игерілу кезеңдерін нақтылауды талап етеді.  

Ғылыми -тәжірибелік прогресстің қазіргі кезеңінде  ғылым, соның ішінде 
математика да қоғамның тікелей  өндірістік күші болып отыр. Сондықтан,   студенттердің 
жақсы математикалық дайындығы олардың өмірдегі нәтижелі еңбегінің, іс-әрекетінің  
қажетті шарты болып табылады. Студенттердің дайындығын жетілдіру  жолдарының бірі, 
педагогикалық әдебиеттерде атап көрсетілгендей, математиканы оқытудың  
қолданбалылығын іске асыру болып табылады. Оқытудың қолданбалылығы дегеніміз   
ол алдымен, математиканы физикадан және басқа да пәндерді  оқыту барысында 
пайдалану, өмірде  қажетті қолданбалы  мазмұнды есептерді  шығару, сонымен  бірге 
мектепті бітіргеннен кейін математиканы  өзінің қызмет ететін саласында қолдана алу  
болып табылады.  

Колледждерде жаңа ақпараттық  технологияны пайдалану  көптен бері  туындаған 
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қажеттілік. Дәрістердің электрондық  мәтіндерін және  түрлі деңгейдегі өздік жұмыс пен 
бақылау жұмыстарының топтамасын пайдалану, оқу-әдістемелік кешен құрудың  
ажырамас бөлігі болып табылады. Ол студенттің өз бетімен  білім ала білуіне және 
зерттеу  жүмыстарын  жүргізе алуына бағытталады. Білім саласында ақпараттық-
қатынастық  технологияны нәтижелі пайдалану үшін әрбір оқытушы әдістемелік жүйеде 
ақпараттық- қатынастық технологияның маңызын анық білу және бағдарламалық  
құралдармен  жұмыс жасай алуы керек.  

Математика сабақтарында АКТ пайдалану жұмыстардың орындалу көрнекілігі 
және жылдамдығы есебінен материалды оқытудың тиімділігін арттырады, интерактивті 
режимде студенттердің білімін тексеру үшін уақытын қысқартуға мүмкіндік береді, 
студенттердің жеке басының толық әлеуетін жүзеге асыруға көмектеседі және танымдық, 
моральдық-этикалық, шығармашылық, коммуникативтік, сонымен қатар ақпараттық 
мәдениетін дамытуға ықпал етеді. 

Компьютердің көмегімен  студент өз бетінше, сондай-ақ, өзге студенттермен 
топтасып бірге  жұмыс істеуге  мүмкіндік алады. 

Қазіргі кездегі білімді ақпараттандырудың мақсаттары мынадай: 
- жалпы  компьютерлік білімді қамтамасыздандыру; 

- барлық пәндер бойынша оқытудың сапасын арттыру  құралы ретінде, ақпараттық-
қатынастық технологияның негізінде,  білім жүйесінің  тиімділігін арттыру; 

- колледжде математиканың қолданбалы бағытын күшейту, сапасын арттыру  
мақсатында компьютерді тиімді пайдалану үшін педагогтың ақпараттық мәдениетін, 
оқушылардың компьютерлік сауатын жетілдіру. 

Компьютерді пайдалану  математиканы оқытудың  мазмұны мен тәсіліне  жан-жақты 
ықпал етті. Математиканың қолданбалы бағытын оқытуда ақпараттық технологияларды 
пайдалану, ол  компьютерлік оқу бағдарламаларын құру мен қолдануды да үйренуге 
мүмкіндік береді. Бұл бағдарламаларда  студенттердің логикалық ойы жүзеге асырылады, 
сабақтар жаңаша ұйымдастырылады және оқытушының  қызметі мен рөлі өзгереді.  

Математиканы оқытудың қолданбалы  бағытын арттыруда  компьютерлік оқыту  
бағдарламаларын қолдану студенттердің математиканы  оқып білуге құштарлығын 
арттырып, қандай да бір мәселені  компьютердің көмегімен шешуге үйретеді. 

Қазіргі таңда оқу үрдісіне жаңа ақпараттық-қатынастық технологияларды енгізу 
оқытудың мазмұнын, оны ұйымдастыруды және оқыту әдісін жетілдіруде. Математика 
курсын оқытуда ақпараттық технологияларды қолдану студенттің физиологиялық  
мүмкіндіктеріне негізделіп жүргізіледі. Яғни, студенттің есінде естігеннен  материалдың 1

4
 

бөлігі, көргенінің   1
3
  бөлігі, естігенінен және көргенінен 1

2
 бөлігі, ал студент өзі  оқу 

үрдісіне белсенді араласқан жағдайда берілген материалдың 3
4
 бөлігі меңгеріледі.  

Сабақта ақпараттық - қатынастық технологияны қолдану, математиканы оқыту 
үрдісін  қызықты және нәтижелі өткізуге мүмкіндік береді. Математикалық есептерді 
шығаруда ақпараттық-қатынастық технологияны пайдалану, студенттердің пәнге деген  
қызығушылығын арттырады. Компьютерді студенттің ақыл – ойын дамытатын қуатты 
тірек рычаг ретінде қарастыруға болады. Математика сабағында компьютерлік 
бағдарламалық құралдарды қолдану  дәстүрлі түрде өткізілетін оқыту әдісін түрлендіреді 
және осы бағдарламалардың көмегімен  әр түрлі есептерді шығаруға мүмкіндік жасайды.  
Қоғамымыздағы  ғылым мен техниканың ғарыштап  дамуы жан-жақты дамыған 
адамзаттың  қалыптасуын талап етеді. Бұл мәселенің шешімін табуда компьютердің орны 
ерекше. Соңғы жылдары  ақпараттық-қатынастық технологияның барлық салаларға кең 
көлемде тереңдей енуі байқалады. Қолданбалы есептерді компьютердің көмегімен 
шығаруды көбіне модельдеу деп атайды, себебі бұл кезде шынайы  объект, процесс 
немесе құбылыс туралы қысқаша түсінік пайдаланылады. Шығарылатын есептердің 
математикалық тілде  тұжырымдалмауы жиі кездеседі. Есепті компьютердің көмегімен 
шығару үшін, алдымен оны  математикалық есеп формасына келтіру қажет, содан кейін  
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оны шығарудың бағдарламасы жасалады. 
Компьютердің көмегі арқылы қолданбалы есептерді шығару келесі кезеңдермен 

жүргізіледі: 
- есептің берілуі; 
- математикалық қалыпқа келтіру; 
- алгоритм құру; 
- бағдарлама жасау; 
- есептерді  бағдарламаға салу және алынған нәтижені талдау. 
Сарқан гуманитарлық колледждегі  математиканы оқытудың қолданбалы бағытын 

арттыруда, 10 -11 сыныптарға арналған  Математика электрондық оқулығының 
мүмкіндігі мен артықшылығында мынадай мәселелер анықталды:  

1. Ұлттық ақпараттандыру орталығында жасалған  электрондық оқулықтың 
көркемделуі, анимациялық үзінділермен безендірілуі. 

2. Электрондық оқулықтағы материалдың бейнефрагментпен және дыбыспен берілуі 
көру, есту органдарының ақпаратты қабылдауға  бір мезгілде қатынасып, оның сапасын 
арттыруы. 

3. Электрондық оқулықта  берілген мәтіндік  және графикалық ақпаратпен  қоса 
ондағы материал бейнефрагментпен және дыбыспен берілген. 

4. Электрондық оқулықтың жай   баспадан шыққан оқулыққа қарағанда 
интерактивтік мүмкіндіктері бар, яғни білім алушының сұранысы бойынша қажет 
ақпаратты бере алды. 

5. Электрондық оқулықтардағы аудиофрагменттерді қолдану ақпаратты үйреншікті  
әдіспен қабылдауға  ұқсас болғанымен жаңа тақырыпты жете меңгеру мүмкіншілігін 
арттырады, себебі көру және есту органдары белсендіріледі. 

Оқыту эксперименті  Сарқан гуманитарлық колледжінің 1-ші  және 2-ші курс 
студенттерімен жүргізілген. Эксперименттік оқыту қазіргі бағдарламаға сәйкес өткізілді. 
Материал электрондық оқулықтарға сәйкес берілді. 1 және 2 семестрдің 1 курс 
соңында және 3 семестрде 2 курс колледж  студенттерінен бақылау жұмысы алынды. 
Бақылау нәтижелері 1-кестеде көрсетілген: 

 
Кесте-1. Колледж студенттердің білім көрсеткіші 
 
Бақылау жұмысының өткізілу 

уақыты 
Толығымен 
орындалған 

Шешу кезінде 
қате жіберілген 

Орындалмаған 

1 семестрдің соңы 23, 4%    5о 40, 8%   8о 35, 8%  7о 
2 семестрдің соңы 34,9%     7о 36, 5%   7о 28, 6%   6о 
3 семестрдің соңы 52,8%     10о 28, 8%  6о 18,4%   4о 

 
Қорыта келе, жүргізілген оқыту эксперименті  гуманитарлық колледждің математика 

курсының  қолданбалылығын арттыруда  ақпараттық-қатынастық технологияны 
пайдаланудың өзектілігін және қажеттігін дәлелдеді. Яғни, электрондық оқулықты 
пайдалану  студенттердің танымдылық  белсенділігін арттырып қана қоймай, логикалық 
ойлау жүйесін қалыптастыруға, шығармашылықпен  еңбек етуіне  жағдай жасайды.  

 
Қолданылған дереккөздер тізімі 

1. Д. Пойа «Математическое открытие », М. 1976 ж. 
2. А.К. Мынбаева.,  З.М. Садвакасова «Инновационные методы обучения, или 

как интересно преподавать» 
3. А.Н. Колмогоров  «Алгебра және анализ бастамалары» 
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Стохастические модели транспортных сетей мегаполиса 

 
Ахмедиярова1А.Т. 

1Институт информационных и вычислительных технологий КН МОН РК, г.Алматы 
Куандыкова2 Д.Р., Буранбаева3 А.И. 

2,3Университет «Туран» 
E-mail: aat.78@mail.ru 

 
Одной из важнейших характеристик перекрестка является длина очереди 

автомобилей, ожидающих проезда. Построим простую модель образования очереди на 
перекрестке со светофорным регулированием. Рассмотрим пересечение двух дорог с 
односторонним движением. Пусть 𝜏𝜏+ - длительность горения зеленого света, а 𝜏𝜏- 
длительность всего цикла светофора. Предположим, что когда для одной полосы загорелся 
красный свет, зеленый свет для второй полосы загорается спустя некоторое время, чтобы 
„проскочившие" автомобили успели проехать. 

Пусть поток автомобилей, проходящих через точку А (некоторую точку на участке 
дороги перед перекрестком), есть простейший поток с параметром 𝜆𝜆, 𝜆𝜆 > 0. При 
накоплении автомобилей в системе точка А сдвигается влево (рисунок 1). 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Рисунок 1. Модель очереди на перекрестке 

 
Автомобили, поступающие в систему, либо пересекают перекресток (получают 

обслуживание как запросы), если проезд свободен и горит зеленый свет, либо становятся в 
очередь у перекрестка. Предположим, что водители не едут на красный свет, даже если на 
пересекающей полосе пусто. 

Обслуживание одного автомобиля в рамках данной модели представляет собой 
проезд через точку В - начало перекрестка. Примем время проезда через точку В 
одинаковым для всех автомобилей и равным 𝑇𝑇,𝑇𝑇 > 0. За это время следующий автомобиль 
подъезжает к перекрестку (точке В) и ждет своего облуживания. Таким образом, 
поведение перекрестка будет описывается с помощью однолинейной системы массового 
обслуживания (СМО) с ожиданием и буфером размера M (максимальное число 
автомобилей, способных поместиться на дороге), 𝑀𝑀 ∈ ℕ. 

Будем искать среднюю длину очереди. Допустим, что перед перекрестком может 
стоять не более M автомобилей, 𝑀𝑀 ≥ 1. Каждый автомобиль занимает одну ячейку 
(одинаковой длины для всех автомобилей). Когда первый автомобиль проезжает через 
перекресток, остальные, стоящие в очереди, подвигаются на одну ячейку вперед. 

Подсчитаем, сколько автомобилей могут проехать перекресток за период горения 
зеленого света. За единицу времени через перекресток могут проехать 𝑇𝑇−1 автомобилей. 
Значит, на зеленый свет через перекресток могут проехать𝜏𝜏+ 𝑇𝑇−1автомобилей. Таким 
образом, величина 

𝑁𝑁 = [𝜏𝜏+ 𝑇𝑇−1] 
представляет собой пропускную способность перекрестка за время горения 

0 
V V0 
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зеленого света. 

Рассмотрим накопление автомобилей в системе за время одного цикла светофора. 
Будем исследовать поведение системы в моменты времени 𝑠𝑠𝑇𝑇,𝑠𝑠 = 0,𝑁𝑁�����, то есть моменты 
начала периода зеленого света и моменты окончания обслуживания запросов 
(автомобилей). Обозначим через 𝑝𝑝𝑠𝑠

(𝑠𝑠) вероятности того, что в момент времени 𝑠𝑠𝑇𝑇 +
0 (непосредственно сразу после ухода автомобиля из очереди) длина очереди составляет i 
автомобилей, 𝑠𝑠 = 0,𝑁𝑁�����, 𝑠𝑠 = 0,𝑀𝑀������. Обозначим также через 𝑃𝑃𝑠𝑠(𝑡𝑡) вероятность того, что за 
время t в систему приедут i автомобилей, i ≥ 0. Выражение для 𝑃𝑃𝑠𝑠(𝑡𝑡) имеет вид 

𝑃𝑃𝑠𝑠(𝑡𝑡) = 𝑒𝑒−𝜆𝜆𝑡𝑡
(𝜆𝜆𝑡𝑡)𝑠𝑠

𝑠𝑠!
, 𝑠𝑠 ≥ 0. 

Уравнения для вероятностей 𝑝𝑝𝑠𝑠
(𝑠𝑠),𝑠𝑠 = 0,𝑁𝑁�����, 𝑠𝑠 ≥ 0 имеют вид 

   

𝑝𝑝𝑠𝑠
(0) = ∑𝑠𝑠

𝑠𝑠=0 𝑝𝑝𝑠𝑠(𝑁𝑁)𝑃𝑃𝑠𝑠−𝑠𝑠(𝜏𝜏*), 𝑠𝑠 = 0,𝑀𝑀������,

𝑝𝑝𝑀𝑀
(0) = ∑𝑀𝑀

𝑠𝑠=0 𝑝𝑝𝑠𝑠
(𝑁𝑁) ∑∞

𝑙𝑙=𝑀𝑀−𝑠𝑠 𝑃𝑃𝑙𝑙(𝜏𝜏*), 𝜏𝜏* = 𝜏𝜏 − 𝑁𝑁𝑇𝑇
𝑝𝑝𝑠𝑠

(𝑠𝑠) = ∑𝑠𝑠+1
𝑠𝑠=1 𝑝𝑝𝑠𝑠

(𝑠𝑠−1)𝑃𝑃𝑠𝑠−𝑠𝑠+1(𝑇𝑇), 𝑠𝑠 = 0,𝑀𝑀 − 1�����������,

𝑝𝑝𝑀𝑀
(𝑠𝑠) = ∑𝑀𝑀

𝑠𝑠=0 𝑝𝑝𝑠𝑠
(𝑠𝑠−1) ∑∞

𝑙𝑙=𝑀𝑀−𝑠𝑠+1 𝑃𝑃𝑙𝑙(𝑇𝑇),𝑠𝑠 = 1,𝑁𝑁�����,

                    (1) 

причем каждая группа вероятностей 𝑝𝑝𝑠𝑠
(𝑠𝑠), 𝑠𝑠 = 0,𝑀𝑀������ удовлетворяет условиям 

нормировки 
       ∑𝑀𝑀

𝑠𝑠=0 𝑝𝑝𝑠𝑠
(𝑠𝑠) = 1,𝑠𝑠 = 0,𝑁𝑁�����.                           (2) 

 
Обозначим через 𝐴𝐴𝑠𝑠 = 𝑃𝑃𝑠𝑠(𝜏𝜏*),𝐴𝐴𝑠𝑠� = ∑∞

𝑙𝑙=𝑠𝑠 𝑃𝑃𝑙𝑙(𝜏𝜏*),𝐵𝐵𝑠𝑠 = 𝑃𝑃𝑠𝑠(𝑇𝑇),𝐵𝐵𝑠𝑠� = ∑∞
𝑠𝑠=1 𝑃𝑃𝑙𝑙(𝑇𝑇), 𝑠𝑠 ≥

0 и распишем систему более подробно: 
𝑝𝑝0

(0) = 𝑝𝑝0
(𝑁𝑁)𝐴𝐴0,

𝑝𝑝1
(0) = 𝑝𝑝0

(𝑁𝑁)𝐴𝐴1 + 𝑝𝑝1
(𝑁𝑁)𝐴𝐴0,

. . .
𝑝𝑝𝑀𝑀

(0) = 𝑝𝑝0
(𝑁𝑁)𝐴𝐴𝑀𝑀 + 𝑝𝑝1

(𝑁𝑁)𝐴𝐴𝑀𝑀−1+. . . +𝑝𝑝𝑀𝑀
(𝑁𝑁)𝐴𝐴0,

                          (3) 

где 𝐴𝐴𝑠𝑠 = 𝑃𝑃𝑠𝑠(𝜏𝜏*),𝐵𝐵𝑠𝑠 = 𝑃𝑃𝑠𝑠(𝑇𝑇). 

  

𝑝𝑝0
(𝑠𝑠) = 𝑝𝑝0

(𝑠𝑠−1)𝐵𝐵1 + 𝑝𝑝1
(𝑠𝑠−1)𝐵𝐵0,

𝑝𝑝1
(𝑠𝑠) = 𝑝𝑝0

(𝑠𝑠−1)𝐵𝐵2 + 𝑝𝑝1
(𝑠𝑠−1)𝐵𝐵1 + 𝑝𝑝2

(𝑠𝑠−1)𝐵𝐵0,
. . .

𝑝𝑝𝑀𝑀
(𝑠𝑠) = 𝑝𝑝0

(𝑠𝑠−1)𝐵𝐵𝑀𝑀+1������� + 𝑝𝑝1
(𝑠𝑠−1)𝐵𝐵𝑀𝑀����+. . . +𝑝𝑝𝑀𝑀

(𝑠𝑠−1)𝐵𝐵1���,𝑠𝑠 = 1,𝑁𝑁�����

           (4) 

Запишем системы (1.3.43) и (1.3.44) в матричном виде 

     

�⃗�𝑝(0) = �⃗�𝑝(𝑁𝑁)�̂�𝐴,
�⃗�𝑝(1) = �⃗�𝑝(0)�̂�𝐵,
�⃗�𝑝(2) = �⃗�𝑝(1)�̂�𝐵,

. . .
�⃗�𝑝(𝑁𝑁) = �⃗�𝑝(𝑁𝑁−1)�̂�𝐵,

             (5) 

где 
    �⃗�𝑝(𝑠𝑠) = (𝑝𝑝0

(𝑠𝑠),𝑝𝑝1
(𝑠𝑠), . . . ,𝑝𝑝𝑀𝑀

(𝑠𝑠)),𝑠𝑠 = 0,𝑁𝑁�����, 
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�̂�𝐴 =

⎣
⎢
⎢
⎢
⎢
⎡𝐴𝐴0 𝐴𝐴1 𝐴𝐴2 … 𝐴𝐴𝑀𝑀−1�������

0 𝐴𝐴0 𝐴𝐴1 … 𝐴𝐴𝑀𝑀−2�������
0 0 𝐴𝐴0 … 𝐴𝐴𝑀𝑀−3�������
… … … … …
0 0 0 … 𝐴𝐴0��� ⎦

⎥
⎥
⎥
⎥
⎤

,

�̂�𝐵 =

⎣
⎢
⎢
⎢
⎡𝐵𝐵1 𝐵𝐵2 … 𝐵𝐵𝑀𝑀 𝐵𝐵𝑀𝑀+1�������
𝐵𝐵0 𝐵𝐵1 … 𝐵𝐵𝑀𝑀−1 𝐵𝐵𝑀𝑀����
0 𝐵𝐵0 … 𝐵𝐵𝑀𝑀−2 𝐵𝐵𝑀𝑀−1�������
… … … … …
0 0 … 𝐵𝐵0 𝐵𝐵1��� ⎦

⎥
⎥
⎥
⎤

.

 

Из системы (5) и условия нормировки при n=0 находим значение для вектора 𝑝𝑝(0)  
�⃗�𝑝(0) = �⃗�𝑝(0)𝐵𝐵𝑁𝑁𝐴𝐴,
�⃗�𝑝(0)1 = 1,

 

где 1 = (1,1, . . . ,1)𝑇𝑇. 
Остальные векторы вероятностей находим с помощью равенств 

�⃗�𝑝(𝑠𝑠) = �⃗�𝑝(𝑠𝑠−1)�̂�𝐵,𝑠𝑠 = 1,𝑁𝑁�����. 
Тогда средняя длина очереди на перекрестке к моменту начала периода зеленого 

света равна 
L =∑𝑀𝑀

𝑠𝑠=0 𝑠𝑠𝑝𝑝𝑠𝑠
(0). 

 
Модели следования за лидером 
Было осуществлено много исследований, чтобы найти, математические формулы, 

которые описывают поведение индивидуального водителя. Эти формулы 
усовершенствованы и подтверждены с помощью измерений трафика. Однако, остается 
трудным сформулировать поведение индивидуальных автомобилистов, потому что 
реакция водителей на транспортные ситуации отличаются. Также реакция одного водителя 
на транспортные ситуации отличается время от времени. В один раз он не торопится и 
следует за впереди идущим автомобилем, в другой раз он решает обогнать его в той же 
ситуации. Когда он едет утром на работу, он будет бдительным и быстро среагирует на  
изменения скорости окружающих машин, в то время, как после  рабочего дня он, 
возможно, будет утомлен и (слишком) поздно совершит  экстренное торможение. Поздняя 
реакция распространяется, как ударная волна, через поток и может создать затор или даже 
ДТП. 

Модели следования за лидером могут внести важный вклад в понимание 
траспортных потоков на дорогах. Водитель реагирует на изменения впереди себя. Эта 
реакция проявляется с некоторой задержкой, которая вызвана тем фактом, что водителю 
нужно некоторое время, чтобы заметить изменения. И когда водитель решает замедлиться 
или ускориться, также нужно некоторое время прежде, чем скорость изменится. 

Реакция индивидуальных водителей может быть превращена в поведение 
транспортного потока суммированием отдельных поведений во времени. Это дает базовую 
диаграмму транспортного потока, интенсивность потока q и скорость u как функцию, 
зависящую от насыщенности потока k. 

Известно, что система с временными задержками при контроле поведения может 
стать нестабильной. Это относится и к случаю с дорожным трафиком. Можно получить 
критерий стабильности потока трафика из формул, описывающих поведение отдельных 
водителей. 

Базовая формула, описывающая поведение при следовании за лидером: 
Реакция(t + T) =Чувствительность ⋅ Стимул(t)           
Стимул во время t вместе с чувствительностью водителя дают реакцию через время 
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T. Реакция водителя обычно выражается в ускорении, потому что ускорение может 
изменяться пошагово в отличие от скорости и местоположения. 
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Можно ли обойтись без математических моделей и численных экспериментов, 

ограничившись результатами инженерных расчетов? К примеру, для расчета разгрузки 
дорожного участка, требуется знать, какое количество автомобилей поворачивает на 
некотором перекрестке направо. До сих пор никто туда не поворачивал - данных для 
расчетов нет. Приходится опираться на грубые экспертные оценки. Более того, 
транспортный поток все время подстраивается под управляющие воздействия. Эффект 
просчитанной разгрузки исчезает через некоторое время, за счет перераспределения 
транспортного потока. Если в связи с флуктуациями или случайными факторами резко 
возрастает количество заторов, на следующий день интенсивность движения, как правило, 
снижается. 

Следовательно, моделирование необходимо в силу следующих свойств 
транспортной системы: 

- компенсация увеличения пропускной способности при развитии сети 
увеличением спроса и перераспределением его в новых условиях; 

- непредсказуемость поведения каждого водителя - выбор маршрута, манера 
вождения и проч.; 

- влияние случайных факторов (ДТП, погода и проч.) и флуктуаций, связанных с 
сезонами, выходными и праздничными днями и т.п. 

В моделировании дорожного движения исторически сложилось два основных 
подхода: детерминистический и вероятностный (стохастический). 

В основе детерминированных моделей лежит функциональная зависимость между 
отдельными показателями, например, скоростью и дистанцией между автомобилями в 
потоке. В стохастических моделях транспортный поток рассматривается как 
вероятностный процесс. 

Все модели транспортных потоков можно разбить на три класса: 
- модели-аналоги; 
- модели следования за лидером; 
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- вероятностные модели. 
В моделях-аналогах движение транспортного средства уподобляется какому либо 

физическому потоку (гидро и газодинамические модели). Этот класс моделей принято 
называть макроскопическими. 

В моделях следования за лидером существенно предположение о наличии связи 
между перемещением ведомого и головного автомобиля. По мере развития теории в 
моделях этой группы учитывалось время реакции водителей, исследовалось движение на 
многополосных дорогах, изучалась устойчивость движения. Этот класс моделей называют 
микроскопическими. 

В вероятностных моделях транспортный поток рассматривается как результат 
взаимодействия транспортных средств на элементах транспортной сети. В связи с 
жестким характером ограничений сети и массовым характером движения в транспортном 
потоке складываются отчетливые закономерности формирования очередей, интервалов, 
загрузок по полосам дороги и т.п. Эти закономерности носят существенно стохастический 
характер. 

В последнее время в исследованиях транспортных потоков стали применять 
междисциплинарные математические идеи, методы и алгоритмы нелинейной динамики. 
Их целесообразность обоснована наличием в транспортном потоке устойчивых и 
неустойчивых режимов движения, потерь устойчивости при изменении условий 
движения, нелинейных обратных связей, необходимости в большом числе переменных для 
адекватного описания системы. 

Гидродинамические модели первого порядка 
Транспортный поток можно рассматривать как поток одномерной сжимаемой 

жидкости, допуская, что поток сохраняется и существует взаимнооднозначная 
зависимость между скоростью и плотностью транспортного потока. 

Первое допущение выражается уравнением неразрывности. Второе - 
функциональной зависимостью между скоростью и плотностью для учета уменьшения 
скорости движения автомобилей с ростом плотности потока. Это интуитивно верное 
допущение теоретически может привести к отрицательной величине плотности или 
скорости. Очевидно, одному значению плотности может соответствовать несколько 
значений скорости. Поэтому для второго допущения средняя скорость потока в каждый 
момент времени должна соответствовать равновесному значению при данной плотности 
автомобилей на дороге. Равновесная ситуация - чисто теоретическое допущение и может 
наблюдаться только на участках дорог без пересечений. Поэтому часть исследователей 
отказались от непрерывных моделей, часть рассматривает их как слишком грубые. Среди 
гидродинамических моделей различают модели с учетом и без учета эффекта инерции. 
Последние могут быть получены из уравнения неразрывности, если скорость 
рассматривать как функцию плотности. Модели, учитывающие инерцию, представляются 
уравнениями Навье-Стокса со специфическим членом, описывающим стремление 
водителей ехать с комфортной скоростью. 

Закон сохранения транспортного потока 
Рассмотрим поток транспорта на однополосной дороге, т.е. при движении без 

обгонов. Плотность автомобилей (количество автомобилей на единицу длины дороги) 
𝜌𝜌(𝑥𝑥, 𝑡𝑡), 𝑥𝑥 ∈ ℝ в момент времени 𝑡𝑡 ≥ 0. Число автомобилей в интервале (𝑥𝑥1, 𝑥𝑥2) в момент 
времени t равно: 

 
          ∫𝑥𝑥2

𝑥𝑥1
𝜌𝜌(𝑥𝑥, 𝑡𝑡)𝑑𝑑𝑥𝑥.                 (1) 

 
Пусть 𝑣𝑣(𝑥𝑥, 𝑡𝑡) - скорость автомобилей в точке x в момент t. Число проходящих через 

x (единицу длины) автомобилей в момент t, есть 𝑝𝑝(𝑥𝑥, 𝑡𝑡)𝑣𝑣(𝑥𝑥, 𝑡𝑡). Найдем уравнение 
изменения плотности. Число автомобилей в интервале (𝑥𝑥1, 𝑥𝑥2) за время t  изменяется в 
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соответствии с числом въезжающих и выезжающих машин:     
   

    𝑑𝑑
𝑑𝑑𝑡𝑡 ∫

𝑥𝑥2
𝑥𝑥1

𝜌𝜌(𝑥𝑥, 𝑡𝑡)𝑑𝑑𝑥𝑥 = 𝜌𝜌(𝑥𝑥1, 𝑡𝑡)𝑣𝑣(𝑥𝑥1, 𝑡𝑡) + 𝜌𝜌(𝑥𝑥2, 𝑡𝑡)𝑣𝑣(𝑥𝑥2, 𝑡𝑡).        (2) 
 
Интегрируя по времени и полагая, что𝜌𝜌и v – непрерывные функции, получим 
 

∫ ∫𝑥𝑥2
𝑥𝑥1

𝜕𝜕𝜌𝜌 (𝑥𝑥 ,𝑡𝑡)
𝜕𝜕𝑡𝑡

𝑡𝑡2
𝑡𝑡1

𝑑𝑑𝑥𝑥𝑑𝑑𝑡𝑡 = ∫ (𝜌𝜌(𝑥𝑥1, 𝑡𝑡)𝑣𝑣(𝑥𝑥1, 𝑡𝑡) + 𝜌𝜌(𝑥𝑥2, 𝑡𝑡)𝑣𝑣(𝑥𝑥2, 𝑡𝑡))𝑡𝑡2
𝑡𝑡1

𝑑𝑑𝑥𝑥𝑑𝑑𝑡𝑡 =

= −∫ ∫𝑥𝑥2
𝑥𝑥1

𝜕𝜕(𝜌𝜌(𝑥𝑥 ,𝑡𝑡)𝑣𝑣(𝑥𝑥 ,𝑡𝑡))
𝜕𝜕𝑥𝑥

𝑡𝑡2
𝑡𝑡1

𝑑𝑑𝑥𝑥𝑑𝑑𝑡𝑡.
(3) 

 
Поскольку 𝑥𝑥1, 𝑥𝑥2 ∈ ℝ, 𝑡𝑡1, 𝑡𝑡2 > 0 произвольны, 
 

𝜌𝜌𝑡𝑡 + (𝜌𝜌𝑣𝑣)𝑥𝑥 = 0, 𝑥𝑥 ∈ ℝ, 𝑡𝑡 > 0                                    (4) 
Дополним это уравнение начальными условиями 
 

            𝜌𝜌(𝑥𝑥, 0) = 𝜌𝜌0(𝑥𝑥), 𝑥𝑥 ∈ ℝ                                             (5) 
 

Найдем уравнение для скорости v. Положим, что v зависит только от плотности 𝜌𝜌. 
Если дорога пуста(𝜌𝜌 = 0), автомобили едут с максимальной скоростью 𝑣𝑣 = 𝑣𝑣𝑚𝑚𝑎𝑎𝑥𝑥 . При 
наполнении дороги, скорость падает вплоть до полной остановки (v=0), когда машины 
расположены «бампер-к-бамперу» (𝜌𝜌 = 𝜌𝜌𝑚𝑚𝑎𝑎𝑥𝑥 ). Эта простейшая модель выражается 
следующим линейным соотношением: 

 
   𝑣𝑣(𝜌𝜌) = 𝑣𝑣𝑚𝑚𝑎𝑎𝑥𝑥 1 − 𝜌𝜌

𝜌𝜌𝑚𝑚𝑎𝑎𝑥𝑥
, 0 ≤ 𝜌𝜌 ≤ 𝜌𝜌𝑚𝑚𝑎𝑎𝑥𝑥 .   (6) 

 
Тогда уравнение (4) примет вид 
 

 𝜌𝜌𝑡𝑡 + �𝑣𝑣𝑚𝑚𝑎𝑎𝑥𝑥 𝜌𝜌 1 − 𝜌𝜌
𝜌𝜌𝑚𝑚𝑎𝑎𝑥𝑥

�
𝑥𝑥

= 0, 𝑥𝑥 ∈ ℝ, 𝑡𝑡 > 0.   (7) 

 
Очевидно, это закон сохранения количества автомобилей. В самом деле, интегрируя 

(7) по 𝑥𝑥 ∈ ℝ, получим 
 

𝑑𝑑
𝑑𝑑𝑡𝑡 ∫ 𝜌𝜌(𝑥𝑥, 𝑡𝑡)𝑑𝑑𝑡𝑡ℝ = −∫ℝ

𝜕𝜕
𝜕𝜕𝑥𝑥
�𝑣𝑣𝑚𝑚𝑎𝑎𝑥𝑥 𝜌𝜌(𝑥𝑥, 𝑡𝑡) 1 − 𝜌𝜌 (𝑥𝑥 ,𝑡𝑡)

𝜌𝜌𝑚𝑚𝑎𝑎𝑥𝑥
� 𝑑𝑑𝑥𝑥 = 0,  (8) 

 
и, следовательно, количество автомобилей в ℝ постоянно для любых значений 

𝑡𝑡 ≥ 0. 
 
 
  
 
       𝜌𝜌 𝜌𝜌𝑚𝑚𝑎𝑎𝑥𝑥⁄ 𝜌𝜌 
 
 

 
Рисунок 1. Линейная аппроксимация Гриншилдса 

 
Модели Гриншилдса и Гринберга 
Рассмотрим связь между скоростью v и плотностью𝜌𝜌автомобилей на дороге. В 

общем случае, когда плотность𝜌𝜌повышается, водители снижают скорость и наоборот, 

0 

V 

V0 
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поэтому 

 
 𝑣𝑣 = 𝑣𝑣{𝜌𝜌(𝑥𝑥(𝑡𝑡), 𝑡𝑡)},      (9) 

 
где x(t) - координата движения элемента потока. 
Проследим изменение скорости для некоторого передвигающегося элемента потока 

во времени, которое определяется как полная производная по времени 
 

 𝑑𝑑𝑣𝑣
𝑑𝑑𝑡𝑡

= 𝑑𝑑𝑣𝑣
𝑑𝑑𝜌𝜌

𝜕𝜕𝜌𝜌
𝜕𝜕𝑡𝑡

+ 𝑑𝑑𝑣𝑣
𝑑𝑑𝜌𝜌

𝜕𝜕𝜌𝜌
𝜕𝜕𝑥𝑥

𝑑𝑑𝑥𝑥
𝑑𝑑𝑡𝑡

.    (10) 
 
Из (4) следует соотношение 
 

 𝜕𝜕𝜌𝜌
𝜕𝜕𝑡𝑡

= −𝜌𝜌 𝑑𝑑𝑣𝑣
𝑑𝑑𝑥𝑥
− 𝑣𝑣 𝜕𝜕𝜌𝜌

𝜕𝜕𝑥𝑥
,     (11) 

 
которое после подстановки в (10) принимает вид 
 

𝑑𝑑𝑣𝑣
𝑑𝑑𝑡𝑡

= −𝜌𝜌 𝑑𝑑𝑣𝑣
𝑑𝑑𝑥𝑥

𝑑𝑑𝑣𝑣
𝑑𝑑𝜌𝜌
− 𝑣𝑣 𝜕𝜕𝜌𝜌

𝜕𝜕𝑡𝑡
𝑑𝑑𝑣𝑣
𝑑𝑑𝜌𝜌

+ 𝑣𝑣 𝜕𝜕𝜌𝜌
𝜕𝜕𝑡𝑡

𝑑𝑑𝑣𝑣
𝑑𝑑𝜌𝜌

= −𝜌𝜌 𝑑𝑑𝑣𝑣
𝑑𝑑𝑥𝑥

𝑑𝑑𝑣𝑣
𝑑𝑑𝜌𝜌

.  (12) 
 
Так как согласно (9) 
 

 𝑑𝑑𝑣𝑣
𝑑𝑑𝑥𝑥

= 𝑑𝑑𝑣𝑣
𝑑𝑑𝜌𝜌

𝜕𝜕𝜌𝜌
𝜕𝜕𝑥𝑥

,     (13) 
 
соотношение (12) можно переписать в виде 
 

   𝑑𝑑𝑣𝑣
𝑑𝑑𝑡𝑡

= −𝜌𝜌 𝑑𝑑𝑣𝑣
𝑑𝑑𝜌𝜌

2 𝜕𝜕𝜌𝜌
𝜕𝜕𝑥𝑥

= −𝜌𝜌(𝑣𝑣′)2 𝜕𝜕𝜌𝜌
𝜕𝜕𝑥𝑥

,   (14) 
 
Где 𝑣𝑣′ = 𝑑𝑑𝑣𝑣 𝑑𝑑⁄ 𝜌𝜌, а отрицательный коэффициент пропорциональности [−𝜌𝜌(𝑣𝑣′)2] 

можно интерпретировать как вязкость в жидкости. Для классической сжимаемой жидкости 
уравнение (14) называется уравнением Эйлера, в этом случае: 

 
 𝑑𝑑𝑣𝑣
𝑑𝑑𝑡𝑡

= −𝐶𝐶2𝜌𝜌−1 𝜕𝜕𝜌𝜌
𝜕𝜕𝑥𝑥

,     (15) 
 
где C - неотрицательная константа с размерностью скорости. 
Принято рассматривать более общий класс моделей, в которых 
 

𝑑𝑑𝑣𝑣
𝑑𝑑𝑡𝑡

= −𝐶𝐶2𝜌𝜌𝑠𝑠 𝜕𝜕𝜌𝜌
𝜕𝜕𝑥𝑥

,      (16) 
 
Уравнение (15) соответствует случаю 𝑠𝑠 ≠ −1, следовательно, из уравнений (14) и 

(15) 𝑣𝑣′ = 𝐶𝐶2𝜌𝜌(𝑠𝑠−1) 2⁄ . Решением этого уравнения будет 
 𝑣𝑣 = 𝐶𝐶ln 𝜌𝜌𝑚𝑚𝑎𝑎𝑥𝑥

𝜌𝜌
     (17) 

при n = —1, и 
 𝑣𝑣 = 𝐶𝐶

𝑠𝑠+1
�𝜌𝜌𝑚𝑚𝑎𝑎𝑥𝑥

(𝑠𝑠+1) 2⁄ − 𝜌𝜌(𝑠𝑠+1) 2⁄ �    (18) 
при 𝑠𝑠 ≠ 1. 
 
Модель (17) была впервые получена Гринбергом. Обозначив за 𝑣𝑣0- скорость при 

𝜌𝜌 = 0, для значений 𝑠𝑠 ≤ 0, можно записать 
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 𝑣𝑣 = 𝑣𝑣0 1 − � 𝜌𝜌
𝜌𝜌𝑚𝑚𝑎𝑎𝑥𝑥

�
(𝑠𝑠+1) 2⁄

.     (19) 
 
Уравнение (6), впервые полученное Гриншилдсом, является частным случаем 

уравнения (19) при n = 1. 
Модель Лайтхилла-Уизема. Кинематические волны 
При построении модели были приняты следующие допущения: 
- транспортный поток непрерывен, его плотность 𝜌𝜌(𝑥𝑥, 𝑡𝑡) есть число машин 

занимающих единицу длины дороги; 
- величина потока 𝑞𝑞(𝑥𝑥, 𝑡𝑡) равна числу машин, пересекающих черту x за единицу 

времени, определяется локальной плотностью 𝜌𝜌: 
 

 𝑞𝑞 = 𝑄𝑄(𝜌𝜌).      (20) 
 
- скорость потока равна 𝑉𝑉(𝜌𝜌) = 𝑄𝑄(𝜌𝜌)

𝜌𝜌
 т.е. средняя скорость является функцией 

плотности 𝑉𝑉(𝑥𝑥, 𝑡𝑡) = 𝑉𝑉𝑒𝑒(𝜌𝜌(𝑥𝑥, 𝑡𝑡)); 
- на участке дороги без съездов-въездов количество машин сохраняется (7). 
Уравнения (20) и (7) образуют полную систему. После подстановки получим 
 

 𝜌𝜌𝑡𝑡 + 𝑐𝑐(𝜌𝜌)𝜌𝜌𝑥𝑥 = 0,      (21) 
 

где 𝑐𝑐(𝜌𝜌) = 𝑄𝑄′(𝜌𝜌) = 𝑉𝑉𝑒𝑒(𝜌𝜌) + 𝜌𝜌𝑉𝑉𝑒𝑒′(𝜌𝜌) - скорость распространения возмущений. 
Соотношение 𝑄𝑄(𝑝𝑝) = 𝜌𝜌𝑉𝑉𝑒𝑒(𝜌𝜌) играет важную роль в теории транспортных потоков и 

называется фундаментальной диаграммой (рисунок 2). В модели Лайтхилла-Уизема эта 
зависимость непрерывна, следовательно, предельная пропускная способность участка 
дороги определяется плотностью потока. 

 
Рисунок 2. Фундаментальная диаграмма транспортного потока 

 
Общий вид решения нелинейного уравнения (21): 
 

 𝑐𝑐(𝑥𝑥, 𝑡𝑡) = 𝐹𝐹(𝑥𝑥 − 𝑣𝑣𝑡𝑡),     (22) 
 
где  F - произвольная функция. Соотношение (22) описывает бегущую волну, 

рассматриваемую как волну уплотнения в среде. Волны типа (22) называют 
кинематическими волнами, что подчеркивает их кинематическое происхождение в 
противоположность динамической природе акустических и упругих волн. 
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Адам компьютермен жұмыс iстеу үшiн, оларға өзара ортақ тiл керек.  Компьютер – 

тапсырманы орындауға арналған  әмбебап есептеу жүйесi. Бiрақ сiздiң тапсырмаңызды 
орындау үшiн машинаға программа енгiзу керек. Программа дегенiмiз машина да адам да 
түсiнетiн тiлде жазылған тапсырма, яғни электронды есептеуiш машинамен(ЭЕМ)  адам 
арасында дәнекер байланыстырушының ролiн аткарады. ЭЕМ   программаны орындау 
үшiн программа қатан ережелер бойынша, ЭЕМ-ге өндеуге түсiнiктi, мағыналы, нақты 
үлгiде  жазылуы тиiс. Мұндай ережелер жиынтығы программалау тiлi немесе алгоритмдик 
тiл деп аталады. ЭЕМ программалау тiлiнде жазылған программаны қабылдағаннан кейiн 
оны қандай да әдiспен түрлендiредi де, өзiнiң зердесiне орналастырады, содан кейiн 
программада көрсетiлген iс-әрекеттердi(операторлар) орындайды [1]. 

Программа құруды жеңілдету үшін, әдетте, алдымен алгоритмдік схемасын, содан 
соң осы схема бойынша кез келген бір алгоритм тілде программа жазады.  

Алгоритмдік схеманың жәрдемімен информацияны өндеудің егжей – тегжейлі 
процесі беріледі және орындалатын операциялар реті анықталады. Алгоритмдік схеманы 
жасау арнайы шартты белгілер қолданылады. 

Программалау тілі – компьютерде ақпаратты сипаттайтын және оларды түрлендіру 
алгоритмдерін жазуға арналған жасанды тіл. Басқа тiлдер сияқты бұл тiлдiң алфавитi, 
сөздiгi, тiл құрылымына байланысты грамматикасы, синтаксисі болады.  Компьютермен 
мәлімет алмасу, мәліметтерді Қазiргi кезде компьютерлік технологиялар  әлемiнде әртүрлi 
типтегi машиналарға арналған программалау тiлдерi көптеп таралуда.  

Объектіге бағытталған программа – бұл объекттер және олардың өзара әрекеттесу 
әдістер жиынтығы. Программадағы объект – бұл берілген деректер, олармен жұмыс істеу 
әдістері, қасиеттер, процедуралар мен функциялар жиынтығы.  

Объектіге бағытталған программалау – объектіге бейімделген архитектураны 
пайдаланылатын программалау. Мәліметтердің әрбір құрылымы тек бір программалық  
модульде тұруы тиіс. Бұл мәліметтер құрылымындағы өзгерістердің және мәліметтермен 
орындалатын әректтердің оңашалануына кепілдік береді. Мәліметтерге кез келген 
қатынас құру тек модульді пайдалану арқылы болады. объектіге бағытталған 
программалау негізгі 3 қасиетімен: инкапсуляцияларымен, мұрагерлігімен және 
полиморфизмімен сипатталады. Объект ұғымы дәстүрлі Паскаль, Си процедуралық-
бейімделген программалау тілдеріне де еңгізіледі. 
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Объектіге бағытталған программалау үш негізгі қасиеттермен суреттеледі:  

Инкапсуляция, Мұрагершілік, Полиморфизм. 
Инкапсуляция принципі. Инкапсуляция бұл процедуралар және функциялардың 

жазулармен топтастыру, жазулардың жолдармен жұмыс істеп, жаңа типті объект 
берілгендерді жасайды, яғни кодтарды және берілгендерді объектке топтастыру.  Барлық 
берілгендер жолдармен қамтамасыз ететін объектілермен жұмыс жасаған кезде, керек 
көлемді әдістерді жасап, қиыншылықтар тумау үшін олармен тікелей қатынас 
етеді.Сонымен қатар PRIVATE директивасын қолдану керекшілігі аз,  объектің 
жолдарымен жұмыс істеу үшін әдістерді жасау жеткілікті [2].  

Класстардың иерархиясы –  бұл класстың басқа класстарға қарағанда ұқсастығы, 
сонымен қатар айырмашылығы неде? деген сұрақ кластарды классифициялағанда туады. 
Әр бір класстың түрін анықтайтын  тәртіптің ерекшелігі мен міңездемелері болады. 
Мысалы, жазық және үлкен көлемді фигураларды геометриялық фигуралардың екі класы 
деп айтуға болады.  

Мұрагерлік принцип – оның барлық қасиеттермен бірге  зақымдаған иерархиялық 
объектілердің әр біреуі үшін барлық зақымдаған объектілердің берілгендер мен кодтарға 
шығу мүмкіншілігі болады.  Программалау тіліне ОБП қоятын механизм, ол арқылы 
берілгендер типтері ең қарапайым, яғни ең ортақ типтерді мұрагер етуі ең негізгі 
мүмкіншілік болып табылады. Бұл механизм мұрагерлік болады. Мұрагерлік  – бұл 
процесс арқылы бір тип басқадан мұрагер етеді.  Келесі тип туылған немесе ұрпақ деп, ал 
мұрагер ететін тип ата –ана типі немесе ата бабалар деп аталады.  Мұрагер ету процессі 
шексіз ұзақ жалғаса береді.  

Полиморфизм  принципі – динамикалық әдістер қолдану арқылы мұрагер ету 
проблемасын  шешуге болады, жасалуы нәтижесінде сілтеулер анықталады. Полиморфизм 
деп аталатын виртуальді әдіс жалпылау үшін қуатты құрылғы болады. Полиморфизм – іс - 
әрекетке атауын қабылдап, барлық объектілермен қолданылатын, сонда әр бір иеархия 
объектісі белгілі бір түрде қолданылады. Әр бір тип үшін ең негізгі әдіс бір бірін экранда 
бейнелеу. Экранда фигураның кез келген типін бейнелеуге болады, бірақ өзіне қабылдау 
механизмі әр біреуд үшін индивидуальді. Бұл полиморфизм, ал виртуальді әдістер 
программалаудың арасында іске асырады. ОБП арқылы жазылған программа, 
өзгершіліктер еңгізу үшін ең икемді және ең ашық болады [2].    

Программалық жабдықтар – белгілі бір типтегі есептеуіш машиналарға арналған 
программалар жиынтығы, яғни компьютердің жұмысын қамтамасыз ететін программалар. 
Олар базалық және қолданбалы программалық жабдықтар болып екі топқа бөлінеді.  

Қолданбалы программалық жабдықтар: мәтіндік редакторлар, деректер базасы, 
өндірістік программалар кешені және т.б. 

Базалық программалық жабдықтар: операциялық жүйелер, программалау 
тілдерінің трансляторлары және қызметші программалар, яғни компьютер 
құрылғыларының үздіксіз жұмыс істеуін ұйымдастырушы және түрлі командаларды 
орындауы арқылы пайдаланушының мәшине жұмысын басқаруына жеңілдік келтіруші 
жүйелік программалар. 

Программалау үнемі өсу, өндеу, жаңару үстінде. Олай дейтініміз  алғашқы 
программалар машина кодтарында жасаған. Бұл өте қиын жұмыс еді. Себебі 
программалаушы үнемі кодтық операциялар, деректер,  адрестер және командалар арқылы 
жұмыс істеуге мәжбүр болды.  Сондықтан да программалаушылар өз жұмыстарын 
жеңілдету жоспарын іздестіруге кірісті. Олар алгоритмдік тілдер мен символдық 
программалау тәсілдерін жасап шығарды. Символдық программалау тілінде аса күрделі 
үлкен кодтар символдармен ауыстырылады.  

Символдық тілді пайдаланып программалаушы компьютер жадысының 
ұяшығындағы түрлі нұсқаулар мен деректерді есептеп, тіркеп отырудан құтылды. Екі 
санды көбейтуді машина тілінде жазу үшін сол сандардың компьютер жадысының қай 
ұяшығында тұрғанын білу қажет. Ал символ тілінде әр бір санның адресі 
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идентификатормен (символдар мен символдар тобы) белгіленетіндіктен, мұндай 
талаптардың қажеті болмайды. Бұл программаны жасауда сандарды идентификатор 
арқылы адрестеуге мүмкіндік береді. Символдық тілдерді пайдаланудағы негізгі жетістік 
– деректер мен нұсқаулардың адрестерін қабылдауды автоматтандыру нәтижесінде, 
программаны жасауға кететін уақыттың қысқарғандығы және программаны коллективтік 
өңдеудің қарапайымдылығы. Дегенмен, символдық тілді машина түсіну үшін оған 
аудармашы керек.  Ол машинаға  информацияны өндеу программасының кодын жасап 
береді. Мұндай аудармашы рөлін арнайы аудармашы программа – транслятор атқарады 
[3].         

Транслятор алгоритмдік тілдер операторын оқиды және соған сәйкес машина 
кодтарын ұсынады. Сондай-ақ транслятор жіберілген түрлі синтаксистік қателерді табады, 
ал бұл программалаушы жұмысын жеңілдетеді.   

Транслятордан басқа машинада арнайы программалар – интерпретаторлар бар. 
Олар кейбір алгоритмдік тілдер үшін жазылған программаны машинаға енгізеді және 
жұмыс істеу кезінде оларды есте сақтайды. Мысалы, программа машина жадысының 
оперативті бөлігін қамтып, негізгі программаның жұмыс істеуін тежейді. Әйтсе де, 
арнайы программалар көмегімен біз программаны трансляцияламаймыз және оны оңай 
шешеміз, өзгерістерді де өз еркімізше енгізе аламыз. 

Программалық өнімді даярлау қажеттілігін негіздеу – мәселенің қойылысын, 
алғашқы материалдарды жинау, әзірленетін бұйымның сапа шарттарын, қолдану 
тиімділігін тандау мен негіздеуді  қамтитын техникалық тапсырма бойынша 
жұмыстардың  бірінші кезеңі. 

Есептерді шешу алгоритмін анықтау: еңгізу-шығыру және шешім қабылдау 
операциялары үшін стандартты графиқалық кескіндер жинағын пайдаланатын 
программаны әзірлеу тәсілі. Епестің алгоритмі көбінесе басқа әдістер (мыс., шешімдер 
бұтағы немесе шешімдер кестелері) арқылы дайындалады. Жүйелі талдауда қандай да бір 
үлкен жобаны әзірлеудің алғащқы сатысында пайдаланылады. Алгоритм программа 
жүзеге асыруға тиісті қадамдарды анықтау үшін қызмет етеді. Әдетте, есептің алгоритмі  
кіріс-шығыс деректерді, іске асырылатын әрбір алуан түрлі кіріс мәліметтерінің 
әрекеттерін, программаны секцияға бөлуді және пернетақтадан берілетін команда 
бойынша программа үзілетін нүктелерді белгілеуден босталады  [3]. 

ПЖӨЦ кезеңдеріне сәйкесті программа жасау сатылары:  есептің қойылуы; 
математикалық моделді құру; алгоритмді құрастыру; программаны құрастыру; 
программаның өңделуі және тестіленуі; есептеулерді жүргізу және алынған нәтижелерін 
талдау, программаны тестілеу; программалық құжаттарын дайындау, программаны тарату 
және сүйемелдеу.   

Есептің қойылуы:  есеп туралы мәліметті жинау, есептің шартын қалыптастыру, 
соңғы нәтижелерді анықтау, деректерді сипаттау.  

Алгоритмді құру:  алгоритмның жазылу формасын таңдау, алгоритмді жазу.  
Программаны құрастыру:  программалау тілін таңдау, деректерді көрсету 

формасын таңдау, нақты есептерді шығару үшін программаны қарастыру, тесттерді және 
тестілеу әдісін таңдау, тестілеу және өңдеу, программаның жұмыс істеуін тексеру, тесттің 
нәтижелерін таңдау, қателерді өңдеу, программаны қалыпқа келтіру, программаны 
орындау, қолдануға құжаттаманы дайындау 

Программаны дайындау   – құрамына мынадай мәліметтерді қамтитын 
программаны дайындау: программа атауы,  автор туралы мағлұмат, программаны 
дайындаған мекеме, программаның дайындалған уақыты, мәселерді шешу тәсілдері, 
программа орындалуға қажетті уақыт, қажетті жад көлемі, компьютер операторына 
нұсқау. 

Программаны жөндеу. Синтаксистік қателер программаның компиляциялау 
поцесінде анықталған болады. Кейбір синтаксистік, сондай-ақ  мағыналы немесе 
семантикалық қателер программаны тестілеу  процесінде анықталады.      
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Программалау кезеңінде  программаға алгоритмнің орындалу барысын, 

айнымалылар  мен айнымалылардың  мәндерің жаңғыртушы  бағыныңқы  программаларға 
қатынауды қадағалайтын программалар жөндеудің өзіндік құралдарын қарастыру және 
енгізу [3]. 
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Қазіргі таңда әр адамның ақпарат алуға, өзін қоршаған адамдармен қарым-қатынас 

жасауына және мобильді байланыста болуына барлық мүмкіндіктер бар. Тұрмысымыздан 
өз орындарын тауып үлгерген коммуникацияның заманауи мобильді құрылғылары 
арқылы ақпараттар алу барлық жерде қолжетімді болып отыр. 

Мәселен, смартфондарға әртүрлі мобильді қосымшаны жүктеу арқылы бұрын тек 
дербес компьютерлерде атқара алатын қызметтердің басым бөлігін орындауға болады. 
Яғни, аталмыш қосымшаны телефоныңызға жүктей отырып, сіз, түрлі анықтамаларды, 
хабарлама алмасу, сондай-ақ электронды төлемдерді жасай аласыз. Мұның барлығы – бұл 
құрылғылардың техникалық қамтамасыз етілуінің жетілгенінің нәтижесі [1]. 

Ericcson компаниясы сарапшыларының мәліметі бойынша, планета бойынша 3,3 
миллиард смартфон қолданыста. Яғни, Жердің әрбір екінші тұрғыны смартфон ұстайды 
деген сөз. Әлі де болса бұл  сан  нақты емес. 

Себебі, 2020 жылға қарай санақ саны 6,1 миллиардқа артады, деген болжам бар. 
Сәйкесінше, әрбір смартфонда қажетті қосымшалар бар. Енді сол қосымшалардың 
қайсысы үздік әрі танымал екеніне тоқталып кетелік [2]. 

Сандық медиасараптама саласындағы көшбасшы компания  «comScore» жуырда 
2015 жылдың шілде айына арналған  АҚШ-тағы смартфондар нарығының негізгі 
тенденциялары туралы есеп жариялады. 

Олардың ақпаратынша, Apple смартфондар шығаратын ең ірі өндіріс, ол 44,2%-ті 
құрайды. Ал, Android – алдыңғы қатарлы платформалары бар өндіріс. Ол барлық 
құрылғылардың  51,4 пайызын құрайды. Сондай-ақ, операциялық жүйеге тәуелді емес ең 
танымал 15 қосымша тізімі жарияланған [3]. 

1. Facebook. 
2. Facebook Messenger. 
3. YouTube. 
4. Google Поиск. 
5. Google Play. 
6. Google Карты. 
7. Pandora Radio. 
8. Gmail. 
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9. Instagram. 
10. Yahoo Stocks. 
11. Apple Maps. 
12. Amazon Mobile. 
13. Twitter. 
14. Apple Music. 
15. Snapchat. 
Тізімде көрсетілгендей, Facebook-тің үш бірдей ең танымал мобильді қосымшасы 

бар. Олар тізім бойынша  1, 2 және 9 орында тұр. Google тізімдегі 15 танымал сервистің 5-
не ие. Яғни, үштен бірі Google-ге тиесілі. Ал, музыкалық сервис Pandora-ның Twitter-ден 
жоғары тұрғаны таң қалдырады. 

Мобильді қосымшалардың танымалдылығын артуына байланысты сервистің кез-
келген түрін осындай смартфондарға көшіру жақсы бастама боп келеді [4]. Соны ескере 
отырып, пайдаланушылардың жұмысын жеңілдетіп, дербес компьютердің 
қиыншылығынан арылу үшін автокөліктерді және олардың бөлшектерін сату 
қиыншылықтарын жеңілдететін AutoChat атты интернет-алаңын құрайық. 

AutoChat мобильді қосымшасын қолдану арқылы сіз жаңа немесе пайдаланған 
автокөлік пен оның бөлшектерін сату немесе сатып алу мүмкіндігіне ие бола аласыз. 

Бұл мобильді қосымша пайдаланушылардың хабарлама жариялауын жеңілдете 
отырып, оларға баға қою еркіндігін береді. 

Қосымшаны жасауда Java тілі кеңінен қолданылды. Ол тілмен қосымшаның негізгі 
қаңқасын жасалды. Ал API түрінде PHP мен HTML/CSS тілдері пайдаланылды.  

Қосымша дизайны пайдаланушыға түсінікті, қарапайым түрде жасалған. Негізгі 
түстер ретінде көк және сары түстер алынды. Логотиптің жазуына Sans Serif стилі 
қолданды.   

Қосымшаның басты беті 1-ші суреттегідей болады. 

 
Сурет – 1. AutoChat мобильді қосымшасың бас беті 

 
Қосымшаға кірген қолданушы ең алдымен тіркелуі қажет. Ол үшін телефон 

номерін жазуы тиіс.  
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Содан соң терілген номерге арнайы смс хабар келеді. Оның ішінде сіздің 

номеріңізді растайтын код болады. Соны теріп, қосымшаға тіркелудегі алғашқы қадамды 
жасаймыз. Экран бетінде қолданушы туралы толық ақпараттарды: өз суретіңізді, аты-
жөніңізді,  е-пошта, мемлекет, тұрғылықты қаланы енгізгеннен соң программа сіздің кім 
болып тіркелмекші екендігіңізді сұрайды (сатушы немесе сатып алушы).  

Егер сатушы болсаңыз, өз затыңыздың атын жазып, бағасын қоюыңызға болады. 
Ал сатып алушы болсаңыз да, дәл осылай жасайсыз.  

Нәтижесінде екі жақ баға бойынша арнайы чат арқылы келісе алады. 
Әр сөйлескен чаттарыңыз сақталып тұрады.  
Сонымен қатар сатып алушылар мен сатушылар негізгі жарияланған 

тапсырыстарын көрсететін лента болады. Ол жерде барлық тапсырыс пен оның бағалары 
көрсетіліп тұрады (2-ші сурет).  

 
Сурет – 2. Сатып алушылар мен сатушылар тапсырыстарын көрсететін лента 
 
Өзіңіз қалаған тапсырысты алып, иесімен чат немесе тікелей телефон арқылы 

сөйлесе аласыз (3-ші сурет).  
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Сурет – 3. Чат иелері туралы мәліметтер 

 
Егер өз профиліңіздегі мәліметтерді өзгерткіңіз келсе, осы панелге кіріп, 

қалағаныңызша өзгерте аласыз болады (4-ші сурет).    

 
Сурет – 4. Өз профиліңіздегі мәліметтерді өзгерту мүмкіндіктері 
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Жеке мәліметтердің қасында сіздің тапсырыстарыңыздың тарихы жазылып, 

сақталып отырады. Сол деректер арқылы қайталап хабарласа аласыз.  
Автокөліктерді және олардың бөлшектерін сату және сатып алу келешегі бар 

бизнес секторы, себебі үлкен қалаларда автокөліктер саны күннен күнге өсіп келеді, 
сондықтан ол жұмыстарды атқару қажеттілігі де сәйкес көбейіп отыр. Ал біз құрып 
отырған интернет-алаңы сіздерге тек қана өз қалаңызда емес, басқа аймақтармен де 
жұмыс істеу мүмкіндігін береді, өйткені қазіргі замандағы транспорттық инфрақұрылым 
тапсырыстарды кез келген аймаққа жеткізе алады. 

 
Қолданылған әдебиеттер: 
1. Разработка мобильных приложений: с чего начать https://habrahabr.ru/company/ 
2. Мобильные приложения - 10 лучших платформ для создания мобильных 

приложений http://www.mate-expo.ru/ru/content/ 
3. Мобильное приложение http://bit.ly/ 
4. Разработка приложений для мобильных устройств http://bit.ly/ 
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На современном этапе развития человечества информационные технологии (ИТ) 
занимают все более прочные позиции в обществе. Практически информатизация глубоко 
проникла во все сферы деятельности повседневной жизни населения, включая и 
социальную сферу. Этому способствует все возрастающая  роль основных компонентов 
информационного общества – знаний, информации, технологии. Понимая важность 
информатизации и развития информационно-коммуникационных технологий, ведущие 
страны мира активно развивают этот сектор экономики. 

В последнее десятилетие наиболее развитые страны направляли существенные 
усилия на развитие информационно-коммуникационные технологии. Этим самым они 
обеспечили свои страны значительным повышением производительности труда и 
увеличением качества государственного управления. Это способствовало для населения 
этих стран доступности и расширения диапазона информационных услуг. Также 
позитивно повлияло на формирование человеческого капитала, оказывая содействие к 
приумножению конкурентоспособности этих государств. 

На современном этапе человеческого развития существуют различные концепции 
развития сферы информационных технологий.  Но мировой опыт указывает на то, что не 
все из них одинаково благоприятно воздействуют на экономическое, да и социальное  
положение стран. Все вышесказанное указывает на необходимость ответственного 
решения вопроса в формировании единственно верной концепции государственной 
политики дальнейшего развития сферы информационных технологий.   

В условиях бурно развивающейся мировой конъюнктуры, которая определяет 
динамику политических и социально-экономических процессов, повышаются требования 
к органам государственного управления. Возникает необходимость в повышении 
эффективности их деятельности, способности оперативно реагировать и принимать 
единственно верное решение при возникновении проблем и задач. Поэтому требуется 
совершенствование процесса государственного управления и формирования либо 
модернизации информационной, инновационной поддержки деятельности   
государственных структур. 

440 
 

https://habrahabr.ru/company/
http://www.mate-expo.ru/ru/content/
http://bit.ly/
http://bit.ly/
mailto:rozados206@mail.ru
mailto:aidana_08_93@mail.ru


 
Развитие информационных технологий и расширение сферы их реализации 

способствуют росту IT-отрасли во всем мире. IT-рынок Казахстана не исключение. Так 
Президент Казахстана в Стратегии «Казахстан – 2050» указал, что «Государство должно 
стимулировать развитие транзитного потенциала в сфере информационных технологий. К 
2030 году мы должны пропускать через Казахстан не менее 2 - 3% мировых 
информационных потоков. К 2050 эта цифра должна как минимум удвоиться» [1]. 

Подтверждением тому являются результаты  второго рейтинга Экспертов 
Казахстана ведущих казахстанских IT-компаний. Суммарный доход фирм, 
предоставивших данные для нынешнего списка (а это примерно треть от общего объема 
IT-рынка), увеличился за последний год на 20% и составил 30,1 млрд тенге. Более 
наглядно тренд роста подтверждается аналитикой компании IDC, согласно которой объем 
казахстанского IT-рынка в 2010 году (рисунок 1) увеличился на 31% — до 114,9 млрд 
тенге против 86,4 млрд тенге в 2009 годом [2]. 

В современном мире ИТ-отрасль уже давно стала стратегической. В развитых 
странах мира к ней относятся, как к наиболее перспективному и значимому 
инновационному направлению, обеспечивающему ко всему ещё и существенную 
экспортную выручку. 

 

 
 

Рисунок 1. Объем оказанных услуг в области ИТ по РК 
 

С 1980-х годов начался подъем уровня повсеместного применения персональных 
компьютеров и как следствие возник спрос на его комплектующие и программные 
продукты. Тогда и началось формирование различных подходов государственной 
политики к развитию сектора ИТ. Далее в 1990-х годах переход к цифровым 
телекоммуникациям и последующем бурная реализация Интернет-технологий (таблица 1), 
послужило толчком для продвижения дальнейшего развития ИТ в странах мира, включая 
Казахстан [2, 3]. 
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Таблица 1 – Расходы на ИТ ведущих стран мира и Казахстана в 2014 году 

 Расходы на ИТ, $ 
млрд. США Годовой рост, % Рост ВВП, % 

США 654,56 3,9 1,9 
Китай 182,74 8,3 7,7 
Япония 146,53 3,4 1,5 
Великобритания 113,75 4,6 1,7 
Германия 98,51 1,7 0,4 
Франция 72,99 0,5 0,2 
Бразилия 55,86 15,8 2,5 
Канада 50,77 3,3 2,0 
Австралия 38,84 0,2 2,7 
Индия 37,35 19,7 5,0 
Италия 36,44 -0,6 -1,9 
Корея 36,17 -3,1 3,0 
Россия 34,49 0,8 1,3 
Испания 28,82 0,7 -1,2 
Нидерланды 27,90 -0,2 -0,8 
Казахстан Т 43,7 млрд. 29,1 5,2 
П р и м е ч а н и е  – Таблица составлена авторами на основе [2, 3] 

 
На данном историческом и технологическом этапе развития мировой экономики 

ИТ-отрасль является наиболее важной несырьевой экспортно-ориентированной отраслью 
и экономики РК. Она оказывает положительное влияние на развитие системы 
государственного управления, другие отрасли, и в целом – на повышение 
конкурентоспособности Казахстана. Показатели развития ИТ-рынка РК характеризуются 
внедрением информационных технологий и имеют положительную динамику роста, но в 
абсолютном выражении – за счёт импортного ПО и оборудования. По итогам 2012 года 
объём ИТ-рынка составил порядка 250 млрд. тенге (около $1,63 млрд.), а рост ИТ-рынка 
по отношению к предыдущему, 2011 году составил 17,2% [4]. 

Структура ИТ-рынка Казахстана за 2012 год осталась без особых изменений: на 
аппаратное оборудование приходится максимальная часть рынка ИТ – более 87%, на 
оставшуюся долю приходятся ИТ-услуги и программное обеспечение[2]. 

В целом, ежегодный рост ИТ-рынка РК составляет около 15-20%, в основном за 
счёт государственного сектора, крупного бизнеса и сегмента мобильных устройств, с 
низкой долей локального содержания. Большую часть рынка по-прежнему составляет 
аппаратное обеспечение (серверы, компьютеры, ноутбуки, планшеты, телефоны и сетевое 
оборудование), которое импортируется. Структурные показатели проигрывают другим 
передовым в ИТ странами. 

В итоге можно резюмировать, что структура ИТ-рынка Республики Казахстан по 
итогам 2012 года оказалась хуже, чем в России, и намного хуже, чем в странах Евросоюза. 

Наибольшую технологичность и конкурентоспособность за последние годы 
показали такие ведущие мировые ИТ-гиганты, как Microsoft, Apple, Google, Oracle, Cisco 
Systems, IBM, Adobe, Hewlett-Packard, Facebookи др.[5,6]. 

На мировом рынке ИТ наблюдается абсолютное доминирование и превосходство 
компаний из США, и это заставляет задуматься о причинах столь динамичного и 
несокрушимого развития транснациональных ИТ-гигантов. Углубившись в изучение этого 
вопроса можно обнаружить, что причины такого успеха лежат не столько в гении 
изобретательства и предпринимательства этих компаний, сколько в отраслевых налоговых 
льготах и во всевозможных структурах по оптимизации налогообложения, дающих этим 
компаниям поистине гигантские финансовые ресурсы и несоизмеримые конкурентные 
преимущества, поднимающие их к высотам коммерческого успеха и к технологическому 
доминированию во всём мире. 
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Применим ли такой опыт для ИТ-отрасли РК? Полагаем, что сегодня это трудно 

реализуемо в силу различных законодательных ограничений, отсутствия финансовых, 
управленческих и других ресурсов даже для обслуживания подобных схем оптимизации 
налогообложения, отсутствия достаточной ёмкости внутреннего рынка потребления ИТ-
продуктов и услуг, способных обеспечить коммерчески выгодное покрытие возникающих 
на этом пути инвестиционных затрат. 

ИТ-отрасль в Республике Казахстан, как уже отмечалось, последние несколько лет 
тоже стали называть важнейшей несырьевой отраслью экономики страны. В докладах 
руководителей страны озвучиваются различные инициативы, цифры и даты. Была принята 
государственная программа «Информационный Казахстан – 2020», 11 лет назад создана 
СЭЗ «ПИТ» со специальным налоговым режимом. Но, несмотря на это, в Казахстане за 
последние десятилетия отечественная ИТ-отрасль действенных преференций так и не 
имеет. Это не способствует повышению конкурентоспособности страны, не соответствует 
требованиям современности и открывающимся возможностям. 

IT-услуги. В структуре доходов участников рейтинга на сегмент услуг в 2010 году 
приходится 5%, или 1,536 млрд. тенге (из них 73% составляют доходы от технической 
поддержки, 19% – консалтинга, 7% – интеграции и 1% – обучения). Невелик данный 
сегмент и по данным IDC – 8% от общей структуры рынка [7].  

На сегодняшний день, несмотря на предпринимаемые меры и достигнутые успехи в 
сфере информатизации, существует ряд проблем, которые в настоящее время требуют 
комплексного решения. К их числу относятся: 

1) отсутствие единых требований к порядку создания и эксплуатации 
информационных систем в органах государственного управления; 

2) отсутствие в законодательстве норм, обязующих государственные органы 
проводить интеграцию информационных систем между собой и с местными 
исполнительными органами при формировании «электронного правительства»; 

3) отсутствие четко определенной структуры «электронного правительства», 
порядка автоматизации государственных функций государственных органов; 

4) на законодательном уровне не закреплены аспекты компьютерной грамотности 
населения, меры государственной поддержки развития в сфере информатизации, 
касающиеся международного сотрудничества; 

5) доминирование иностранной IТ-продукции как в государственном, так и в 
частном секторе. 

Все эти недостатки препятствуют системному осуществлению автоматизации 
деятельности государственных органов.  

Таким образом, реализация современных подходов в области информационных и 
коммуникационных технологий в модели управления государственных органов позволит 
стране уверенно двигаться. Для этого необходимо модернизация и дальнейшее развитие 
экономики, IТ-индустрии, отвечающей требованиям высокой конкурентоспособности.  
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Кластеризация – это метод, который применяется для анализа больших наборов 

данных и заключается в разбиении всего множества на группы близкородственных 
элементов (кластеры).  

Кластеризация может быть использована для решения следующих задач: 
− обработка изображений; 
− классификация; 
− тематический анализ коллекций документов; 
− построение репрезентативной выборки. 
Главная задача кластеризации заключается в том, чтобы на основании данных, 

содержащихся во множестве Х, разбить множество объектов G на m (m – целое) кластеров 
(подмножеств) Q1, Q2, …, Qm, так, чтобы каждый объект Gj принадлежал одному и только 
одному подмножеству разбиения и чтобы объекты, принадлежащие одному и тому же 
кластеру, были сходными, в то время, как объекты, принадлежащие разным кластерам 
были разнородными. 

Например, пусть G включает N банков, любая из которых характеризуется 
инвестиционным фондом (F1), показателем ликвидности (F2), кредитоспособностью (F3)  
и т.д. Тогда Х1 (вектор измерений) представляет собой набор указанных характеристик 
для первой страны, Х2 - для второй, Х3 для третьей, и т.д. Задача заключается в том, 
чтобы разбить банки по уровню финансовой устойчивости. 

Под кластеризацией понимается разбиение множества входных сигналов на 
классы, при том, что ни количество ни признаки классов заранее неизвестны. После 
обучения такая сеть способна определять к какому классу относится входной сигнал. Сеть 
также может сигнализировать о том, что входной сигнал не относится ни к одному из 
выделенных классов — это является признаком новых, отсутствующих в обучающей 
выборке, данных. Таким образом такая сеть может выявлять новые, неизвестные ранее 
классы сигналов. Соответствие между классами, выделенными сетью и классами, 
существующими в предметной области устанавливается человеком. 

Способности нейронной сети к прогнозированию напрямую следуют из ее 
способности к обобщению и выделению скрытых зависимостей между входными и 
выходными данными. После обучения сеть способна предсказать будущее значение некой 
последовательности на основе нескольких предыдущих значение и/или каких-то 
существующих в настоящий момент факторов. Следует отметить, что прогнозирование 
возможно только тогда, когда предыдущие изменения действительно в какой то степени 
предопределяют будущие. Например, прогнозирование котировок акций на основе 
котировок за прошлую неделю может оказаться успешным (а может и не оказаться), тогда 
как прогнозирование результатов завтрашней лотереи на основе данных за последние 50 
лет почти наверняка не даст никаких результатов. 

Методы кластеризации при помощи нейронных сетей являются развитием 
классических методов кластеризации. Например, метод кластеризации векторов с 
помощью сети Кохонена содержит в своей основе метод K средних [1]. В то же время 
нейронные сети являются гораздо более гибким инструментом в применении к данным, 
имеющим большой объем и избыточную размерность. 

Обучение состоит из последовательности коррекции векторов, представляющих 
собой нейроны (рис. 1): 

 

444 
 

mailto:abetovich@mail.ru


 

  
Рис. 1. 

 
1. Случайно выбирается один из векторов. 
2. Производится поиск наиболее похожего на него вектора коэффициентов 

нейронов. 
3. Производится корректировка весов нейросети. При этом вектор, описывающий 

нейрон-победитель и вектора, описывающие его соседей в сетке, перемещаются в 
направлении входного вектора. 

 
В результате такого обучения мы получаем не только кластеризацию данных, но и 

упорядочивание входной информации в виде одно- или двумерной карты. Каждый 
многомерный вектор имеет свою координату на этой сетке, причем, чем ближе 
координаты двух векторов на карте, тем ближе они и в исходном пространстве. 

Удобным инструментом визуализации данных является раскраска топографических 
карт, аналогично тому, как это делают на обычных географических картах [2]. Каждый 
признак данных порождает свою раскраску ячеек карты - по величине среднего значения 
этого признака у данных, попавших в данную ячейку (рис. 2). 

 

 
Рис. 2. 

 
Для примера в этой работе были взяты данные о некоторых из российских банков. 

Число банков и их параметров достаточно велико, и сделать вывод, основываясь только на 
этих данных, практически невозможно. Используя кластеризацию и особенно 
визуализацию имеющейся информации, можно получить картину распределения банков 
по группам надежности и уже не ее основе принимать обоснованные решения. 

В итоге можно сделать вывод о том, что нейронные сети являются очень удобным 
инструментом в применении к данным, имеющим большой объем и избыточную 
размерность, так как позволяют перейти от пространства большой размерности к 
двумерному, что может быть очень важным для анализа, если мы хотим представить 
имеющуюся у нас информацию в виде доступных человеку картинок. 

Конечно же, применение карт Кохонена не ограничивается только банковской 
сферой. Они могут помочь аналитикам решить многие другие задачи, связанные с 
принятием решений, если нужно одновременно учесть большое количество значимых 
факторов. 
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Ақпарат алмасу – мекеменің қайсы біреуі үшін өте маңызды жұмыс болып 

табылады. Ақпарат алмасу – әр мекемеде күнделікті жасалатын жұмыс. Алайда күннен 
күнге өсіп келе жатқан құжаттардың алыс-берісін бақылау қиынға соғады. Мұның 
барлығы келесі проблемаларды тудырады: 

Адам факторына байланысты, күрделі, қате ықтималы жоғары болатын 
құжаттардың алыс-берісі. 

Құжаттар жүйелі түрде сақталмағандықтан ізделінетін құжат немесе мәліметтерді 
табу қиынға соғады, кейбір кезде тіпті болып-болмағаны белгісіз болады. 

Мұрағаттарды сақтауға арналған бөлмелердің уақытысымен кеңейуі күннен күнге 
жаңа орын талап етуі. 

Адамға немесе айналадағы ортаға байланысты қауіпсіздік және сақтау 
проблемалары. 

Тексеру және сенімділік проблемалары 
Қағаздың өзіндік құны, еңбек және уақыт шығындары. 
Электрондық құжат айналымы жүйесін іске қосу үшін мыналар қажет: 
1) мәліметтерді компьютерлік өңдеудің бағдарламалық және техникалық 

құралдарын, электрондық құжат үлгілері мен электрондық почтаны басқарудың 
автоматтандырылған жүйесін қолдану; 

2) электрондық цифрлық қолтаңбасы бар электрондық құжат пен лауазымды 
тұлғаның қолы қойылған қағаз негіздегі құжаттың заңдық күші бір екенін мойындау; 

3) электрондық цифрлық қолтаңбаның сенімділігін ақпараттық жүйеде сол 
қолтаңбаның сәйкестігін анықтауды қамтамасыз ететін бағдарламалық-техникалық 
құралдар болғанда ғана мойындау; 

4) құжатты жүйеге ендіргеннен бастап іске салғанша үзіліссіз жұмыс істейтін 
технологияның болуы[1]. 

Кез келген ұйымның жұмысы іс құжаттары нысанында ұсынылған басқару 
құжаттарын өңдеумен байланысты. Алайда кәсіпорын қаншалықты ірі болса, оны тарату 
жолдары соншалықты бейберекет болуы мүмкін. Ұйымдағы құжаттың оны алғаннан 
немесе жасағаннан бастап орындалу аяқталғанға немесе кәсіпорыннан тысқа жөнелткенге 
дейінгі қозғалысы  құжат айналымы деп аталады. 

Ұйымдағы құжат айналымы мыналардың арасындағы құжат ағыны түрінде іске 
асады: 

1) ақпаратты талдайтын немесе шешім қабылдайтын адамдар арасында 
(кәсіпорынның немесе бөлімшелердің басшылары, мамандар және білікті қызметкерлер) 
және 

2) кәсіпорындардағы құжаттарды техникалық жағынан өңдейтін адамдар арасында 
(басшының хатшысы, кеңсе, экспедиция, көбейту қызметі, мұрағат). 
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Құжаттар қандай кезеңдерден өтетініне қарай құжат айналымының үш негізгі 

ақпарат ағынын бөлеміз: 
1. Ұйымға келіп түскен құжаттардың құжат ағыны (хат, шарт, жарнама 

хабарландырулар, ведомостволық өкім, нұсқаулықтар т.б.). Басшының хатшысы (кеңсе) 
өңдейтін келіп түскен құжаттардың көпшілік бөлігі басшының атына (сараптау бағасы 
бойынша кәсіпорынға келетін бүкіл құжаттың 85-90 пайызы), ал 10-15 пайызы басшының 
орынбасарының атына, құрылымдық бөлімшелер басшыларына және нақты 
орындаушыларға келеді. 

2. Ішкі құжаттардың құжат ағыны, яғни ұйымның ішінде жасалып, бір бөлімшеден 
басқасына берілетін құжаттар (бұйрықтар, өкімдер, басшылықтың нұсқаулығы, қызметтік 
жазбалар және т.б.). 

3. Жіберілетін құжаттардың  құжат ағыны – сыртқы әлемге жіберілетін ақпарат 
(хаттар және хаттарға жауаптар, шарттар, есептер, келісім-шарттар, баспасөз-релиздері 
т.б.)[2]. 

Электрондық құ жат басқару(ЭҚБ) жүйесінің артықшылығы: 
• Сынып және шежіре құрылымы арқылы жинақы, құыпты және тез 

мұрағаттау мүмкіндігі 
• Құжаттар бір үлгіге сай етіліп аталады,оларға қол жеткізу оңай болады 
• Клиенттердің өкілеттіліктері белгіленіп сыныптастырылады 
• Клиент сыныптарына өкілеттілік беру арқылы құжат пен мәліметтерге қол 

жеткізу қауіпсіздігі орнатылады 
• Жұмыс барыстарын белгілеу арқылы мақұлдау, ақпарат, іс және бақылау 

мақсаты бар құжаттардың алыс-берісі орнатылады 
• Тексерудің «мақұлдау күні» немесе «жою күні» терминдері арқылы бақылау 

мен сенімділік орнатылады 
• Құжаттар сандық форматта байқауға алынғаннан кейін олардың 

таратылуымен бақылауы жасалады 
• Құжаттар топтық түрде программаға құйылып, программадан құйылып 

алынады. 
Құжаттардың сақталуы – алынған және берілген құжаттармен ішкі хат алмасу 
• Электрондық поштамен үйлесімдік 
• Факспен үйлесімдік 
• MS Office-пен үйлесімдік 
• Сканерлеу 
• Дамыған жолдама басқарылуы 
• Жұмыс барысына қолдау 
• Құжаттың жобасын дайындау мен электрондық құжат жасау 
• Электрондық қолды қою қызметі 
• Құжаттарды PDF форматына ауыстыру мүмкіндігі 
• Редациялау мүмкіндігі[3]. 
Сапа басқару жүйесі мен құжат басқару 
• Мекемедегі Сапа басқаруда қолданылатын құжаттар жүйеге үйлесімді 

болып табылады 
• Версияларды тексеру, тексеру мен мақұлдау және тарату жоспарлары 

жасалынады 
• Формалар электрондық форматқа ақтарылады ды процесстер белгіленеді 
• Есептесу құралдары арқылы статистикалық есептемелер дайындалып 

таратылады 
 Күнделік модулі 
• Кез келген амалдың бақылауы 
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• Шақырулардың жіберілуі 
• Мнемоникалық таңдау 
• Дерекнаманы брондау 
• Жетекшілердің өз қызметкерлерінің жұмысын тексеруі және бақылауы[4]. 
Кез келген электрондық құжат айналымы жүйесін қамтамасыз етуге тиіс қажетті 

тапсырмалар - тіркеу карточкасы, орындалуын бақылау, кіріс және шығыс құжаттармен 
тікелей бірнеше режимінде қорғалған жұмыстың іздеу және ұйымдастыру жұмысын істеу 
болып табылады. Осындай жүйенің арқасында апарат алмасу тез жүзеге асырылады және 
Тапсырыс берушінің жеке қажеттіліктеріне қайта қарау үшін қосымша шығындарды талап 
етпейді. Серверде орнатылған электрондық құжаттарды басқаруға  арналған  жүйесі, 
жүйеге кіру серверіне қосылған кез келген компьютерден веб-браузері арқылы мүмкін 
болады. Пайдаланушылардың компьютерлерінде бағдарламалық құралды орнатудың 
қажеті болмайды.  

Қорытындылай келсек, кез келген мекемеде электронды құжат айналым жүйесін 
коммерциялық мекемелерге ендіру арқылы жалпы және кадрлық басқару шығындарын 
едәуір азайтуға болады. Бұл электронды құжат айналым жүйесін ендіру көбінесе 
коммерциялық мекемелер үшін өте тиімді болып табылады. 
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Электрондық бизнес – бұл біз үшін салыстырмалы түрде жаңа, ал Батыста және 

Оңтүстік-Шығыс Азияда жақсы дамыған экономика сегменті, ол компьютерлік желілердің 
көмегімен барлық қаржылық және сауда транзакцияларынан, осындай транзакцияларды 
жүргізумен байланысты бизнес-процесстерден тұрады. Электрондық бизнес нарығы біздің 
елімізде неғұрлым қарқынды дамуын соңғы  жылдары бастады, бұл интернет-
пайдаланушылардың санының артуымен, әлеуметтік желілердің ықпалының артуымен, 
электрондық төлемдер саласындағы монополияның артуын жоюмен, және жетекші веб-
парақшалардың Web 1.0 технологиялық платформадан Web 2.0 платформасына көшуімен 
түсіндіріледі. 

Web-сайт бұл дүниенің кішкентай моделі. Бұрынғы кезде Web-сайтты бір ғана адам 
- Web-мастер жасаған болса, қазіргі кезде Web-сайттарды бірнеше адам жасайды. Олар 
Web-дизайнерлер, программисттер, бизнес-кеңесшілері, маркетинг бойынша 
басқарушылар, менеджерлер болып табылады [1]. 

Web-мастер мамандығы қазіргі кезде өзінің кұпиялығын жоғалтып жатыр, ал сайт 
жасау технологиясы зертхана сыртына шығып көпшілікке белгілі болып жатыр. 
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Бұның негізгі белгісі Интернет-жобаларға өсіп жатқан инвестициялар,  Web-

сайттардың күрделі білімдік, ғылыми, комерциялық мүмкіндіктері. Интернет 
технологиялар төмендегі жолдармен дамып келе жатыр: 

o Web-технологиялар; 
o Сайт жасау экономикасы; 
o Web-дизайн және Web-программалау маркетингісі; 
o Адам ресурстары және т.б. 
Web-сайт жасақтау жұмысын бірнеше кезеңдерден тұрады: 
o Жоспарлау; 
o Элементтерді жасақтау; 
o Бағдарламалау; 
o Тестілеу; 
o Жариялау; 
o Жарнамалау; 
o Бақылау; 
Интернетті қолданушылардың қажетіне сай келетін, қызықты сайт жасау үшін 

сайтты құрастырушы адамның белгілі бір дәрежеде білімі, компьютерлік сауаттылығы  
болуы қажет [2]. 

Microsoft Front Page, Adobe (Macromedia) Dreamweaver секілді визуальды HTML 
редакторларды қолданып, жеткілікті дәрежеде жақсы сайт құрастырып, оны интернетте 
орналастыруға болады. Егер сіз интернет желісінде іскерлікпен айналысып, өз 
сайтыңызды осы мақсатта қолдансаңыз, онда Microsoft Front Page секілді 
бағдарламалардың өзін ғана қолдана отырып, көлемі шағын, көрнекі сайттар жасауға 
болады. Ал интернетте сайт жасаудың нағыз маманы болу үшін бір ғана Front Page немесе 
Adobе Dreamweaver   бағдарламасын білудің өзі жеткіліксіз. Бірақ та айта кету керек,  
бұндай редакторлар – сайт жасауды жаңадан үйренушілерге таптырмайтын құрал.  

Бұл бағдарламалардың бірнеше артықшылықтары бар. 
Біріншіден, сізге HTML тілін (Hypertext Markup Language – гипермәтіндер тілі) 

жоғары дәрежеде білудің қажеті жоқ [3]. 
Екіншіден, бұндай бағдарламалардың көмегімен қарапайым, шағын сайтты аз ғана 

уақыттың ішінде құрастыруға болады. 
Үшіншіден, бұндай бағдарламалармен жұмыс жасай жүріп, сіз Web – сайт 

жасаудың негізгі принциптерін игересіз, яғни Front Page немесе Adobе Dreamweaver 
бағдарламасын жеткілікті дәрежеде үйренгеннен кейін басқа да осы секілді немесе бұдан 
күрделі бағдарламаларды игеріп кету сізге аса қиынға соқпайды.  

Бұл мәселені талқыламас бұрын ал дегенде сайттардың қолданылу ерекшелігін 
және оның құрылымын мақсаттары бойынша жіктейік. 

Сайттардан ақпарат алу үшін немесе есептерді орындау үшін жасалғандығы жайлы 
анықтап барып оның түрлеріне сипаттама береміз. Кей жағдайда құжатты – бағытталған 
және мәселелік (өрнектер) ерекшеліктеріне сәйкес айыруға болады. Құжаттық – 
бағытталған немесе ақпараттық сайттар қолданушы үшін ақпаратты алу, бірақта 
интерактивтік жағынан шектеулі ғана мүмкіндігі бар болады. Қолданбалы немесе 
бағдарламалық бағытталған сайттар қолданушыға ақпарат алмасу немесе қандай да бір 
әрекеттерді жасауға мүмкіндік береді. Мысалы, банкілік счеттан ақша аудару.  

- Қоғамдық сайт: Мұндай сайттарда мемлекеттік ақпараттар және жаңалықтар 
көрсетіледі. Мұндай сайттарда операцияларды байланыстыруға байланысты 
қолданушылар арасынан өзара әрекеттеседі. 

- Қызықты сайттар: Мұндай сайттар ойындар немесе басқа да интерактивті тіл 
қызықтаушылық үшін құрылады. Сайттарды ұйымдастыру негіздеріне сүйеніп бөледі. 
Олар қандай да бір жағдаймен төлем төлейді немесе басқадай жағдайлармен қолдаулар 
көрсетеді. Мұндай түрлерге сайттың негізгі түрін алып негіз етіп салыстырамыз. 
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- Сауда сайттары: Сауда жасауға, елмен қарым – қатынас жасауға, өз тауарларын 

жарнамалауға арналған сайттар және мұндай сайттар көмегімен электрондық коммерция 
мен тікелей айналысады. 

- Мемлекеттік сайттар: Мұндай сайт түрлеріне мемлекеттік жоғарғы органдар, 
мемлекеттік органдар жатады. Сайттың негізгі мақсаты қоғамға немесе заңға бағынышты 
болу, қажеттілігін қанағаттандыру. 

- Білім сайттары: Мұндай сайттар әр түрлі білім орындары университет, жоғарғы 
оқу орындары, мектептер сияқтылар жатады. Бұл сайт зерттеу және білім орындарын 
таныстыру мақсатында көптеп қолданылады. 

- Филантроптық сайттар: Филантроптық сайт коммерциялық емес сайттар немесе 
жеке адамдар, қоғамдық қарапайым мекемелер жатады.  

- Персональды сайттар: Бұл сайтқа кез – келген тұлға немесе адамдар тобы, кез – 
келген мақсатта жасалады. Олар еркін тақырыпта кез – келген жағдайда болуы мүмкін. 

- Сайттарды классификациялау күрделі мәселе. Мысалға, білім сайттары кей 
жағдайда басқадай мемлекттік сайттарға кіруі мүмкін. 

- Визуальды классификациялар: Визуальды ерекшелігі мен сайттарды 
ерекшелейтін болсақ, біз диапазон мен жұмыс жасайтын боламыз. Сайттың енді бір 
жағына текстік құрамына көбірек мән береміз. Бірақта тек мәтінге ғана емес графикалық 
таныстырулар және бейнелерге көбірек көңіл бөлінеді. Internet – те 4 ең көп таралған 
дизайнерлік мектептер орналасқан. 

- Текст бағытталған сайттар: Мұндай сайттардың тексттік құрамына көбірек мән 
беру қажет. Мұндай сайтты жөндеу қиынға соқпайды, дизайны онша қиын емес өте 
қарапайым. 

- GUI түріндегі сайттар: (Graphic User Interface) бұл сайт түрі қолданушы сайт 
интерфейсі мен байланысты, бағдарламалық жобалық жабдықтауы кіреді. GUI – 
бағытталған ортасында қарапайым сайттар бар. Басқаша айтқанда GUI – ге қосылатын 
компонентке байланысты. 

- Метафоралық сайттар: Метафоралық сайттар көбінесе өмірлік мысалдардан 
алынады. Мысалы, дизайн машиналарға байланысты болуы мүмкін. Метафоралық сайттар 
жалпы жағдайда визуальды немесе интерактивті емес болады. 

- Тәжірибелік сайттар: Мұндай сайтты жасаушылар, көрсетілген нормалдардан 
артық жасайды. Мұндай сайттарда шығармашылық жағдайына көбірек мән береді. Бұл 
дизайнерлік жағынан көптеген сайттарда қолданылады. 

Бүгінгі таңда Қазақстан электрондық бизнесті дамыту бойынша әлем 
мемлекеттерінен айтарлықтай артта қалуда (электрондық сауда көлемі 2011 жылы 260 
миллион доллар  немесе тауарлар мен қызметтердің жалпы нарығының 0,4% құрайды, бұл 
Ресеймен салыстырғанда он есе кем, олардың аталған көрсеткіші 4 %). Бұл Интернет 
желісінің қазақстандық сегментінде пайдаланушылардың шеткі салмағының айтарлықтай 
кеш пайда болуымен түсіндіріледі. Әлемдік саясат көрсетіп отырғандай, электрондық 
коммерция Интернет пайдаланушылардың саны халықтың жалпы санынан 20% артық 
болатын индустрияға айналып отыр және бұл 2-3 жылдай жалғасады (ондайн төлеу 
қорқынышы кедергісін жою үшін жеткілікті уақыт). 
Проблеманың екінші бөлімі – карточка бойынша төлемдерді іске асыру мәдениетінің 
жетіспеушілігі және e-commerce банк карталары бойынша төлемдерді жүргізу кезінде бас 
тартудың аса жоғары деңгейі. Қазіргі таңда барлық транзакцияның тек 21% - төлем 
карталарының көмегімен қолма-қол ақшасыз төлемдерді жүргізу, ал қалғаны банкамат 
арқылы карточкамен ақша алу (мысалы, Қазақстан Республикасы Ұлттық Банкінің 2012 
жылғы тамыздағы мәліметтері бойынша елімізде 11 млн карточкаға қолма-қол ақшаны 
алу бойынша 12,5 млн транзакция сәйкес келеді және картадан 3,4 млн төлем 
транзакциялары). Интернетте картамен төлемдерді жүзеге асыру туралы айтатын болсақ, 
жағдай бас тартулардың үлкен санымен тереңге бойлайды (нарықтың түрлі 
ойыншыларының карталар бойынша төлемдерді іске асыруы кезінде бас тарту деңгейі 37-
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ден 48%-ға дейін құрайды). Бұл көптеген қазақстандық екінші дәрежелі банктердің 
интернет-транзакциялар үшін төлем карталарын жабу және негізінен жасанды кедергі 
болып табылатын интернет-транзакциялар үшін арнайы рәсімдерді орнату салдары болып 
табылады [4]. 

Электрондық бизнестің отандық нарығының бәсекеге қабілеттілігін қамтамасыз 
ету. 

Нысаналы индикаторлар: 
1. тауарлар мен қызметтердің жалпы нарығындағы электрондық бизнес үлесі 2017 

жылы – 7 %, 2020 жылы - 10%; 
2. электрондық түрде төленетін тауарлар мен қызметтердің жалпы айналымындағы 

қазақстандық интернет-дүкендеріндегі айналым үлесі 2017 жылы -  30 %, 2017 жылы – 
40% [5].   

Электрондық бизнесті дамыту мақсатында келесі шаралар қабылданады: салалық 
сауда алаңдарын құру бойынша ұсыныстар әзірленеді; 
Интернет-дүкендерде жасалатын транзакциялар (саны және көлемі) бойынша есептілікті 
қалыптастыру туралы мәселе қарастырылады; 
интернет-коммерсанттарды салықтық және кедендік преференциялармен және 
технопарктерге қатысу арқылы ынталандыру жүзеге асырылады; 
электрондық бизнес саласындағы заңнаманы және құқық қолдану тәжірибесін жетілдіру 
бойынша жұмыстар жүргізіледі; 
жалпы интернет-ортаны және негізінен интернет-бизнесті дамыту тақырыбына 
конференцияларды, семинарларды, дөңгелек үстелдерді қолдау және интернетте 
электрондық төлем құралдарын пайдалану бойынша ақпараттық-ойын-сауық жұмыстарын 
жүргізу іске асырылады [6].   

Глобалды жүйе пайда болғалы бері, бірінші қатарда – интернет, ұйымдастыру  
саласында  және коммерциялық ұйымдарды жүргізуге экономикалық нағыз көтеріліске 
алып келді. Компанияның сыртқы қатынасын және оның клиенттерімен, компанияның 
ішкі салаларын түрлендіруіне әкеліп соқты. Бизнестің жаңа бағытын енгізу пайда болған 
жоқ, бар бизнестің талаптары өзгерді. 

Соңғы жылдары бұл тенденциялар анығырақ болды. Интел компаниясының 
мамандарының зерттеу-болжамы бойынша, 2002 жылы интернет колданушылардың саны 
миллиардқа жетеді, ал электронды коммерция айналымы триллион долларға дейін 
көбейеді. 

Анықтамалар бойынша екі базалық түсініктен шатасады. Олар: Интернет бизнес (e-
business) және интернет коммерция (e-commerce): 

IBM(International Business Machine) компаниясыныңанықтамасыбойынша: 
е-бизнес – негізгі бизнес процестерді интернет технологиялар көмегімен 

түрлендіру. 
Е-бизнес деп кез – келген іскерлік қатынасты ішкі және сыртқы байланысты 

глобалды ақпараттық жүйені қолдана отырып түрлендіру арқылы пайда табу мақсаты. 
Компанияның ішкі құрылымы – ортақ ақпарат құрылымы базасы (интранет), 

жумысшылар жумыс барысындағы арасындағы катынас әсері жоғарлайды және  
жоспарлау және басқару процесін отрақтайды, сыртқы ара-катынасын (экстранет) 
партнерлармен, жабдықтаушы мен клиенттермен – е-бизнестің кұрам бөлігі. 

Е-коммерция – е-бизнестің негізгі бір құрамы болып табылады. Электрондық 
коммерция – ақпараттық жүйе көмегімен өтетін кез – келген ақпараттық жүйе арқылы 
өтетін іскерлік келісімнің формасын айтамыз. 

Бизнес шешім - Интернет tehnologiyah.Biznes шешуге негізделген электрондық 
бизнес жұмыс істеуі портал каталогында, электрондық дүкен, және басқалар сияқты іске 
асырылуы мүмкін қамтамасыз ететін жүйе электрондық бизнес ажырамас бөлігі болып 
табылады электрондық коммерция. 
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Қорыта келгенде, Интернет электрондық бизнес сияқты технология, процестер мен 

құрылымдардың қолдауымен, жоспарлау және басқару қамтитын кешенді тәсілді талап 
етеді. 
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ХХІ ғасырдағы дамыған ел дегеніміз –  
белсенді, білімді және денсаулығы мықты азаматтар.  

               ҚР Президенті – Елбасы Н.Ә.Назарбаевтың жолдауынан  
 
«Еліміздің білім беру саласында жүріп жатқан реформаның ең басты мақсаты – 

елдің ертеңі өресі биік, дүниетанымы кең, кемел ойлы азаматтарын өсіру үшін бүгінгі 
ұрпаққа ұлттық рухани қазынаны әлемдік озық ой-пікірмен ұштастырған сапалы білім мен 
тәрбие беру» - деп Елбасымыз Н.Ә.Назарбаев өз Жолдауында ерекше атап көрсеткен. ХХІ 
ғасыр – техника мен ақпарат ғасыры. Елбасымыздың сындарлы саясатының арқасында 
барлық мекемелер мен мектептер жаңа техникалармен қамтамасыз етілді.   

Қоғам педагогтардан тек өз мамандығының білгірі болу ғана емес, теориялық, 
нормативтіқ-құқықтық, психологиялық-педагогикалық, дидактикалық әдістемелік 
жағынан сауатты және заман талабына сай жаңа ақпараттық технологиялардың барлық 
мүмкіндіктерін  пайдалана білетін маман талап етуде. Жан жақты меңгеру маманның 
немесе мұғалімнің өзін-өзі басқарып, оқу – тәрбие үрдісінің  дамуына және тиімді 
ұйымдастырылуына көмектеседі.  

Оқытудағы жаңа технологияның негізгі принциптері - өзін-өзі басқара алатын, 
өздігінен дұрыс шешім қабылдай алатын, өмірге бейім тұлға қалыптастыру болып 
табылады.   

Заман талабына сай бүгінгі еліміздің даму қарқыны осы электрондық жүйе. Яғни 
барлық білім беру жүйесі ақпараттық технологияларға тәуелді болып отыр. Күнделікті 
сабақ барысында компьютер, электронды оқулықтар, мультимедиялық презентациялар, 
интерактивті тақта, интернет желісін пайдалану жақсы нәтиже беруде. Жоғары оқу және 
арнаулы оқу орындарында осы әдістерді кеңінен қолданылу студенттердің және болашақ 
мамандардың шығармашылық қабілетін арттырады және өз бетінше жұмыс жасауға 
мүмкіндік жасайды [1].  
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Мультимедия технология – оқу үрдісіндегі ақпаратты экранда түрлі форматта  

(слайд, видео, аудио, анимациялар) бейнелеу. Бұл технология көмегімен мұғалім 
бағдарламаларды пайдалануды жүзеге асыруға болады. Мысалы, информатика пәнін 
оқытуда компьютер мұғалімнің рөлін атқара алады.    

Зерттеушілердің пікірі бойынша дәстүрлі оқу әдісімен берілген материалдың 25%, 
көру арқылы 33%, көру-есту арқылы 50%-ы, ал мультимедиялық технология бойынша, 
яғни интерактивті оқыту бағдарламасы көмегімен материалдың 75%-ы есте сақталады 
екен.  

Электрондық оқулық – білім беруде кез келген саласының пәндерінде 
пайдаланылады. Бұл электронды оқулықты пайдалану мұғалімнің де ғылыми -әдістемелік 
потенциалын дамытып, оны сабақ барысындағы еңбегін жеңілдетеді. Қарапайым 
оқулықтарға қарағанда электронды оқулықтарды қолдану тиімді әрі оңтайлы және өзін-өзі 
тексеру бойынша тапсырмалар бар. Ол деген логикалық ойлау жүйесінің қалыптасуына 
және шығармашылықпен өз бетінше айналысуға жағдай жасайды [2].  

Педагогика ғылымдарының негізін салушы  Ян Амос Коменский былай 
тұжырымдаған: «Барлық мүмкін деген нәрселерді қабылдауды сезіммен жүзеге асыру 
керек, атап айтқанда: қабылдау үшін көруді, көзбен; естуді есту қабілетімен; иістерді иіс 
түйсігімен; дәмге тиістіні дәммен; түйсікке қатыстыны түйсіну жолымен. Егер қандайда 
болмасын затты бірнеше сезіммен қабылдау керек болса, бірнеше сезімді салу».  

Мұғалімнің алдына келген әр балада өзіндік ойлау қабілеті мен есте сақтауы 
болады. Бірі тақырыпты тез қабылдаса, бірі баяу қабылдайды. Мысалы біреулеріне өмір 
бойына есте сақтап қалу үшін бір-ақ рет қарап шығу жеткілікті, ал кейбіріне бірнеше рет 
қарап шығуға тура келеді. Бұл дегеніміз әр баланың қабылдау мен даму қабілеті әр 
деңгейде деген сөз. Осы орайда мұғалімнің шеберлігіне орай әртүрлі тәсілдерді пайдалана 
отырып өткен тақырыптармен ұштастыра қайталауына себепкер болады.  

Қашықтықтан оқыту – белгілі бір қашықтықта отырып, компьютерлік 
телекоммуникация немесе спутникті құралдармен (радио, теледидар) және басқада 
байланыс құралдарының көмегімен оқып үйрену мақсатында ақпараттармен алмасу тәсілі. 
Яғни, бұл термин ақпараттық технологияны пайдалана отырып, істеп жүрген жұмысынан 
және оқуынан қол үзбей өз білімін қажетті деңгейде жетілдіру деген сөз. Қашықтықтан 
оқыту – үздіксіз білім беру тәсілінің бірі болып табылады. Білімін жетілдіруге қажетті 
ақпараттармен және әрбір адамның білім алып, керекті мәліметтерден хабардар болуына 
жағдай жасайды.  

Қашықтықтан оқыту тәсілі екі негізгі топқа бөлінеді: синхронды және асихронды. 
Синхронды тәсіл белгілі бір уақыт шеңберінде оқытушы мен студенттің бір аудитория 
көлемінде отырып, арнайы құрал аспаптық әдістермен ақпарат алуды, бір-бірімен пікір 
алмасып сұхбаттасуды, сұрақтарға жауап беруді жүзеге асырады. Асихронды тәсіл 
бойынша оқу уақытын, мерзімін, жиілігін студент өзі белгілейді. Бұл жердегі басты талап 
студент ақпараттар жинақтайтын және алыстан жылдам жеткізетін сан алуан 
компьютерлік  құралдар түрімен жұмыс жасай алуы қажет [3].  

Білім беру жүйесінде қашықтықтан оқыту оның географиялық орналасуына, білім 
беру мекемелерінде оқу мүмкіндігі жоқ немесе кәсіби не жеке іспен қолы бос емес 
болғанына қарамастан ешкім де оқу мүмкіндігінен айырылмайды. Бұл болашағы бар ХХІ 
ғасырға аяқ басқан технологияның бірі.  

Қазіргі таңда бұл ақпараттық технологияның мұғалім үшін тиімділігі: оқушы өз 
алдына жеке жұмыс жасауына, уақытын тиімді пайдалануға, тақырыптарды 
қорытындылау мақсатында тест тапсырмалары арқылы тексеруге, қашықтықтан 
қалауынша білім алу, қажетті мәліметтермен жедел түрде хабардар болуға мүмкіндік 
береді, іс-әрекет пен қимылды қажет ететін пәндер мен тапсырмаларды орындауға 
болады, көзбен көріп, қолмен ұстау және құлақпен есту мүмкіндіктері оқушының ой-
өрісінің дамуына, қабылдау мүмкіндігінің кеңеюіне ықпалы зор.    
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Білім беру саласында электрондық оқулықтардың, барлық ақпараттық 

технологиялардың маңызы өте зор. Себебі, қолдана отырып түрлі ақпаратпен бөлісе 
алады. Ақпараттанған қоғамда келешек жас ұрпаққа тек сапалы білім беріп қана қоймай, 
ой-өрісі дамыған, технологияны терең меңгерген, саналы тәрбиемен ұштастыра отырып 
тұлға қалыптастыру басты міндетіміз болып отыр. Ұлы ғұлама Әл-Фараби бабамыз: 
«Адамға ең бірінші білім емес тәрбие берілуі керек, тәрбиесіз берілген білім адамзаттың 
қас жауы» деген. Сондықтан бір-бірімізбен тәжірибе алмасып, дидактикалық әдіс-
тәсілдермен толықтырып, жетістіктерімізбен бөлісіп, өзімізді жан-жақты дамытып 
отырсақ, жұмысымыз өнімді және нәтижелі болады деп ойлаймын.  
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Суть технологии PON заключается в том, что между приемопередающим модулем 
центрального узла OLT (optical line terminal) и удаленными абонентскими узлами ONT 
(optical network terminal) создается полностью пассивная оптическая сеть, имеющая 
топологию дерева. В промежуточных узлах дерева размещаются пассивные оптические 
разветвители (сплиттеры) - компактные устройства, не требующие питания и 
обслуживания, что резко сокращает затраты на обслуживание сети. Один 
приемопередающий модуль OLT позволяет передавать информацию множеству 
абонентских устройств ONT. Число ONT, подключенных к одному OLT, может быть 
настолько большим, насколько позволяет бюджет мощности и максимальная скорость 
приемопередающей аппаратуры. Один волоконно-оптический сегмент сети GPON может 
охватывает до 128 абонентских узлов в радиусе до 60 км. 

 

 
 

Рисунок 1. Приемопередающий модуль OLT 
 

Для передачи прямого и обратного канала используется одно оптическое волокно, 
полоса пропускания которого динамически распределяется между абонентами, или два 
волокна в случае резервирования. Использование одного волокна достигается за счет 
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WDM: восходящие потоки (upstream) от абонентов идут на длине волны 1310 нм с 
использованием протокола множественного доступа с временным разделением (TDMA). 
Нисходящий поток (downstream) от центрального узла к абонентам идет на длине волны 
1490 нм. Еще одна длина волны - 1550 нм может использоваться для передачи 
видеосигнала в полосе радиочастот (RF-видео), такого же, как в сетях кабельного 
телевидения. Несмотря на то, что IP-видео может предоставить более богатый набор 
услуг, преимущество использования наложенного видеосигнала связано с рентабельным 
заимствованием достижений кабельного вещания. 

 

 
 

Рисунок 2. Передачи прямого и обратного канала 
Системы пассивных сетей FlexGain GPON 
• FlexGan GPON-OLT 
1. FlexGan GPON-OLT-CHASSIS  
2. FlexGan GPON-OLT-LINE-CARD  
3. FlexGan GPON-OLT-CONTROL-CARD  
4. FlexGan GPON-OLT-SWITCH-CARD 
• FlexGan GPON-ONT 
1. FG-GPON-ONT-1GE 
2. FG-GPON-ONT-4FE+2FXS 
3. FG-GPON-ONT-4FE+2FXS+CATV 
4. FG-GPON-ONT-UPS  
5. FG-GPON-ONT-4FE+2FXS+CATV, OUTDOOR 
6. FG-GPON-ONT-4FE+Wi-Fi 
7. FG-GPON-ONT-4FE+2FXS+Wi-Fi 
• FlexGan GPON-ONU 
1. FG-GPON-ONU-24FE 
2. FG-GPON-ONU-24FE+24FXS 
3. FG-GPON-ONU-4GE+2FXS+8E1 
• FlexGan GPON-SPLITTER 
• FlexGan GPON-EXT 
Одна из главных задач, стоящих перед современными телекоммуникационными 

сетями доступа - так называемая проблема `последней мили`, предоставление как можно 
большей полосы пропускания индивидуальным и корпоративным абонентам при 
минимальных затратах. 
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Рисунок 3. Архитектура GPON-сети 

 
Основная идея архитектуры GPON - использование всего одного 

приемопередающего модуля в OLT для передачи информации множеству абонентских 
устройств ONT и приема информации от них. 

• До 40 PON-лучей для одного OLT 
• До 128 абонентских устройств на один PON-луч в радиусе до 60 км 
• Возможность резервирования плат управления и коммутации, а так же 

резервирования оптических каналов линейных плат в OLT 
• Пропускная способность базового оборудования - до 10 Гбит/с на один 

PON-луч 
• Широкий выбор абонентских устройств 
• Возможность обеспечения резервного питания для абонентских терминалов 
• Возможность установки абонентских терминалов и сплиттеров в прочном 

металлическом корпусе, оснащенном запираемым замком 
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Үшінші мыңжылдық кезеңінде қоғамның даму көрсеткіші ретінде ақпараттық 

қоғамға өту ісі алынады да, ал оның ең анықтаушы рөлін ақпарат түсінігі атқарады. 
Ақпарат стратегиялық қорға (ресурс) айналып, бұрынғыдай еңбек пен табиғи қорлар құны 
негізге алынбай, бұдан білім құны ең негізгі байлық болып саналатын болады. Ақпаратты 
жинау, сақтау, өңдеу және тарату тәсілдері мен құралдары динамикалық түрде өзгеріске 
ұшырап, солар арқылы қоғамның инфрақұрылымы қалыптаса бастайды.  

Ақпараттандыру- жеке және заңды тұлғалардың  ақпаратқа деген талаптарын 
қанағаттандыру мақсатында ақпараттық және коммуникациялық технологияларды 
пайдалану негізінде ақпараттық қорлар мен жүйелерді қалыптастыруға және дамытуға 
бағытталған ұйымдастырушылық, әлемдік- экономикалық және ғылыми- техникалық 
процесс. Ақпараттық және коммуникациялық технологиялық мәселелерін табысты түрде 
шешу істерінің: 

1.Ақпараттандыру саласындағы ғылыми- әдіснамалық, заң шығару және 
нормативті- құқықтық негізгі сапасына; 

2.Есептеу техникасы, ақпараттық және коммуникациялық технологиялар 
аймағында атқарылып жатқан іргелі, әрі қолданбалы зерттеулер мен ғылыми- техникалық 
әзірлемелер деңгейіне байланысты екені белгілі болуда. 

Еліміздің заңдарын және Мемлекеттік бағдарламаларын ресми ұйымдарда істейтін 
қызметкерлер, білім мен ғылым қайраткерлері жүзеге асыруда. 

Қазақстан Республикасында оқыту үрдісін қазіргі заманға технологияларға 
көшіруге мүдделердің бәрін серіктестікке шақыратын білім беруді ақпараттандыру 
форумдарын жыл сайын өткізу дәстүрге айналып келеді. 

Ақпараттық- коммуникациялық технологиялар саласындағы алдыңғы қатарлы 
жетістіктерді пайдаланып, білімнің жаңа деңгейі мен сапасына қол жеткізуге ұмтылатын 
педагогтық және ғылыми қауымдастықтардың түрлі елдер іскерлік ортасы өкілдерінің 
басын қосатын үшінші Халқаралық Қазақстан мен ТМД елдерінің білімді ақпараттандыру 
форумы өтті. Форум жұмысы білім беруді ақпараттандыру мәселелерін талқылауға 
жетістіктерді саралауға, ақпараттандыру үрдісін жетілдіру жолдарын болжауға 
бағытталады. 

«Қашықтан оқыту- үздіксіз білім формасы: тәжірибе және даму болашағы», 
оқытуға аналған бағдарламалық құралдар жасау әдіснамасы атты ғылыми секциялар 
жұмыс жасап, тұңғыш рет білім берудің барлық деңгейлеріне арналған екі жүзден аса 
электрондық оқулық басылымдар ұсынылды. 

Қазақстан Республикасында қабылданған білім ақпараттандырудың мемлекеттік 
бағдарламалары еліміздің біртұтас дүнидүзілік білім кеңістігіне ену мүмкіндіктерімен 
байланысты білім беру сапасын ақпараттық тұрғыдан қамтамасыз етудің жаңа сатылық 
жүйесін жасауға бағытталған. Бағдарламаның жүзеге асуы білім мекемелерін 
компьютерлендіруге ғана емес, білім беруді ақпараттандыруды қамтамасыз ету 
әдістемесіне, ғылым мен тәжірибенің өзара тәрбиеленуі байланысына да тәуелді. Қазіргі 
кезде компьютерлік технологияның даму деңгейі жаңа дәуірдің мультемедиялық, 
телекоммуникациялық мүмкіндіктері мен артықшылықтарын көрсететін, толыққанды 
сапалы, нақты алғы шарттар болып табылады. Бұндай мүмкіндіктерді жүзеге асыру үшін 
білім саласында да, сондай- ақ қазіргі кездегі ақпараттық коммуникациялық технологияны 
дамыту саласында мамандарды біріктіруге күш салуда. 
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Бүгінгі таңда мектеп пәндерін компьютер комегімен оқыту нәтижелігін зерттеудегі 

ғылыми проблемаларды шешу ең басты орын алды. Зерттеу нәтижелері көрсетіп 
отырғандай, мектеп пәндері оқыту процесінде компьютерді қолдану мұғаліммен оқушы 
қарым- қатынасы жүйесін, олардың іс- әрекеттерінің мазмұнына, құрылымына өзгеріс 
әкеледі, түрлендіреді. 

Демек, оқыту процесінде компьютерді қолдану білім мен біліктілікке қоятын 
талаптарды қайта қарап, жетілдіруді талап етеді. 

Қазіргі замандағы ақпараттық технологиялар әрбір оқушының білім беру үрдісінде 
шығармашылық қабілетін дамытуға айқын мүмкіндіктер береді. Сондай- ақ оқушының 
танымдық іс- әрекеттері күшейіп, өзіндік жұмыстарды тез орындау мүмкіндіктері артады. 
Дыбыстық, графикалық, видео, мультемедия, гипр- текстік элементтермен қашықтан 
компьютерлік оқытудың мүмкіндігі пайда болды. Осылайша оқыту құралдарының бірі- 
электрондық оқулық. Ол оқушыларды даралай оқытуда жаңа иновацияларды жеткізуге, 
сондай- ақ игерілген білім мен біліктерді тестік бақылауға арналған программалық құрал. 

Оқу процесінде жаңа информациялық технологияларды енгізу ісі де 
математикамен тығыз байланысты өткізіледі. Сондықтан математика пәні мұғалімдерді 
компьютерлік техниканы меңгеріп қана қоймай, оны оз пәндерінде кеңінен қолдануда. 

Математикадан сабақ беру әдістемесі педагогикалық ғылымдар жүйесінің бір 
бөлігі болып табылады. Пән ерекшелігіне қарай математика курсын толығынан 
компьютерлік негізде  ауыстыруға болмайды. Мысалы, аксиома, теорема, оларды 
дәлелдеулер жолымен оқушылардың абстрактылы ойлау қабілетін дамыту істері бұрынғы 
тәсілдермен жүргізілуі тиіс. Тек кейбір тақырыптар мен  тарауларды оқып үйренуді ғана 
компьютерлік технологияға жүктеу керек.  

Оқушылардың пәнді жақсы игеруінің басты шарты мұғалімнің осы сабаққа деген 
қызығушылықты тудыра білуінен басталады. Жаңа технологиялар-педагогтың 
мүмкіндігін күшейтетін құрал, бірақ ол мұғалімді алмастыра алмайды. Сабақты 
компьютермен сүйемеодеу ісін жүзеге асыру, оны негіздеу осы негізден қарастырылуы 
тиіс: 

- математика компьютерді пайдалану арқылы оқу сапасының артуы мен оқыту 
аймағының кеңейуіне байланысты қоғамның әлеуметтік талабына сай болуы; 

- компьютерлік технологияның бұрынғы дәстүрлі пәндерге, оның ішінде 
математикаға араласуы, енгізілуі; 

- оқушылардың әртүрлі помпьютерлік техникалық құралдарды игеріп, соларды 
тұтыну тәсілдерінің қалыптасуы, яғни оларды игеру оқушыларды жаңа білім ортасына 
жылдам енгізеді; 

- математикалық түсініктер мен концепцияларды оқып үйренуге қажет жоғары 
деңгейдегі ойлау қабілетін қалыптастыру мен дамытуда компьютерлік техниканың 
тұрақты қолдану мүмкіндіктерінің пайда болуы. 

Компьютермен оқытудың өз мақсаты, мазмұны, формасы және ерекше    өткізу 
тәсілі бар екені белгілі.  

Осындай сабақтар жасаудың мынадай негізгі кезеңдері: 
- оқыту мақсатын анықтау; 
- өтілетін тақырыптың, бөлімнің материалдарын талдау, керектілерін таңдап алу 

және оның тиісті кұрылымын жасау; 
- оқыту тәсілін таңдау; 
- сабақты жобалау, яени онын сценарийін қурас-тыру: 
- сабақты жургізудің программасын жасау (про-граммсаау); 
- оқыту процесінде компъютерлік сүйемелдеуі бар сабақтарды кіргізу. 
Компьютерлік сүйемелдеуі бар сабақтарды жасаудың алғашқы кезеңі таңдап 

алынған тақырып бойынша оқыту максаттарын аныктаудан басталады. 
Білім беру мақсатын жүзеге асыру нәтижесінде оқушылар оқу материалдарының 

жаңа көлемін игереді, оның сапасын арттырады, деңгейін өсіреді. 
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Бұл максат екі топқа бөлінеді: 
- оқушыларды білім негіздерімен, нақты фактілермен, түсініктермен, 

заңдармен, теориялармен таныстыр; 
- жалпы әлеуметтік пәндік және пәнаралык, біліктілікті, соларды игеруді 

қалыптастыру, яғни алдыңғы білімді қолдану тәсілдерін меңгеру. 
Дамыту мақсаттары жеке тұлғаның бойындағы сапалық қасиеттерді дамытудан 

тұрады. Бұл максаттың  да үш тобын атап өтуге болады: 
- ойлау аймағына жататын іс-әрекеттерді табысты түрде орындау; 
- іздеу әрекеттері; 
- кейбір интеграциялық әрекеттерді табысты түрде орындау, есте сақтау, 

пайымдау түрлерін игеру. 
Оқу материалының мазмұнын таңдау мен таңдап алу кезеңінде алдымен пән 

бағдарламасына сәйкес оқушылардың игеруге тиісті теориялық сұрақтарын, білімдерін 
анықтап қарап шығып, оған арналған сағаттар санына да көңіл бөлу керек. Бағдарламаны 
талдау кезінде пәнаралық байланысты есепке алып отыру ұмытылмауы тиіс. Материалды 
тандап алу кезінде сыныптың дайындығы, алдыңғы тақырыптарды игеру нәтижелері 
есепке алынады. 

Мынадай тақырыптар: 
- арифметикалық, (геометриялық) прогрессияның п-ші мүшесін және қосындысын 

табу; 
- квадраттық, функциялардың графиктерін тұрғызу және зерттеу; 
- тригонометриялық, логарифмдік функциялардың  графиктерін тұрғызу; 
- п-ші дәрежелі теңдеулерді шешу. 
Бейсик, Паскаль программалау тілінде математикалық есептерді шығарғанда 

немесе шеңбер, доға, эллипс салу операторларын өткенде сабақты басқа да пәндермен 
байланыстыра интегралды немесе дәстүрлі емес сабақ  түрінде өткізуге болады. 

Информатика пәніндегі графиктік операторларды пайдаланып геометриялық 
әртүрлі фигураларды, әртүрлі құрал жабдықтардың бейнелерін салудың программаларын 
құра білуге үйрете отырып, олардың компьютермен жұмыс істеу дағдыларын 
қалыптастыру мақсатында сабақты теориялық білімдерімен практикалық-машықтарын 
байланыстыра отырып өткіземін. 

Математика пәнінің тақырыптарын информатика пәнімен байланыстырып өткізген 
сабақтарда оқушылардың логикалық ойлау қабілеттері дамып, кызығушылықпен өтеді. 

Қазіргі уақытга компьютерді математика сабағында  тек қана иллюстрация, 
тестілеу үшін ғана жеткілікті емес. Компьютер оқу үрдісінің барлық кезеңдерінде қолдану 
қажет: жаңа тақырыпты түсіндіруде, бекітуде, қайталауда, білімді, дағдыны, іскерлікті 
тексеруде. Мектебімізде екі компьютер сыныбы жабдықталған және қашықтан оқыту 
жүйесі бойынша кабинет жұмыс жасауда. 

Қашықтан оқыту спутниктік арнасының педагогикалық мүмкіндіктері қашықтан 
оқыту жүйесі ұсынатын мынадай шарттарды неғұрлым толық пайдалануға жол ашады деп 
есептеймін. 

- Оқушы мен мұғалімнің оқу мақсатында өзара белсенді қарым-қатынас 
жасауына мүмкіндік беретін ұйымдық техникалык, және технологиялық деңгей, әсіресе 
бейне және дыбыстық, конференцияларды ұйымдастыру кезінде; 

- Оқушыларды әр түрлі шығармашылық, әрекетке тартатын және сан қырлы 
педагогикалық функцияларын жүзеге асыратын оқу жұмысы бағдарламасын жасау. 

«Қазақстан Республикасы ұлттық ақпараттық инфрақұрылымын қалыптастыру мен 
дамыту» мемлекеттік бағдарламасы компьютерлік технологияларды білім сапасында кең 
қолдану ісін дамытуға көп көңіл бөліп отыр. Ендігі бағыт — сол компьютерлік техниканы 
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тұрақты жұмыс істейтін күйде ұстап, білім саласындағы жаңа технологияларды 
пайдаланып. кез келген пән мұғалімдерін электрондық оқу құралдарын даярлау, қолдану 
ісіне жұмылдыру ісімен жалғасуы  тиіс. 

Білім жүйесін ақпараттандыру ісін әрі қарай дамыту барлық пәндер бойынша 
компьютерлік оқулықтарды кеңінен оқу процесіне енгізу арқылы оқу жүйесін жаңа сатыға 
көтеру болып табылады. 

Оқыту үрдісінде ақпараттық технологияны пайдаланып білім берудің әр түрлі 
аспектілерін дамытуға болады. Олар: ақпаратты өңдеудің коннитивті аспектілері, 
оқытудың мотивациялық аспектілері, оқытудың коммуникациялық аспектілері, оқытудың 
танымдық аспектілері. 

Атап көрсетілген аспектілер негізінде ақпараттық технологиялардың оқыту 
үрдісіндегі ақпараттық-коммуникативтік қызметі мына сызбада бейнеленген. 

 
Сурет 1. Ақпараттық-коммуникативтік қызметі.  

 
Осылайша ақпараттық технологияларды пайдаланып оқыту мынадай нәтижелерге 

қол жеткізеді: 
- оқу материалын терең түсінуге; 
- оқу мотивациясының артуына; 
- алған білімнің ұзақ уақыт есте сақталуына; 
- білім беруге жұмсалатын шығынның азаюына, т.б. 
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Қазіргі кезде адамзат дамуының ерекше артықшылығы-ақпараттық өркениетке 

көшу, адамдардың интеллектуалдық мүмкіндіктерін арттыратын есептеуіш техника мен 
ақпараттық технологиялардың жедел дамуы болып табылады. 

Қоғамды ақпараттандыру Қазақстан дамуының маңызды бағыттарының бірі болып 
саналады. Оның мақсаты -эффективтілікті радикалды және мамандарды даярлау сапасын 
дамыған елдердің деңгейіне көтеру. Қазіргі уақытта компьютерлік технологияны 
пайдалануда оқытудың үш буынын айтуға болады.    

Бірінші компьютерді қолдану - оқу материалдарын ұсынудың және оқу үрдісін 
ұйымдастырудың кейбір элементтерін ғана өзгертіп, дәстүрлі оқыту үрдісінің жүйесіне 
нұқсан келтірмей оқытуды ұйымдастыру болып табылады.  

Компьютерлік технологияның екінші жаттықтырушы және бақылаушы, 
модельдеуші бағдарламаларды қолдануға және объектілерге, жүйелерге белсенді түрде 
зерттеулер жүргізуге мүмкіндік туғызатын жүйе құрылды. Бұдан бөлек, multіmedіa- 
жүйелерінің аты әйгілі бола бастады, олардың көмегімен студенттердің көбінесе лазерлік 
дискілерде сақталатын әртүрлі ақпараттарды алуға қолы жетті. 

Сонымен, осы кезеңде мазмұны жағынан курстардың дәстүрлі бағдарламаларының, 
оқулықтардың, оқу құралдарының жалпы байланысы, модельдейтін орта мен 
объектілерге, процестерге және әлемнің нақты жүйелеріне жан-жақты  зерттеу жүргізуді 
алдын-ала қарастыратын ақпараттық жүйелерді белсенді түрде қолдануды көздейді. Осы 
буынның технологиясын қолдануды жүзеге асырған тәжірибелер бірқатар дамыған 
елдерде бар.  

Үшінші технологияға өту ақпараттық қоғамның қажеттіліктеріне сәйкестендіріп 
оқу - ағарту жүйесін түбірімен қайта құрылуымен байланысты. Компьютерлік 
технологияның қосалқылық сипаттамасы жойылады, яғни оқу үрдісінің мазмұны соларды 
тәжірибеде қолдануға бағытталады. Бұл кезең оқулықтардың жаңа типімен және 
мәліметтер базасы кіретін компьютерлік жобалау, модельдеу, құру контексіндегі 
қоршаған ортаны тануға арналған инструментальды аспаптар кіретін арнайы оқу 
компьютерлік ортамен сүйемелденеді. 

Қазіргі кездегі компьютердің сапалары төмендегілерді болжауға мүмкіндік береді: 
- компьютерді бұрыннан бар дидактикалық мәселелер жүйесін тиімдірек шешуге 

арналған қосымша құрал ретінде қолдануға болады; 
- компьютер машинасыз оқудың жалпы құрылымын, мақсатын және міндетін 

сақтай отырып жеке дидактикалың мәселелерді шешуді жүктейтін құрал бола алады; 
- компьютер дәстүрлі жолмен шешілмейтін жаңа дидактикалық мәселелерді 

қоюға және шешуге мүмкіндік береді; 
- компьютерді меңгерілетін объектілердің мазмұнын оны құру арқылы 

модельдейтін құрал ретінде қолдануға болады. 
И.В.Роберттің көзқарасы бойынша, дидактикалық принциптердің позициясын 

жүзеге асырған жағдайда компьютерді оқу құралы ретінде қолдануға болатынын 
дәлелдейтін мынадай ең маңызды әдістемелік мақсаттарды бөліп қарастыруға болады: 

- оқу үрдісін даралау және саралау; 
- оқу ісіндегі нәтижелердің диагностикасымен және базасымен кері байланысты 

іске асыру; 
- өзін-өзі бақылау және өзін-өзі түзетуді жүзеге асыру; 
- жаттықтыру мүмкіндіктерін қамтамасыз ету және соның көмегімен 

оқушылардың өзін өзі дайындауын жүзеге асыру; 
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- меңгеру сапасына зиян келтірмей сандық талдаумен байланысты көп еңбек 

сіңіруді керек ететін жұмыстар мен іс әрекеттерді ЭЕМ-да орындау есебінен оқу уақытын 
үнемдеу; 

- оқылып жатқан процестерді визуалдау, оқылып жатқан процестердің 
динамикасын көрнекілеп көрсету, әлемдегі жасырын процестерді көрнекі түрде көрсету, 
олардың дамуын уақыт және кеңістік қимылы тұрғысынан бақылау, зерттеліп жатқан 
заңдылықтарды графикалық интерпритациялау; 

- оқылып немесе зерттеліп жатқан процестерді ақиқат-модель немесе керісінше 
құбылыстарын модельдеу немесе имитациялау; 

- нақтылы тәжірибені құрал-саймандар жинағымен компьютерлік бағдарламада 
имитациялау жағдайында лабораториялық жұмыстар жүргізу; 

- оқу ісінде керек мәселелердің ақпараттық берілгендер базасын құру және 
қолдану, ақпараттық жүйеге жолдың ашылуын қамтамасыз ету; 

- оқудың мотивін күшейту; 
- оқушы мен ЭЕМ арасындағы белсенді қатынастың режимін қамтамасыз ету 

базасында оқушының оқу материалын меңгеру стратегиясымен қарулануы; 
- ойлаудың логикалық жүйесін қалыптастыру; 
- күрделі ахуалдарда қолайлы немесе вариативті шешімдер қабылдай алуды 

қалыптастыру; 
- оқу іс-әрекеттерінде алгоритмдік және ақпараттық мәдениеттердің қалыптасуы. 
Біздің пікірімізше, қазіргі кезде оқыту тәжірибесінде бағдарламалық құралдардың 

мынадай типтері қолданылуы қажет: 
1. Белгілі бір оқу материалын қажетті дәрежеде меңгеруді қамтамасыз ететін 

және сол оқыту бағдарламасының жұмыс жұмсау барысында “кері байланыс” арқылы 
меңгеру дәрежесін анықтайтын, сонымен қатар, меңгерілген материалдарға байланысты 
іскерліктер мен дағдылардың бағдарламалары. 

2. Оқу іс-әрекеттерінде іскерлікті, дағдыны қалыптастыруға және өз бетімен 
жұмыс жасауға үйретуші – бағдарламалар. Әдетте олар өткенді қайталауға немесе 
бекітуге арналған және мазмұнында жаңа оқу материалдары жоқ оқыту бағдарламалары. 

3. Оқу материалдарының меңгеру дәрежесін тексеруге арналған бағдарламалар. 
4. Қолданушыға керекті ақпараттық материалды тауып беретін ақпараттың 

бағдарлама анықтамалары мен жүйелері. 
5. Ақиқаттың өмірдегі белгілі бір құбылыстар мен заңдылықтардың негізгі 

құрылымдық немесе функционалдық сипаттамаларын зерттейтін имитациялық 
бағдарламалар. 

6. Объектілердің, процестердің құбылыстарын немесе ақиқаттың кейбір 
жағдайлары мен негізгі элементтерін модельдейтін бағдарламалар. 

7. Оқу материалдарын көрнекілеп көрсетуге, зерттелуші құбылыстардың 
процестердің заңдылықтарын, объектілердің ара қатынасын визуалдауға арналған 
демонстрациялық бағдарламалар. 

8. Шешім қабылдау немесе қимыл стратегиясын жаттықтыру мақсатымен оқу 
жағдайына “ойындар” арқылы көрсетіп, ойлаудың логикалық мағынасын дамытуға 
ақпаратты жүйеге келтіруге үйрететін ойын бағдарламалары. 

9. Есте сақтау қабілетін дамыту мақсатындағы оқушылардың сыныптан, 
мектептен тыс жұмыстардағы іс әрекеттерін ұйымдастыруға арналған қол боста 
пайдалануға арналған бағдарламалар. 
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Актуальность статьи обоснована необходимостью добиться соблюдения прав и 

свобод человека и гражданина в полном объёме.  
Возможно только обеспечив высокий уровень правовых знаний населением,  
результате чего можно достичь и высокого уровня правосознания, когда каждый будет 
исходить из положений ч. 3 ст. 17 Конституции РФ и будет пользоваться своими правами, 
не нарушая прав и законных интересов других [1,ст.1,2,17]. 
     Нормами Конституции Российской Федерации наше государство 
провозглашено как правовое государство, обязанностью которого является 
―признание, соблюдение и защита прав и свобод человека и гражданина. 
В "Основах государственной политики РФ в сфере развития правовой 
грамотности и правосознания граждан‖, утвержденных Президентом РФ 28 апреля 2011 г. 
№ Пр-1168 указывается, что его развитие, ―формирование гражданского общества и 
укрепление национального согласия в России требуют высокой правовой культуры, без 
которой не могут быть в полной мере реализованы такие базовые ценности и принципы 
жизни общества, как верховенство закона, приоритет человека, его неотчуждаемых прав и 
свобод, обеспечение надежной защищенности публичных интересов [3, ст. 1]. 
Поскольку в качестве целей государственной политики в сфере развития 
правовой грамотности и правосознания граждан провозглашены ―формирование в 
обществе устойчивого уважения к закону и преодоление правового нигилизма; 
повышение уровня правовой культуры граждан, включая уровень осведомленности и 
юридической грамотности; создание системы стимулов к законопослушанию как 
основной модели социального поведения; внедрение в общественное сознание идеи 
добросовестного исполнения обязанностей и соблюдения правовых норм‖ [3, ст. 14], то 
признано необходимым проведение работы по следующим основным направлениям: 
1) правовому просвещению и правовому информированию граждан; 
2) развитию правового образования и воспитанию подрастающего 
поколения в образовательных учреждениях различного уровня посредством 
внедрения в образовательный процесс учебных курсов, программ, учебно- 
методических материалов, обеспечивающих получение знаний в области права; 
3) совершенствованию системы юридического образования и подготовки 
квалифицированных юристов и педагогических кадров в области права; 
4) преобразованию в сферах культуры, массовой информации, рекламной и 
издательской деятельности, направленных на формирование высокого уровня правовой 
культуры и правосознания граждан; 
5) совершенствованию деятельности государственных и муниципальных 
органов, правоохранительных органов, направленной на обеспечение законности и 
правопорядка и повышение правосознания служащих    государственных и 
муниципальных органов.  
6) совершенствованию деятельности в области оказания 
квалифицированной юридической помощи, в том числе создание эффективной  системы 
бесплатной юридической помощи [3, ст. 15]. 
        Именно в связи с чрезвычайной важностью решения проблемы повышения уровня 
правосознания граждан, особенно подрастающего поколения, приобретает проблема 
качества подготовки не только юридических кадров, но и подготовки 
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высококвалифицированных педагогических кадров в сфере правовых знаний. 
Предусматривая различные меры, направленные на решение поднятых в 
указанном выше нормативном акте проблем, государство особо выделило 
- обеспечение доступности всем слоям населения юридических услуг [3, п. 5 ст.16] и - 
развитие негосударственных форм правового просвещения и оказания юридической 
помощи населению, государственная поддержка этого процесса[3,п.7ст.16]. 
       Поскольку в Основах предусматривается необходимость непрерывного 
правового образования в течение всей жизни человека, то в этих условиях особую 
значимость приобретает - повышение уровня юридической грамотности педагогов; 
подготовка преподавателей учебного предмета - право, а также совершенствование 
профессиональной и методической подготовки преподавателей правовых дисциплин; 
проведение научно - исследовательских и опытно - экспериментальных работ в целях 
научно - методического обеспечения правового образования [3, п. 5 ст. 18]; -  
совершенствование уровня подготовки  профессиональных кадров юридического профиля 
для замещения ими соответствующих должностей[3,п.6ст.18]. 
        Одной из мер государственной политики в области образования и 
воспитания подрастающего поколения, юридического образования и подготовки 
юридических кадров являются распространение положительного опыта образовательных 
учреждений высшего профессионального образования, осуществляющих подготовку 
юридических кадров, по созданию и функционированию юридических клиник как формы 
оказания студентами 
бесплатной квалифицированной юридической помощи населению. 
        Юридические клиники как субъекты негосударственной системы бесплатной 
юридической помощи включены в систему клинического юридического образования на 
федеральном уровне. Реальность такова, что сегодня юридические клиники создаются не 
только в правозащитных организациях и юридических вузах / факультетах, но и в системе 
высшего педагогического образования. Так, на сайте Клинического юридического 
образования из 227 зарегистрированных клиник (на 1 марта 2015 г.). 

Следует подчеркнуть, что стажёры –Юридической клиники не только оказывают 
реальную правовую помощь своим клиентам, но и активно занимаются правовым 
просвещением, которое включает в себя: правовое обучение (преподавание правовых 
знаний в образовательных 
заведениях), правовую пропаганду (распространение в доступной форме 
правовой информации) и правовое консультирование (разъяснения отдельным гражданам 
юридических норм). На законодательном уровне, частью 4 статьи 28 Федерального закона 
- О бесплатной юридической помощи предусмотрено, что правовое информирование и 
правовое просвещение населения может осуществляться юридическими клиниками 
образовательных учреждений высшего профессионального образования и 
негосударственными центрами бесплатной юридической помощи[2]. 

 Ни у кого не вызывает сомнения, что правовое просвещение – сложная и 
многоаспектная система деятельности, особая роль в которой принадлежит 
образовательной системе. Конечно, многие правовые ценности, имея основу и 
происхождение в моральных нормах, усваиваются личностью в процессе 
разнообразной социальной практики, через иные неправовые формы и каналы 
общественного сознания, но правовое просвещение предполагает создание 
специального инструментария по донесению до разума и чувств каждого человека 
правовых ценностей, превращение их в личные убеждения и внутренний ориентир 
поведения [4,с.7].  

По образному выражению С.В. Степашина, бесплатные юридические 
клиники, организованные при содействии Ассоциации юристов России, способствуют 
―излечению россиян от правовой безграмотности [5], ведь 
гражданам, пришедшим на приём за юридической помощью, разъясняются 
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способы защиты их прав, полномочия государственных органов, правила 
совершения юридически значимых действий. Таким образом, юридические 
клиники оказывают не только содействие в правовом просвещении граждан, но и 
помогают устранить последствия правовой неосведомленности граждан [6,23], тем самым 
повышая уровень доверия граждан как к выполняемой стажёрами правовой деятельности, 
так и непосредственно помогая обрести веру в возможность разрешения любых правовых 
ситуаций на основе норм права, повышая при этом уровень правовой культуры общества. 
Это, пожалуй, самый важный результат, на достижение которого должна 
быть настроена работа юридических клиник при российских вузах, в том числе 
педагогических. Отслеживание результатов работы стажёров позволяет им 
осознать полезность своей деятельности, безусловно, способствует укреплению чувства 
уважения к праву, как граждан, нуждающихся в правовой помощи, так и самих стажёров 
юридической клиники. Обращение за бесплатной правовой помощью и правовыми 
разъяснениями работников правоохранительных органов (за период с 3.12.2008 г. по 
1.09.2015 г. из 740 обратившихся за помощью клиентов - Юридической клиники 9 человек 
– сотрудники правоохранительных органов), от уровня правосознания и правовой 
культуры которых зависит состояние законности и правопорядка в обществе, что 
позволяет сделать вывод о высоком уровне доверия к работе студентов, по мере 
повышения её результативности. Ограничиваться правовым просвещением только в 
рамках оказания бесплатной юридической помощи не стоит, поскольку, выходя на 
молодёжные аудитории, стажёр юридической клиники, особенно, если он получает 
юридическое образование педагогической направленности, получает ничем не заменимые 
навыки общения с молодёжной аудиторией, которой крайне важно быть заинтересованной 
в получении качественных правовых знаний. Следует подчеркнуть, что применение при 
этом интерактивных способов обучения даёт очень хороший результат. Так, уже в течение 
многих лет студентами стажёрами - Юридической клиники активно внедряется совместно 
с избирательной комиссией проект -Ты -избиратель, позволяющий повысить не только 
знания молодёжи по избирательному праву, но и уровень избирательной активности 
молодых избирателей. Привлечение студентами к участию в дебатах по правовой 
тематике школьников города и района позволяет существенно повлиять на углубление 
знаний по праву среди школьников и заинтересованность к участию в подобных 
мероприятиях в дальнейшем. Проведение квестов по правовой тематике настолько 
повысило интерес ко всем мероприятиям, проводимым факультетом истории и права, что 
любое из них вызывает столь живой интерес, что делает факультет истории и права 
безусловным лидером среди других среди школьников. Подобный результат сказывается 
и на повышении уровня правового сознания молодёжи.  
     Думается, что юридические клиники высших учебных заведений России способны 
эффективно влиять на уровень правовой культуры и правосознания 
населения страны, с целью усиления правовых начал в поведении людей, в жизни 
общества и государства. 
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В современном обществе информация стала полноценным ресурсом. Качество 

информации определяет качество управления. Для повышения эффективности управления 
необходимо уделять достаточное внимание совершенствованию работы с документами, 
так как всякое управленческое решение всегда отражается в документе  

Документы одновременно являются источником, результатом и инструментом  
деятельности учреждения. Технология работы с документами неразрывно связана с 
технологией основной деятельности предприятия и предполагает не только единые 
правила документирования - оформления документов, но и единый порядок организации 
движения документов (документооборот). В соответствии с нормативными требованиями 
документооборот организации охватывает движение документов с момента их получения 
или создания до завершения исполнения, отправки или сдачи в дело. 

Правильно организованное управление документами снижает время необходимое 
для поиска, повышает точность и своевременность информации, устраняет ее 
избыточность. 

Одна из главных проблем традиционной технологии управления 
документооборотом - практическая невозможность централизованно отслеживать 
движение документов организации в реальном масштабе времени. Так как это требует 
огромных трудозатрат не только на ведение подробных журналов и картотек в каждом 
подразделении, но и на оперативное централизованное сведение соответствующей 
информации. Отсутствие действенной технологии управления документооборотом 
приводит к тому, что, как правило, в произвольный момент времени невозможно точно 
сказать, над какими документами работает учреждение, какова история и текущее 
состояние того или иного вопроса, чем конкретно заняты исполнители. 

В современном учреждении основными технологическими инструментами работы 
с документами являются компьютеры, установленные на рабочих местах исполнителей и 
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объединенные в сеть. Если компьютерная сеть охватывает все рабочие места 
делопроизводственного персонала в структурных подразделениях организации, то 
появляется возможность использовать сеть для перемещения документов и 
централизованно отслеживать ход делопроизводственного процесса - вплоть до работы 
исполнителей над документами на их рабочих местах. Однако сегодня учреждение 
старается закупить высокопроизводительные персональные компьютеры, которые 
объединяются в локальную корпоративную сеть, что обеспечивает полную 
технологическую поддержку «электронного документооборота», но дальше 
использование техники для подготовки документа в текстовом редакторе с последующей 
его распечаткой на принтере дело не идет. 

Проблема заключена в процессе перехода к электронному документообороту, 
который в условиях нашей страны, на наш взгляд, сопряжён со многими трудностями. 
Кратко охарактеризуем их: 

Полное упразднение бумажного документооборота невозможно из-за 
консерватизма, нежелания обучаться и переобучаться, боязни прозрачности собственной 
деятельности для руководства, которая возникает после внедрения системы электронного 
документооборота. С другой стороны, отсутствие доверия к электронным документам 
предполагает наличие бумажного подлинника любого значимого документа даже при 
существовании электронного варианта. Сегодняшние стандарты делопроизводства не 
учитывают особенностей работы с электронными документами. Отсутствует единая 
техническая политика и методология, в том числе в области делопроизводства. 
Существующие системы не позволяют гибко менять схемы обработки документов и 
структуру хранящейся в них информации без угрозы потери данных.  

Решение проблемы управления документами позволит целенаправленно 
формировать информационные ресурсы организации, обеспечивать их эффективное 
функционирование, а также открыть доступ потребителям к информационным ресурсам с 
наименьшими затратами времени, труда и средств. На сегодняшний день автоматизация 
документооборота также необходима, как автоматизация любой функции управления, 
например бухгалтерского учёта. Во - первых, информацию необходимо обрабатывать как 
можно быстрее и качественнее, подчас информационные потоки не менее важны, чем 
материальные. Во - вторых, утеря информации или ее попадание в чужие руки может 
обойтись весьма дорого. Проблема внедрения электронного документооборота была 
озвучена еще в  2012 году Президентом Республики Казахстан на совещании с Акимами 
всех уровней.Выступая на совещании, Президент  возмутился тем, что учителя и 
медицинские работники заполняют множества документов, не имея времени полноценно 
исполнять свои обязанности. 

«Где электронный документооборот? Дайте врачам лечить, учителям - учить, а не 
сидеть бумаги составлять» [4]. 

Автоматизация делопроизводства обеспечивает полноценную работу 
пользователей, управление деловыми процессами, поддержку жизненных циклов и версий 
документов, динамическое управление правами доступа. Использование 
автоматизированной системы документооборота  повысит оперативность и качество 
обработки и хранения документов, ускорит и упростит процесс принятия решений, 
улучшит эффективность организационно-распорядительной деятельности. Рассмотрим 
некоторые  программы, используемые для автоматизации документооборота учреждения. 
Решение "Намип: ВУЗ Документооборот" внедряется   в "Назарбаев Университете" 

Являясь научным и технологическим лидером образования Казахстана, "Назарбаев 
Университет" стремится к усилению своих позиций за счет внедрения лучших практик 
управления внутренними процессами вуза. Решение этой задачи требует создания единого 
информационного пространства университета на базе системы электронного 
документооборота. 
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В качестве инструмента автоматизации основных направлений взаимодействия и 

работы с документами было выбрано решение на основе СЭД DIRECTUM "Намип: ВУЗ 
Документооборот", разработанное с учетом специфики документооборота в вузах. 
Решение уже было успешно внедрено в одном из крупнейших инновационных вузов 
России – Московском институте стали и сплавов (МИСиС), а также в Казахском 
Национальном университете им. аль-Фараби. Руководство "Назарбаев Университета" 
положительно оценило опыт специалистов Департамента ЭДО, позволяющий учесть 
самые высокие требования вуза при реализации проекта и выполнить внедрение в 
короткие сроки. 

Основной задачей проекта стала организация работ по созданию и согласованию 
документов в электронном виде всеми подразделениями университета, а также 
осуществление коллективной работы с ними и формирование отчетности в различных 
срезах. Для комфортного взаимодействия преподавателей с иностранными коллегами из 
зарубежных университетов "Намип: ВУЗ Документооборот" позволит настроить 
англоязычный интерфейс. Проект также предусматривает интеграцию "Намип: ВУЗ 
Документооборот" с системой управления учебным процессом, корпоративным порталом 
и системой 1С[3]. 

Также одним из наиболее используемых программных продуктов для 
автоматизации документооборота является программный продукт Microsoft SharePoint. Он 
представляет собой интегрированный пакет корпоративных приложений, который 
предназначен для увеличения производительности труда, организации совместной работы 
сотрудников, решения таких важных бизнес-задач, как: контроль информационных 
потоков, принятие взвешенных решений и управление рабочими процессами. В продукте 
сделан акцент на социальную составляющую, облака и мобильность. Microsoft SharePoint 
2013 предлагает новые средства простого администрирования, эффективной защиты 
коммуникации и информации и гибкой совместной работы. Социальные возможности 
позволяют легко обмениваться идеями, отслеживать действия коллег, отыскивать 
экспертов и информацию. Достоинства: хорошая техническая 
поддержка,конфигурируемость с семействами программных продуктов 
Windows.Недостатки: высокая стоимость внедрения,отсутствие кроссплатформенности[1]. 

Еще один программный продукт,на который мы хотели бы обратить внимание это 
– Detrix. Он относится к свободному программному обеспечению, но поддержка, 
обслуживание и консалтинг платные. Разрабатывается сообществом программистов по 
всему миру,в том числе и из Казахстана. Достоинства: низкая 
стоимость,кроссплатформенность,разработан для казахстанских стандартов ведения 
документооборота.Недостатки : недостаточная техподдержка (для бесплатного 
использования), недостаточная проработка самой программы. 

Перечисленные выше программные продукты из-за их недостатков неприемлимы 
для использования для исследуемого учреждения.Поэтому  было принято решение 
разработать свой собственный программный продукт по учету входящей и исходящей 
документации. 

В результате функционирования информационной системы учета входящих и 
исходящих документов повышается экономическая эффективность работы учреждения. 
Эффективность заключается в экономии средств, отводимых на приобретение бумаги, 
расходных материалов для копировально-множительной техники, канцелярские товары.    
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АЖ тұрғызудың негізгі мақсаты – нақты объектіні басқару жүйесін қазіргі заманғы 

есептеу жүйесі жабдықтары мен экономика-математикалық әдістермен дамыта түсу. АЖ-
ні жобалаудың ерекшелігі экономикалық объектіні басқару функциясының көптеу бөлігін 
немесе барлығын құрап қамтуды қарастыратын жүйелік ыңғайды қолдану болып 
табылады. АЖ-ні жобалау әр түрлі мамандардың қатысуымен жүзеге асырылатын күрделі 
де, ұзақ еңбекті қажет ететін кезең. Тұрғызу кезеңінің барлығы бөлек сатыларға бөлінеді. 
Ол берілген нәтижені алумен аяқталатын және АЖ-ні тұрғызу кезінде тізбектеліп 
орындалатын бөліктің бірі. Ақпараттық жүйелердің бөлінуі 1 суретте көрсетілгендей. 

 
1-сурет Ақпараттық жүйелердің бөлінуі 

 
Ақпараттық жүйелердің басқару - әрбір  басқарылатын  функция  шын  мәнінде  

бірнеше  жалпы  және  өмірлік  қажетті  шешімдермен  байланысты  болады. Өнеркәсіп, 
фирма, сала  және  жалпы  экономика жұмыстары  сәтті  болу  үшін, бұл  объектілер  
туралы  толық  ақпарат  болуы  керек  және  бұл  ақпаратты  басқару  процесінде  қолдану  
керек. Қолданылатын  объект  туралы  ақпарат  көлемі  неғұрлым  үлкен болса, 
қабылданған шешілдер соғұрлым сауатты, ал  басқару  соғұрлым  күшті  болады [1].  

Үлкен іскери деректер қорларын реттеу үшін және іскери ақпаратты басқаруға 
қолдау көрсету үшін OLAP-технологиясы (Деректерді желіге қосылған түрде 
аналитикалық өңдеу) пайдаланады. OLAP деректер қорлары бір немесе бірнеше 
текшелерге бөлінеді және әрбір текше қажетті жиынтық кесте есептерін және жиынтық 
диаграмма есептерін жасауды және пайдалануды оңайлату үшін деректерді алу және 
талдау әдісіне сәйкестендіру үшін текше әкімшісі тарапынан реттеледі және 
құрастырылады. 
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OLAP технологиясы негізінде құрылатын жүйе құрылымы 2 суретте көрсетілген. 

 
 

2-сурет. Ақпараттық-аналитикалық жүйе құрылымы. 
 
OLAP технологиясы негізінде құрылатын жүйе көпөлшемді текше түрінде 

берілетін деректер моделімен жұмыс жасайды. Көп өлшемді деректер моделінде өлшем 
көрсеткіштері текше түрінде беріледі. Көп өлшемді текше – көп өлшемді құрылым. Көп 
өлшемді құрылым өзара байланыстырылған деректер жиынтығы. Негізгі түсініктер: текше 
(hypercube), өлшемдер (dimension), өлшем көрсеткіштері (белгілері, members), ұяшықтар 
(cell), сандық көрсеткіштер (measure). Текше бірнеше өлшемдерден құралады, ал әр бір 
өлшем текшенің бір қырын құрайтын өлшем көрсеткіштерінен тұрады (3-сурет). 
Ұяшықтар сандық көрсеткіштерден тұрады немесе бос болуы мүмкін. Текшеде сақталған 
деректерді қарау таңдап алынған өлшемдер мен сандық көрсеткіштерден құралған қима 
түрінде жүргізіледі [2].  

 
3 – сурет. ЖООөлшемкөрсеткіштерініңкөпөлшемдітекшетүрінде 

берілуі. 
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Қарастырылып отырған көп өлшемді деректер моделі талдауда пайдаланылатын 

барлық мәліметерді деректер қоймасында сақтайды. Деректер қоймасында мәліметтер екі 
түрлі кестеде өлшемдер кестесінде және факт кестесінде сақталынады. Деректердің 
логикалық моделін құру – тапсырманы шешудегі ақпараттық сала мәліметтерін толық 
(барлығын) қамтуы қажет. Деректер қоймасы құрылатын пәндік саланың концептуалды 
сұлбасы мән-байланыс (Entity-Relationship-ER) моделінде құрылады[3].  

OLAP (Деректерді желіге қосылған түрде аналитикалық өңдеу) деректер қорлары 
іскери ақпаратты басқару сұрауларын жеңілдетеді. OLAP бұл — транзакцияларды 
өңдеудің орнына, сұрау жіберу мен есеп беру үшін ыңғайластырылған деректер қорының 
технологиясы. OLAP үшін бастапқы деректер — әдетте деректер қоймаларында 
сақталатын, Транзакцияларды желіге қосылған түрде өңдеу (OLTP) деректер қорлары. 
OLAP деректері осы жиналған деректерден алынады және күрделі талдау жасауға 
мүмкіндік беретін құрылымдарға жинақталады. Сондай-ақ, OLAP деректері иерархия 
бойынша реттеледі және кестелердің орнына текшелерде сақталады. Ол талдау 
мақсатында деректерге жылдам қатынас жасауды қамтамасыз ету үшін көп өлшемді 
құрылымдарды пайдаланатын күрделі технология болып табылады. Мұндай реттеу 
жиынтық кесте есебі немесе жиынтық диаграмма есебі үшін жоғары деңгейдегі 
жиынтықтарды көрсетуді жеңілдетеді, мысалы, тұтас ел немесе аймақ бойынша жалпы 
сату көлемдері. Сондай-ақ, сату көрсеткіштері ерекше жоғары немесе төмен жерлер 
жөніндегі егжей-тегжейлі мәліметтерді көрсетеді.   

OLAP деректер қорлары деректерді шығарып алуды жылдамдататын етіп 
құрастырылған. Жинақталған мәндерді Microsoft Office Excel бағдарламасы емес, ал 
OLAP сервері есептейтіндіктен, есеп жасағанда немесе оны өзгерткенде Excel 
бағдарламасына жіберілуі қажет деректер көлемі азаяды. Бұл әдіс бастапқы деректердің 
едәуір көп көлемімен жұмыс істеуге мүмкіндік береді. Егер деректер кәдімгі деректер 
қорында реттелген болса, Excel бағдарламасы барлық жеке жазбаларды шығарып алып, 
жинақталған мәндерді есептейді. 

OLAP технологиясы деректерді көп өлшемді текше түрінде ұсына отырып 
талдауды барынша жеңілдетеді. Пайдаланушы текше қимасы түрінде берілген кестеден 
көрсеткіштердің қорытынды мәндеріне қарай отырып талдау жасауына, қажетінше жеке 
бөліктерге бөліп қарауға мүмкіндік алады. Бұл жерде деректерді талдау ақпарат көлемінің 
үлкендігіне және ДҚ құрылымының күрделігіне қарамастан өте аз уақыт ішінде 
орындалады [4]. 
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Қазақстан Республикасының «Білім туралы заңының» 8-бабында Білім беру 
жүйесінің басты міндеттерінің бірі -оқытудың жаңа технологияларын енгізу,білім беруді 
ақпараттандыру ,халықаралық ғаламдық коммуникациялық желілерге шығу деп атап 
көрсеткен. Қазіргі ақпараттық қоғамда өндірістің дамуының құралы болып ақпараттық 
ресурстардың қажеттілігі көрінеді. Сондықтан білім беру саласы да өзінің дамуы үшін 
жаңа қадамдарға баруда. Осыған байланысты адамға ақпараттар кеңістігінде дұрыс 
бағытты таңдауға мүмкіндік жасай алатын оқытудың жаңа технологиялары пайда 
болуда.Жаңа технология — педагогтың мүмкіндігін күшейтетін құрал,бірақ ол мұғалімді 
алмастыра алмайды. Білім беру жүйесіндегі қайта құрулардың негізгі субьектісі — 
мұғалім.  

Қазіргі мектепте шығармашылық ізденіс, қабілеті дамыған , жаңа педагогикалық 
технологияларды жете меңгерген, мамандық шеберлігі қалыптасқан мұғалім қажет.Білім 
беру жүйесінің алдына қойылған мақсаты адамзаттың прогрестік ерекшелігіне,қоғамдық –
тарихи, саяси-әлеуметтік, экономикалық жағдайына сай негізделеді. Қоғам ілгері дамыған 
сайын адамдардың өмірге деген көзқарастары өзгеруде, білім алуға, тілдерді үйренуге 
деген ынтасы арта түсуде. Білім беруді ақпараттандыру , пәндерді ғылыми-технологиялық 
негізде оқыту мақсаты алға қойылуда. Интернет желісі мен электронды поштаның кеңеюі 
, оның күнделікті өмірде қолданысқа енуі болашақ мамандардың ойлау жүйесінің 
артуына, ақпараттарды мол қабылдауына өз әсерін тигізіп отыр. 

Оқытуды компьютерлендіруде компьютердің мүмкіндіктері өте кең электрондық 
оқулықтардың көмегімен білім, жаттықтыру тапсырмаларын беру оқушылардың білімін 
тексеру, тестілеу. 

Оқытуда компьютерді қолданудың екі бағыты бар:, 
1.Компьютердің мүмкіндіктерін сезініп, оны әр түрлі жағдайда пайдалана білуге 

қажетті білім, іскерліктер мен дағдылармен қаруландыру. 
2. Компьютер оқытудың тиімділігін жоғарылатып, сапасын көтеретін күшті құрал 

болып табылады. 
Қазіргі кезде мұғалім сабақ мазмұны қызықты әрі жаңаша өтуі үшін өзінің бағалы 

уақытын қажетті материалды іздеу мен жүйелеуге жұмсайды. Ол үшін басты міндет — 
концептуалды аспектісін жасау.Осыған орай оқытуды ақпараттандыруда төмендегі 
сәттерді ескеру қажет.— оқыту үрдісін компьютерлендіру кезінде компьютерді белгілі бір 
үрдістерде, құбылыстарда, экономикалық жағдайда модельдеуге үйрету.— 
компьютерлендіру мұғалімді оқыту үрдісінен шығарып тастамай, оқушылармен неғұрлым 
тиімді жұмыс жасауға жағдай туғызуы керек.— компьютерді алға қойылған 
педагогикалық мәселені сапалы және тез шешуге көмектесетін жағдайда ғана пайдалану 
қажет.Сондықтан мұғалім оқытудың жаңа әдіс-тәсілдерінің бірі –компьютер арқылы 
пәндік сабақтар өткізуі қажет. 

Бүгінгі басты мәселеміз- білім сапасы десек, осы білім сапасын арттырудың тиімді 
жолы –білім беру жүйесінде түрлі ақпараттық технологияларды қолдану. Келешек 
қоғамымыздың мүшелері-жастардың бойында ақпараттық мәдениетті қалыптастыру 
қоғамның алдында тұрған ең басты міндет. Оқушының білімін дамыту үшін жаңа ұғым, 
жаңа үлгі, жаңа тәсілдер керек деп ойлаймын.XXI — ғасыр озық дамыған ғасыры. Елбасы 
Н.Ә. Назарбаевтың сындарлы саясатының арқасында бүкіл мектеп компьютермен 
қамтамасыз етілді. Компьютер оқушы үшін әлемді танудың табиғи құралы болып 
табылады. Олай болса, сабақтарды компьютердің ақпараттық технологиялық құралдардың 
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көмегімен өткізе білу – кезек күттірмейтін өзекті мәселелердің бірі.Бүкіл дүниежүзілік 
білім әлеміне кіру мақсатында қазіргі кезде Қазақстанда білімнің жаңа жүйесі құрылуда. 
Бұл үрдіс педагогика теориясы мен оқу-тәрбие үрдісіне нақты өзгерістер енгізумен қатар 
жүргізіледі.  

Елімізде болып жатқан түрлі бағыттағы өзгерістер білім беру қызметіне жаңаша 
қарауды, қол жеткен табыстарды сын көзбен бағалай отырып саралауды, жастардың 
шығармашылық әлеуетін дамытуды, мұғалім іс-әрекетін жаңаша тұрғыда ұйымдастыруды 
талап етеді.Тәуелсіз ел болып, өз алдына дербес мемлекет алғанымыз –үлкен жетістік. 
Ендігі жерде жас мемлекетіміздің әлем кеңістігінде өркениетті ел ретінде танымал болып, 
экономиканы өркендетті, халықтың әлеуметтік жағдайын, білімі мен ғылымы, өнері мен 
мәдениеті өркендеп, халықтың әлеуметтік жағдайы дүние жүзі мемлекеттерімен теңесуі 
үшін ел мүддесі жолында аянбай тер төгіп, мағыналы да маңызды жұмыстар атқару-
Республикамыздың әр азаматының парызы. Сондықтан бүгінгі таңда өмірдің 
жалғастырушысы- ертеңгі болашағымыз ел мен жердің иесі- болашақ мамандарды 
лайықты тәрбиелеп, сапалы білім беру қажеттілігі туындайды.  

Жаңа технологияны бәсекеге қабілетті ұлттық білім беру жүйесін дамытуға және 
оның мүмкіндіктерін әлемдік білімдік ортаға енудегі сабақтастыққа қолдану негізі мәнге 
ие болып отыр.Жаңа технология есептеуіш техникасымен жұмыс істеуге, оқу барысында 
компьютерді пайдалануға, модельдеуге, электрондық оқулықтарды, интернетті жұмыс 
істеуге, компьютерлік оқыту бағдарламаларына енгізіледі. Оқушылардың жаңа 
технологиялар көмегімен қалыптасатын және жүзеге асырылатын ойлау қабілеті бұрынғы 
технологиялар арқылы берілетін ойлау өзгеше болғандықтан тек ойлау қабілеті, түсінігі 
ғана емес, жаңа жағдайда психикалық функциялардың басқа жақтары да қарастырылуы 
мүмкін. 

Оқушыларға терең білім беру үшін жаңа технологияларды қолдана отырып, 
төмендегідей ағидаларды есте сақтаған жөн: 

− мұғалім пәнді өзі жетік терең біліп, оны балаларға жай, қарапайым тілмен, 
өмірмен байланыстыра отырып беруі қажет. 

− мұғалім оқушылардың жеке басының психологиясын (жан дүниесін) жете 
біліп, әр оқушының жүрегіне жол таба білуі қажет. 

− мұғалім әр оқушыға, бүкіл сыныпқа талап қоя білуі керек. 
− мұғалім әр сабақта ғылым мен техника жаңалықтарын дұрыс қолдана білуі. 
− мүмкіндігінше, кейбір үлкен тақырыптарды топтап, жеке блоктар түрінде 

топтай білуі. 
− балалардың есте сақтау қабілеттерін арттыру үшін жаңа сабақты тірек 

конспектілері мен жеке тірек белгілері бойынша беру. 
− сабақта балалардың пәнге деген қызығушылығын арттыру үшін әртүрлі 

қызықты элементтерді пайдалану. 
− әрбір сабақ өз дәрежесінде өтуі қажет.Ақпараттық технологиялардың бірі  
− интерактивтік тақта, мультимедиялық және он-лайн сабақтары.  
Оқыту үрдісін компьютерлендіру мақсатында интерактивті тақтамен жұмыс жасау 

тиімді. Қазіргі уақытта Қазақстанның жалпы орта білім беретін мектептерінің барлығы 
дерлік интерактивті тақтамен қамтамасыз етілген. Өзім жұмыс жасайтын мектепте жаңа 
ақпараттық технологияларды қолдану кеңінен қарастырылған. Мектептің информатика 
кабинетінде интерактивті тақта орнатылған. Электронды оқулықпен оқыту оқытушының 
оқушымен жеке жұмыс істегендей болады. Электрондық оқулық тек қана оқушы үшін 
емес, мұғалімнің дидактикалық әдістемелік көмекші құралы да болып табылады.Қазіргі 
заманның даму қарқыны мұғалімдерден шығармашылығын жаңаша, ғылыми-зерттеу 
бағытында құруды талап етеді. Компьютер және ақпараттық технологиялар арқылы 
жасалып жатқан оқыту процесі оқушының жаңаша ойлау қабілетін қалыптастырады. 
Бүгінгі таңдағы ақпараттық қоғам аймағындағы оқушылардың ойлау қабілетін 
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қалыптастыратын және компьютерлік оқыту ісін дамытатын жалпы заңдылықтардан 
тарайтын педагогикалық технологиялардың тиімділігі жоғары болмақ. Жаңа ақпараттық 
техникаларын пайдалану соңғы уақытта мектептегі білім беру жүйесінде маңызды 
бағыттардың бірі болып табылады. Мультимедиялық технологиялар көбіне компьютерлік 
сыныптарда қолданылады.  

Алынған өзекті тақырыпты басшылыққа ала отыра және істелінген жұмыстарды 
қорытындылай келе өзін-өзі бағалай білетін, шығармашылық деңгейі жоғары жан-жақты 
тұлға қалыптастыра отыра, оқушының білім сапасын көтеремін, алған білімдерін өмірмен 
ұштастыруға бағыт беріп оқушы кұзырлығын дамытамын. Осындай тәжірибем арқылы 
оқушылардың білімін, дағдыларын, ойлау қабілеттерін, шығармашылық ізденісін бақылау 
арқылы біршама нәтижеге жеттім. Қорытындылау кезінде тақырыпқа байланысты сөздік 
қорларын молайтып, өткен тақырыптың мазмұнын толық ашу үшін сәйкестендіру кестесін 
толтырғызып, сабақты бекітемін. Әр тарауды өткен соң, өздік жұмыс, тақырыптық есеп, 
бақылау жұмыстары, тестік тапсырмалар өткізу арқылы тақырыпты қаншалықты 
меңгергенін тексеріп, тақырыпты толық меңгере алмаған оқушылармен қосымша 
сабақтар, сыныптан тыс жұмыстар жүргіземін. Тест түрлері оқушы білімін бекітуге 
қайталауға, жүйелеуге мүмкіндік береді. Сонымен қоса мұғалім мен оқушылардың 
уақытын үнемдеуге оқу жұмысын ұйымдастыруға жағдай жасайды.  

Жалпы оқушылардың ақпараттық технология негіздерінен алған білімі арқылы: 
− Оқушының пәнге деген қызығушылығы артады, құлшынысы оянады. 
− Шығармашылық қабілеттері артады. 
− Жылдам ойлауға машықтанады, білім сапасы артады. 
− Оқушылар өз бетімен жұмыс жасауға дағдыланды. 
− Компьютерлік сауатты болуға үйренеді. 
«Армансыз адам қанатсыз құспен тең» демекші, менің ұстаз ретінде де, еліміздің 

ұлтжанды азаматшасы ретінде де арманым еліміздің әрбір азаматы терең білімді, 
интеллектуалды, заманауи техникаларды еркін меңгере алатын, әрқайсысы еліміздің 
дамуына өз үлесін қоса алатын болса деймін. Ол үшін оларға білім беретін ұстаздар өз 
пәнін жетік меңгерген, теория мен практиканы оқушылар бойына сіңіре алатын 
шығармашыл, ізденімпаз, ең бастысы еңбекқор болуы қажет. 
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Education is one of the most important subsystems of any socio-economic system, which 

is in close relationship with other subsystems. To determine its place and role in the socio-
economic system, refer to the definition of education given in the law of the Republic of 
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Kazakhstan "On education": "Education is a continuous process of education and training aimed 
at ensuring a high level of moral, intellectual, and cultural development of professional 
competence of members of society". 

As can be seen from the definition, solving most complicated tasks in the development of 
material production of the spiritual sphere, to raise the cultural level of people in largely 
determined by the level of education. 

In the globalized economy, the rapid informatization of all spheres of social and 
economic life, which has entailed cardinal changes in production processes, professional 
qualification of the labor force, high professionalism of the employee is becoming a strategic 
commodity.Improving higher educational and qualification levels of workers and looking for the 
most effective measures to achieve this goal. These are worldwide the most important problems 
in the sphere of economy, business and employment. This has increased the demand for labor, 
higher skilled competence. 

Over the past decades in our country underwent a slow evolution of social production, 
social and cultural spheres, which led to the permanence of the structure and content of 
education. There was the type of education system, which was called "end" of education, which 
can be explained on the following way: once a man received the knowledge which has 
maintained its value throughout whole professional activity. The task of education was actually 
limited to the reproduction of labor power as the human factor. School was supposed to help 
future workers to create a certain body of knowledge, skills, fixed in stable textbooks, programs. 

According to scientists, if in the beginning of XX century the knowledge gained by man 
in high school, was enough for a lifetime, in 40 years they only lasted for half a life, and in the 
90-ies of the last century a large part of their knowledge did not meet the requirements of the 
time. Therefore, in modern conditions, more and more countries of the world in conditions of 
intense economic competition, believe in a concept of continuous education through training and 
retraining in the workplace and in educational institutions. For example, according to scientists, 
in Russia the frequency of passing the staff training was 1 times in the 15-17 years, in the 
countries of Western Europe – 1 in 3-5years. 

According to experts, an engineer, for example, in the course of employment must at least 
8 times to undergo retraining, and worker – 4-8 times. In Germany the education and training 
stood out about 500 000 euro per employee. 

The current stage of development of our Republic is characterized by major changes in 
social and economic life caused by the growing scientific research and technical development 
(STD) and transitioning from a command to a market economy. 
In STC conditions the rate of renewal of equipment and technologies began to surpass the rate of 
change of generations of people. 

There were appeared new, previously unknown items of labor, new methods of influence 
on them, new sources of energy. There were emerged unprecedented before mobility and 
changeability of social production, requiring constant changes of the content aimed at the nature 
of professional activity. 

A new look at labor force as a key resource of the economy shows real growth of the role 
of the human factor, in terms of the technological stages. The scientific-technological progress, 
when there is a direct dependence of results of production, the quality and character of the use 
the labor force as a whole and each employee separately. Beginning with the 1930-ies in the 
USА the main source of labor productivity and national income was the sum of educational, 
demographic and cultural characteristics of the workforce. Therefore, in modern conditions, of 
the firm to withstand competitive devote considerable attention pays to the raising of qualified 
level of their employees, highlighting for this significant amount of cash. 

From an economic point of view investments are in the development of education pays 
off the most quickly. Up to 40% increase in GNP of the most developed countries they receive as 
a result of the development of an efficient system of education. According to American experts, 
the share of expenditures in education allows you to get a third of the income profits. 
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For the first time in the history of civilization the effort of the society into "production" 

and processing of knowledge, exceeded the costs of obtaining energy, raw materials, 
technological equipment. Knowledge with great speed became the main type of products which 
gives maximum of resources to the economy. The flow of information in the twentieth century 
doubled every 5 years, but now it happens at 10-12 months. In the conditions of informatisation 
of socio – economic processes requires a huge number of competent specialists in system 
analysis, maintenance of computer systems.The ability of the employee and fulfill all 
requirements of modern socio – economic system is determined by whatever level of education 
that has a direct impact on the labor force contributing to the work of higher quality. Thus, under 
conditions of STP there is a need to establish a dynamic compliance of labor force skills the level 
of technical and organizational development of production. The skills of workers must meet the 
requirements of today's production. This situation prevailed in the West for a long time; it seems 
to be in our country. For example, the production of new competitive products is accompanied 
by the formation of innovative requirements to the labor force. Staff must be able to work as a 
team, to respond quickly to customer needs, flexibility in understanding their duties and actions. 
The employees should have ability of quick mastering professions in the production and 
adaptation of psychological and organizational innovations 

According to experts of the United Nations in the twenty-first century socio –economic 
development of the country will depend not so much on material and financial resources; it will 
directly depend on the qualifications of the labor force, i.e. the quality of human resources. 

Therefore, in the conditions of formation in our country the new economy undergoing 
fundamental changes in the education system of the Republic. The essence of the new system of 
formation of the employee in the market economy is the education and training of active 
converter having not only deep knowledge, professional culture and at the initiative of the 
enterprise, the novelty of the ideas, unconventional thinking, high responsibility ability to 
continuously accumulate new knowledge. 

In the conditions of transition to market relations, special role is given to training of 
personnel, who are capable to increase entrepreneurial activities. In the early 90-ies in the 
country 80% of the managers had engineering and technical education, when in Germany, the 
USA and other developed countries, 70 % of them had economic education. Therefore, in 
modern conditions, the role of economic education is increasing for people of any profession that 
help to be guided in the conditions of market economy. 

The dynamism of modern civilization, increasing social role of personality, the elevation 
its’ needs, increasing humanization and democratization of society, intellectualization of labor, 
fast change of equipment and technologies provide for replacement of formula and education for 
life "formula and life-long learning". 
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Ақпараттық жүйелер түсінігі. Жүйе деп кез елген объектінің, бір мезгілде біртұтас 
қарастырылатын, басты мақсатқа жету үшін әртекті элементтердің жиынтығының бірігуі 
деп түсінуге болады. Мақсаттары бойынша және құрамы бойынша жүйелер өзара 
айшықтанады. Информатика саласында «жүйе» түсінігі көп қолданылады және әр-түрлі 
мағыналы болып келеді. Бағдарламалық және техникалық құралдар жиынтығына 
сәйкестендіріліп жиірек қолданылады. Жүйе деп компьютердің аппаратық бөлігі де атала 
береді. Қолданбалы есептерді шешуге, көптеген құжаттарды енгізуге және есептерді 
басқаруға арналған, процедуралармен толықтырылған бағдарламаларды жүйе ретінде 
көрсетуге болады. «Жүйе» түсінігіне қосымша «Ақпараттық» сөзі оның құрылу және 
жұмыс жасау мақсатын білдіреді. Ақпараттық жүйелер кез-келген аймақтағы есептерді 
шешу процесінде қажетті жинау, сақтау, өңдеу, іздеу, ақпаратты жіберумен 
қамсыздандырады. Олар жаңа өнімдер құруға және мәселелерді шешуге көмектеседі. 
Ақпараттық жүйелер – қойылған мақсатқа жету және ақпаратты тасымалдау, өңдеу үшін 
сақтауға арналғандарды қолданудың, әдістер мен қызметшілердің, құралдар 
жиынтығының өзара байланысы. Қазіргі уақытта ақпараттық жүйелер түсінігін дербес 
компьютерде ақпаратты өңдеудің негізгі техникалық құралдары ретінде есептейді. Үлкен 
ұйымдарда дербес компьютермен бірге ақпараттық жүйелер техникалық базасының 
құрамына мэйнфрейм немесе супер ЭЕМ-ді кіргізуге болады. Егер шығарылған ақпаратты 
және оларды алу мүмкіндігіне арналған адам ролін есепке алмаса онда өздігінен 
ақпараттық жүйелерді техникалық іске асырудың мәні болмайды. Копьютер мен 
ақпараттық жүйелердің түсінік айырмашылығы әр түрлі. Арнайы бағдарламалық 
құралдармен жабдықталған компьютерлер, ақпараттық жүйеге арналған құралдар және 
техникалық базасы бола алады. Ақпараттық жүйелердің даму сатысы. 60-жылдар. 
ақапараттық жүйелерге көзқарастың өзгерумен ерекшеленеді. Көптеген параметрлері 
бойынша периодтты есеп берулер одан алынған ақпарат қолданыла бастады. Ол үшін 
ұйымдарға көп функцияларды қамсыздандыру мүмкіндігі бар копьютерлік құралдар керек 
болды. 70 жылдар шешімдерді тез қабылдау процесстерін жылдамдату үшін ақпараттық 
жүйелер басқару құралдарында кеңінен қолданыла бастады. 80 жылдардың аяғында 
ақпараттық жүйелердің концепциялық қолданылуы тағы да өзгеріске ұшырайды. Олар 
ақпаоаттың стратегиялық қайнар көзі және барлық профилдағы ұйымдар үшін қолданыла 
бастады. Осы периодттағы ақпараттар жүйесі өз уақытында ақпаратты жеткізіп, 
ұйымдардың өз кәсібі бойынша алға жылжуына көмектесті. Ақпараттық жүйедегі 
процесстер Ақпараттық жүйенің жұмысын қамсыздандыратын процесстерді блоктардан 
құралған схема түрінде көруге болады: Ақпаратты ішкі немесе сыртқы көздерден енгізу; 
Енгізілген ақпаратты қолайлы түрде көрсету және өңдеу; Басқа жүйеге тасымаладау 
немесе тұтынушыларға арналған ақпаратты шығару [1]. 

 Кері байланыс – ол кіру ақпараттарын сұрыптау үшін сол ұйымның қызметшілері 
өңдеген ақпарат Ақпараттық жүйелердің қасиеті. Кез келген ақпараттық жүйелер өзінің 
құрылымы, басқарылатын жүйенің жалпы принциптері негізі бойынша анализдеуге кезігуі 
мүмкін. Ақпараттық жүйелер динамикалық және дамушы бола алады. Ақпараттық 
жүйелерді құру барысында жүйелік ықпал жсау керек Ақпараттың жүйенің шығу өнімдері 
шешім қабылдау негізіндегі ақпараттар бола алады. Қазіргі уақытта ақпараттық жүйелерді 
компьютердің көмегімен таралған жүйелер деген көзқараста. Бірақ ақпараттық жүйені 
компьютерсіз вариантта алып қарауға болады. Бірнеше фирмалардан тауарды сатып алу 
кезінде ақпараттық жүйе сатып алушыны тіркеуге алады. Потенциальды сатып 
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алушыларға әр-түрлі ұсыныстар жіберуге Тұрақты сатып алушыларға тауарларға және 
қызметтерге рұқсат береді. 

 Өндірістік және шаруашылық мекемелер, кәсіпорындар, фирмалар, 
корпорациялар, банктер өздігінше күрделі объектілерді көрсетеді. Ақпараттық жүйе 
түсінігі өзара және элементтердің сыртқы ортасымен байланысқан жиынтық түсіндіріледі. 
Олардың жұмыс істеуі нақты  мақсатты немесе пайдалы нәтижені алуға бағытталған. Осы 
анықтамаға сәйкес әрбір экономикалық объект (мекеме) немесе оның бөліктерін қойылған 
мақсатқа жетуге ұмтылатын жүйе ретінде қарастыруға болады.  

Жүйенің бүтіндігі жүйе клиенттерінің көбісінің жұмыс істеуі бір мақсатқа 
бағыныштылығын білдіреді, онымен модельдеу процесінде талап етілетін және 
анықталатын нақты экономикалық объекті қызметінің нәтижелілігіне қол жеткіземіз. 
Жүйе құрылымдылығы жүйенің ішіндегі элементтер арасындағы орнатылған байланыстар 
мен қатынастардың бар болуын анықтайды. Бұл материалдық, қаражат және ақпараттық 
ағымдардың қозғалысын қалыптастыруға арналған шартты құрады [2]. 

Компьютерлендіру объектілеріне қойылатып жалпы талаптар: 
Басқару мақсаты үшін алынатын ақпарат сапасының қажет деңгейімен берілген 

мерзімде, толық көлемде басқармалы функцияны өндіру; 
Ақпаратты жинау, тіркеу, беру, сақтау, өңдеу, көрсетудің тиімді технологиясын 

қолдану; 
Басқарудың компьютерлік ақпараттық жүйесінің сенімділігі; 
Ақпаратты қорғау; 
Басқарудың компьютерлік ақпараттық жүйесінің бейімделуінің жоғары деңгейі. 
Ақпараттық жүйелер ақпаратты өңдеудің қазіргі индустриясының негізгі 

ерекшеліктерін қанағаттандырады. Олар басқару және шешім қабылдауды 
ұйымдастырады және қабылданатын шешімнің сапасын, толықтығын, нақтылығын, 
дұрыстығын және өз уақытында берілуін әлдеқайда жоғарлатады. Ақпараттық жүйелер 
функциялары есептің екі класымен өндіріледі: ақпараттық және 
технологиялық.Ақпараттық есептер ақпаратты қайта өңдеу және көрсетуді қамтамасыз 
етеді, ол адаммен басқару және шешім қабылдау процесінде пайдаланылады. 
Технологиялық есептер деректер базасын белсендендірумен, оларды бүтіндік жағдайында 
қолдаумен, эксплуатациямен, ақпараттық жүйені баптаумен байланысты. 

Ақпараттық жүйелерге келесі талаптар қойылады: 
Жаңа функционалды облыстарға өзгертуге және баптауға қабілеттілігі; 
Уақыттың қажет периодында пайдаланушылар сұранысына жүйенің реакциясы; 
Қосымшаларды кеңейту және жаңа қосымшаларды қосуға мүмкіндігі; 
Есептеу ресурстарын пайдалану тиімділігі. 
Деректерді жедел өңдеу жүйесіне алғашқы ақпаратты есепке алу және тіркеудің 

дәстүрлі АЖ жатады (бухгалтерлік, қойма жүйелері, дайын өнімді шығаруды есепке алу 
жүйесі және т.с.с.). бұл АЖ алғашқы ақпараттың үлкен көлемін жинау және тіркеу 
орындалады, деректер базасына сұраныс жасау және есептеудің қарапайым алгоритмдері 
пайдаланылады. 

Қолдау және шешім қабылдау жүйесі ақпаратты аналитикалық өңдеу, жаңа 
білімдерді қалыптастыруды талап ететін күрделі бизнес-процестерді өндіруге негізделген. 
Ақапартты талдау белгілі бір мақсатқа негізделеді, мысалы, мекеменің қаржылық анализі,  
бухгалтерлік есеп аудиті және т.с.с.  

Ақпараттық-іздеу жүйелеріне қойылатын кейбір талаптарға қарамастан, әрбір 
мекеме өзінің ішкі мәліметтерін өңдеудің өзіндік ерекшеліктерімен дараланады. Бірақ 
көбінше мұндай іс-әрекеттерді орындауға арналған ресурстар олардың өздерінде табыла 
бермейді. Өз мәселелерін шешу үшін олар кәсіпқой программистердің көмегіне жүгінеді. 

Жүйе деп компьютердің ақпараттық бөлігін айтуымызға болады, нақты қолданбалы 
есептерді шешуге, құжаттарды жүргізудің қосымша процедураларында және есептеулерді 
басқаруда қолданылатын көптеген бағдарламаларды алуымызға болады. Жүйе түсінігіне 
ақпараттық сөзін қосатын болсақ, оның құрылуымен функциялану (іс-қимыл жасауы) 
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мақсаты бейнеленеді. Ақпараттық жүйе – қандай да бір объектіні басқаруға қажетті 
ақпаратты жинау, өңдеу, іздеу, жаңарту, енгізу және шығарып беру жүйесі. 

 Олар, сонымен қатар, мәселелерді талдауға және жаңа өнімдерді құруға 
көмектеседі. Яғни, ақпараттық жүйе дегеніміз қойылған мақсаттарға жету барысындағы 
ақпараттарды сақтау, өңдеу, беру және т.б-лар үшін қолданылатын құралдар, әдістер және 
персональдың өзара байланысқан жиыны. Қазіргі кезде ақпараттық жүйені дербес 
компьютердің, ақпаратты өңдеуде қолданылатын негізгі техникалық құралдары ретінде 
қолданылып ұсынылады. Ірі ұйымдарда ақпараттық жүйенің техникалық қорларына, 
құрамына дербес компьютерлермен қатар Mainframe (мэйнфрейм) немесе супер Э.Е.М 
енеді. Ақпараттық жүйенің құрылуы үшін адам рольінің маңызы өте жоғары, яғни 
өндірілетін ақпараттың алынуымен ұсынылуы адам арқылы жүзеге асырылады. 
Компьютерлермен ақпараттық жүйелер арасындағы ерекшелікті түсіну өте маңызды 
болып табылады. Арнайы бағдарламалық жасақтамалармен жабдықталған компьютерлер 
ақпараттық жүйемен техникалық қорлар үшін негізгі құрал болып саналады [3]. 

Ақпараттық жүйенің негізгі қасиеттері: 
Талданады және жүйені тұрғызу принцпінің негізінде тұрғызылады және 

басқарылады; 
Ақпараттық жүйелер динамикалық және дамымалы болып табылады; 
Ақпараттық жүйені тұрғызу барысында жүйелік тұрғыны қолдану қажет етіледі; 
Ақпараттық жүйенің өнімі болып шешімін негіз қабылдау құрайтын ақпарат 

табылады; 
Ақпараттық жүйені ақпаратты өңдейтін адам-компьютерлік жүйе ретінде қабылдау 

керек. 
Қазіргі кездегі ақпараттық жүйе туралы түсінік компьютерлік техниканың 

көмегімен жүзеге асатын жүйе түсінігі ретінде қалыптасып келеді. Жалпы жағдайда  
ақпараттық жүйені компьютерлік нұсқада да түсінуге болады. Ақпараттық жүйенің 
жұмысын түсіну үшін алдымен оның шешетін мәселесінің мәнін содан кейін жүзеге 
асырылатын ұйымдастырылған үрдістерді түсіну қажет. Мысалы, шешім қабылдауды 
сүйемелдеу үшін компьютерлік ақпараттық жүйе мүмкіндіктерін анықтау барысында 
келесі қадамдарды ескеру керек. 

Шешілетін басқару есептерінің құрылымдылығы; 
Шешім қабылданатын фирма басқарылуының иерархия деңгейінің болуы; 
Бизнестің кез-келген функциялық саласына жататын есептердің шешілуі; 
Қолданылатын ақпараттық технологияның түрі. 
Техникалық қамтамасыз ету – ақпараттық жүйе жұмысы үшін арналған, сонымен 

қатар осы құралдар мен технологиялық үрдістерге сәйкес келетін құжаттамалардың 
техникалық құралдар кешені. 

Техникалық құралдар кешені келесілерден тұрады: 
кез-келген модельді компьютер; 
ақпараттарды жинау, жинақтау, өңдеу, беру және шығару құрылғылары; 
деректерді беру құрылғылары және байланыс линиялары; 
ақпараттарды автоматты алынып-салыну құрылғысы, 
эксплуатациялық материалдар және т.б.[3] 
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На данный момент существует две функционирующих на сегодня систем 

глобальной спутниковой навигации – GPS и ГЛОНАСС. 
GPS ( Global Positioning System — система глобального позиционирования) —

 спутниковая система навигации, обеспечивающая измерение расстояния, времени и 
определяющая местоположениe во всемирной системе координат WGS 84. Позволяет в 
любом месте Земли (исключая приполярные области), почти при любой погоде, а также в 
околоземном космическом пространстве определять местоположение и скорость 
объектов. Система разработана, реализована и эксплуатируется МО США, при этом в 
настоящее время доступна для использования для гражданских целей — нужен только 
навигатор или другой аппарат (например, смартфон) с GPS-приёмником [1]. 

Глоба́льная навигацио́нная спу́тниковая систе́ма  (ГЛОНА́СС, GLONASS)[1]—
 советская/российская спутниковая система навигации, разработана по заказу МО СССР. 
ГЛОНАСС предназначена для оперативного навигационно-временного обеспечения 
неограниченного числа пользователей наземного, морского, воздушного и космического 
базирования. Доступ к гражданским сигналам ГЛОНАСС в любой точке земного шара, на 
основании указа Президента РФ, предоставляется российским и иностранным 
потребителям на безвозмездной основе и без ограничений [2]. 

Основой системы GPS и ГЛОНАСС являются 24 спутника.  
У GPS спутники находятся на 6 орбитах, наклоном орбиты к экватору Земли 55°, 

высотой около 17 000 км над поверхностью Земли. Спутники постоянно движутся со 
скоростью около 3 км/сек, совершая два полных оборота вокруг планеты менее, чем за 24 
часа [3].  Расчетные орбиты спутников лежат в шести равноотстоящих плоскостях. В 
каждой плоскости находится по четыре спутника, а угловое расстояние между 
спутниками в каждой плоскости равно примерно 90 градусам. Орбитальные периоды 
спутников приблизительно равны 11 часам и 58 минутам так, что проекция траектории 
спутника на поверхность Земли повторяется день за днем, потому что Земля делает один 
оборот относительно звезд каждые 23 часа и 56 минут. Рисунок1. (Четыре 
дополнительных минуты требуются, чтобы точка на Земле возвратилась в положение 
непосредственно под Солнцем, потому что Солнце перемещается приблизительно на один 
градус в день относительно звезд.)[4]. 

Созвездие НКА  GРS и  НКА ГЛОНАСС показано на рисунке 1. 
У ГЛОНАСС спутники движутся над поверхностью Земли в 

трёх орбитальных плоскостях с наклоном орбитальных плоскостей 64,8°, высотой 19100 
км. [2]и периодом обращения 11 часов 15 минут в трех орбитальных плоскостях. 

480 
 

mailto:akit_ret@mail.ru
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%BF%D1%83%D1%82%D0%BD%D0%B8%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D1%8F_%D1%81%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B5%D0%BC%D0%B0_%D0%BD%D0%B0%D0%B2%D0%B8%D0%B3%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%B8
https://ru.wikipedia.org/wiki/WGS_84
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%97%D0%B5%D0%BC%D0%BB%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B8%D0%BD%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B5%D1%80%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE_%D0%BE%D0%B1%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%BD%D1%8B_%D0%A1%D0%A8%D0%90
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%9B%D0%9E%D0%9D%D0%90%D0%A1%D0%A1%23cite_note-1
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%BE%D0%B2%D0%B5%D1%82%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%A1%D0%BE%D1%8E%D0%B7
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%BF%D1%83%D1%82%D0%BD%D0%B8%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D1%8F_%D1%81%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B5%D0%BC%D0%B0_%D0%BD%D0%B0%D0%B2%D0%B8%D0%B3%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%B8
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B8%D0%BD%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B5%D1%80%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE_%D0%BE%D0%B1%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%BD%D1%8B_%D0%A1%D0%A1%D0%A1%D0%A0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%80%D0%B5%D0%B7%D0%B8%D0%B4%D0%B5%D0%BD%D1%82_%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B9_%D0%A4%D0%B5%D0%B4%D0%B5%D1%80%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%B8
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%98%D1%81%D0%BA%D1%83%D1%81%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D1%81%D0%BF%D1%83%D1%82%D0%BD%D0%B8%D0%BA_%D0%97%D0%B5%D0%BC%D0%BB%D0%B8
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%97%D0%B5%D0%BC%D0%BB%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D1%80%D0%B1%D0%B8%D1%82%D0%B0


 

 
Рисунок  1- Система навигационных искусственных спутников Земли (НИСЗ). 

 
Орбитальные плоскости разнесены по долготе на 120°. В каждой орбитальной 

плоскости размещаются по 8 спутников с равномерным сдвигом по аргументу широты 
45°. Кроме этого, в плоскостях положение спутников сдвинуты относительно друг друга 
по аргументу широты на 15°. Такая конфигурация ПКА позволяет обеспечить 
непрерывное и глобальное покрытие земной поверхности и околоземного пространства 
навигационным полем [5]. 

GPS - спутники излучают открытые для использования сигналы в диапазонах: 
L1=1575,42 МГц и L2=1227,60 МГц (начиная с Блока IIR-M), а модели IIF будут излучать 
также на L5=1176,45 МГц . Навигационная информация может быть 
принята антенной (обычно в условиях прямой видимости спутников) и обработана при 
помощи GPS-приёмника. 

Сигнал с кодом стандартной точности (C/A-код — модуляция BPSK(1)), 
передаваемый в диапазоне L1 (и сигнал L2C (модуляция BPSK) в диапазоне L2 начиная с 
аппаратов IIR-M), распространяется без ограничений на использование.  

 

 
Рисунок 1.2 - Созвездие НКА  NAVSTAR-GРS а)  Созвездие НКА ГЛОНАСС б) 

 
Для военных пользователей дополнительно доступны сигналы в диапазонах L1/L2, 

модулированные помехоустойчивым криптоустойчивым P(Y)-кодом (модуляция 
BPSK(10)). Начиная с аппаратов IIR-M введён в эксплуатацию новый М-код 
(используется модуляция BOC(15,10)). Использование М-кода позволяет обеспечить 
функционирование системы в рамках концепции Navwar (навигационная война). М-код 
передается на существующих частотах L1 и L2. Данный сигнал обладает повышенной 
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помехоустойчивостью, и его достаточно для определения точных координат (в случае с P-
кодом было необходимо получение и кода C/A). Ещё одной особенностью M-кода станет 
возможность его передачи для конкретной области диаметром в несколько сотен 
километров, где мощность сигнала будет выше на 20 децибел. Обычный сигнал М уже 
доступен в спутниках IIR-M, а узконаправленный будет доступен только при помощи 
спутников GPS-III. 

C запуском спутника блока IIF введена новая частота L5 (1176.45 МГц). Этот 
сигнал также называют safety of life (охрана жизни человека). Сигнал на частоте L5 
мощнее на 3 децибела, чем гражданский сигнал, и имеет полосу пропускания в 10 раз 
шире. Сигнал смогут использовать в критических ситуациях, связанных с угрозой для 
жизни человека. Полноценно сигнал будет использоваться после 2014 года. 

Сигналы модулируются псевдослучайными последовательностями (PRN) двух 
типов: C/A-код и P-код. C/A (Clear access) — общедоступный код — представляет собой 
PRN с периодом повторения 1023 цикла и частотой следования импульсов 1023 МГц. 
Именно с этим кодом работают все гражданские GPS-приемники. P (Protected/precise)-код 
используется в закрытых для общего пользования системах, период его повторения 
составляет 2*1014 циклов. Сигналы, модулированные P-кодом, передаются на двух 
частотах: L1 = 1575,42 МГц и L2 = 1227,6 МГц. C/A-код передается лишь на частоте L1. 
Несущая, помимо PRN-кодов модулируется также навигационным сообщением. 

24 спутника обеспечивают полную работоспособность системы в любой точке 
земного шара, но не всегда могут обеспечить уверенный приём и хороший расчёт 
позиции. Поэтому, для увеличения точности позиционирования и резерва на случай сбоев, 
общее число спутников на орбите поддерживается в большем количестве (31 аппарат в 
марте 2010 года) [1]. 

ГЛОНАСС же используют два типа навигационных сигналов: открытые с обычной 
точностью и защищённые с повышенной точностью 

FDMA-сигнал. 
Сигналы передаются методом расширения спектра в прямой 

последовательности (DSSS) и модуляцией через двоичную фазовую 
манипуляцию (BPSK). Все спутники используют одну и ту же псевдослучайную кодовую 
последовательность для передачи открытых сигналов, однако каждый спутник передаёт 
на разной частоте, используя 15-канальное разделение по частоте (FDMA). Сигнал в 
диапазоне L1 находится на центральной частоте 1602 МГц, а частота передачи спутников 
определяется по формуле 1602 МГц + n × 0,5625 МГц, где n это номер частотного канала 
(n=−7,−6,−5,…0,…,6, ранее n=0,…,13). Сигнал в диапазоне L2 находится на центральной 
частоте 1246 МГц, а частота каждого канала определяется по формуле 1246 МГц 
+ n×0.4375 МГц. Противоположно расположенные аппараты не могут быть одновременно 
видны с поверхности Земли, поэтому 15 радиоканалов достаточно для 24 спутников. 

Открытый сигнал генерируется через сложение по модулю 2 трёх кодовых 
последовательностей: псевдослучайного дальномерного кода со скоростью 511 кбит/c, 
навигационного сообщения со скоростью 50 бит/c, и 100 Гц манчестер-кода. Все эти 
последовательности генерируются одним тактовым генератором. Псевдослучайный код 
генерируется 9-шаговым сдвиговым регистром с периодом 1 мс. 

Навигационное сообщение открытого сигнала транслируется непрерывно со 
скоростью 50 бит/c. Суперкадр длиной 7500 бит требует 150 секунд (2,5 минуты) для 
передачи полного сообщения и состоит из 5 кадров по 1500 бит (30 секунд). Каждый кадр 
состоит из 15 строк по 100 бит (2 секунды на передачу каждой строки), 85 бит (1,7 
секунды) данных и контрольных сумм и 15 бит (0,3 секунды) на маркер времени. Строки 
1-4 содержит непосредственную информацию о текущем спутнике и передаются заново в 
каждом кадре; данные включают эфемериды, смещения тактовых генераторов частот, а 
также состояние спутника. Строки 5-15 содержат альманах; в кадрах I—IV передаются 
данные на 5 спутников в каждом, а в кадре V — на оставшиеся четыре спутника. 
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Эфемериды обновляются каждые 30 минут с использованием измерений наземного 

контрольного сегмента; используется система координат ECEF (Earth Centered, Earth 
Fixed) для положения и скорости, и также передаются параметры ускорения под 
действием Солнца и Луны. Альманах использует модифицированные кеплеровы 
элементы и обновляется ежедневно. 

CDMA-сигналы 
C середины 2000-х годов готовится введение сигналов ГЛОНАСС с кодовым 

разделением. 
По предварительным данным разработчиков, в спутниках Глонасс-К2 будут 

использоваться три открытых и два зашифрованных сигнала в формате CDMA. 
Открытый сигнал L3OC передаётся на частоте 1202,25 МГц использует двоичную 

фазовую манипуляцию BPSK(10) для пилотного и информационного сигналов; 
псевдослучайный дальномерный код транслируется с частотой 10,23 миллионов 
импульсов (чипов) в секунду и модулируется на несущей частоте через квадратурную 
фазовую манипуляцию QPSK, при этом пилотный и информационный сигналы разнесены 
по квадратурам модуляции: информационный сигнал находится в фазе, а пилотный — в 
квадратуре. Информационный сигнал дополнительно модулирован 5-битным кодом 
Баркера, а пилотный сигнал — 10-битным кодом Ньюмана-Хоффмана. 

Открытый сигнал L1OC и защищённый сигнал L1SC передаются на частоте 
1600,995 МГц, а открытый сигнал L2OC и защищённый сигнал L2SC — на частоте 
1248,06 МГц, перекрывая диапазон сигналов формата FDMA. Открытые сигналы L1OC и 
L2OC используют мультиплексирование с разделением по времени для передачи 
пилотного и информационного сигналов; используется модуляция BPSK(1) для 
информационного и BOC(1,1) для пилотного сигналов. Защищённые широкополосные 
сигналы L1SC и L2SC используют модуляцию BOC(5,2,5) для пилотного и 
информационного сигналов, и передаются в квадратуре по отношению к открытым 
сигналам; при таком типе модуляции пик мощности смещается на края частотного 
диапазона и защищённый сигнал не мешает открытому узкополосному сигналу, 
передающемуся на несущей частоте. 

Модуляция BOC (binary offset carrier, двоичный сдвиг несущей) используется в 
сигналах систем Galileo и модернизированной GPS; в сигналах GLONASS и стандартной 
GPS используется двоичная фазовая манипуляция (BPSK), однако и BPSK и QPSK 
являются частными случаями квадратурной амплитудной модуляции (QAM-2 и QAM-4). 

Навигационное сообщение сигнала L3OC передаётся со скоростью 100 бит/c. Один 
кадр размером 1500 бит передаётся за 15 секунд и включает 5 текстовых строк каждая 
длиной 300 бит (3 секунды); в каждом кадре содержатся эфемериды текущего спутника и 
часть системного альманаха для трёх спутников. Суперкадр состоит из 8 кадров и имеет 
размер 12000 бит, таким образом на получение альманаха для всех 24-х спутников 
требуется 120 секунд (2 минуты); в будущем суперкадр может быть расширен до 10 
кадров или 15000 бит (150 секунд или 2,5 минуты на передачу) для поддержки работы 30 
спутников. В каждой строке передаётся системное время; секунда 
координации UTC учитывается удлинением (с заполнением нулями) либо укорачиванием 
последней строки месяца на длительность одной секунды (100 бит) и укороченные строки 
отбрасываются аппаратурой приёмника. 

Недостатки 
Общим недостатком использования любой радионавигационной системы является 

то, что при определённых условиях сигнал может не доходить до приёмника, или 
приходить со значительными искажениями или задержками.  

Так как рабочая частота GPS лежит в дециметровом диапазоне радиоволн, уровень 
приёма сигнала от спутников может серьёзно ухудшиться под плотной листвой деревьев 
или из-за очень большой облачности. Нормальному приёму сигналов GPS могут 
повредить помехи от многих наземных радиоисточников, а также (в редких случаях) 
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от магнитных бурь, либо преднамеренно создаваемые «глушилками» (данный способ 
борьбы со спутниковыми автосигнализациями часто используется автоугонщиками). 

Невысокое наклонение орбит GPS (примерно 550 ) серьёзно ухудшает точность в 
приполярных районах Земли, так как спутники GPS невысоко поднимаются над 
горизонтом. 

 
Выводы 

Отличие ГЛОНАСС от GPS незначительно, но все же перевешивает в пользу 
американской системы. Это объясняется количеством спутников, которых у GPS больше, 
чем у ГЛОНАСС, и более длительным  сроком эксплуатации системы GPS, также имеется 
более глубокий опыт использования возможностей системы (но программа по 
модернизации российской сети в недалеком будущем покроет эти пробелы). 

Также следует понимать, что многое зависит не только от самой сети - качество 
оборудования тоже определяет точность показателей и возможности работы системы. 
Поэтому одним из критериев выбора спутникового оборудования должно быть качество 
наземных устройств и их правильная установка. В противном случае даже совмещенные 
друг с другом, системы GPS и ГЛОНАСС не смогут работать эффективно и выдавать 
точные данные [7]. 
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Казахстан не остался в стороне от мировых тенденций в образовании, в частности 

развития дистанционного образования. За последнее десятилетие всё больше вузов 
республики внедряют в учебный процесс в той или иной форме дистанционное обучение. 

Карагандинский экономический университет Казпотребсоюза (КЭУК) является 
специализированным вузом. В университете основной аспект придается экономическому 
образованию. Одной из важнейших задач, решаемых в вузе, является обучение будущих 
экономистов умению адаптироваться в условиях быстрой смены поколений техники и 
технологий, развития «умной экономики», умению пересматривать в течение короткого 
периода свои профессиональные знания. Для решения данной проблемы необходимо 
инновационная технология обучения, обеспечивающая требуемый уровень мобильности 
специалиста, т.е. система дистанционного образования.  

В КЭУК создана модель электронно-инновационного университета. Электронный 
университет одновременно является вузом дистанционного образования. Вуз поставил 
перед собой задачу по созданию «электронного университета» с использованием 
открытого онлайн-обучения на базе МООК, т.е. обучающих курсов с массовым 
интерактивным участием, применением технологий электронного обучения и открытым 
доступом через Интернет. 

Прежде чем приступить к решению поставленной задачи университет провел 
анализ своих возможностей. Анализ показал, что у вуза имеются необходимые 
предпосылки: специфика вуза (экономическое направление), которая позволит 
сконцентрировать усилия на меньшем количестве дисциплин; интеллектуальный 
потенциал; современная материально-техническая база, а также имеющиеся наработки.  

Основной целью проекта стало создание единой информационной образовательной 
среды университета. Электронный университет в КЭУК представляет собой 
специализированное программное обеспечение с функциональностью, обеспечивающую 
автоматизацию процесса обучения при кредитной системе и включающую 
интегрированную систему дистанционного обучения «University Suite», разработанную 
казахстанской компанией Tamos Development Ltd. При разработке использовались 
современные веб-технологии, позволяющие использовать систему, как в локальной сети, 
так и посредством Интернета.  

University Suite разработан в полном соответствии с государственными 
общеобразовательными стандартами и позволяет студентам формировать 
индивидуальную образовательную траекторию обучения на основе выбора элективных 
дисциплин с учетом типового учебного плана специальности; получать консультации в 
режиме реального времени; быть в курсе новостей, объявлений и участвовать в 
обсуждении учебных тем на форуме.  

Главными преимуществами и особенностями автоматизированной системы 
управления обучением «University Suite» являются:   казахстанский программный 
продукт; собственный учебный контент, позволяющий проводить масштабное обучение 
студентов; интегрированность корпоративной системы, включающей единообразие и 
унификацию бизнес процессов, систем планирования, учета и отчетности; единая база 
данных по студентам на двух языках. 

К основным компонентам «Электронного университета» относятся программные 
комплексы Web Professor и Credit Learning. Первый позволяет полностью проводить 
обучение в сетевом режиме. Второй комплекс реализует в электронном виде кредитную 
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систему обучения, как для дистанционной технологии, так и для дневной формы 
обучения. 

Подсистема Web Professor (образовательный портал) предоставляет возможность 
организации дистанционного обучения, включая разработку учебных материалов, 
доставку контента студенту согласно его индивидуальному учебному плану, обеспечивает 
контроль знаний студента и средства дистанционной коммуникации студентов, 
преподавателей и администрации вуза. Web Professor позволяет проводить обучение 
дистанционно, как в локальных вузовских сетях, так и в Интернете. В локальных сетях 
система может быть использована для обучения и тестирования студентов очного 
отделения. 

Web Professor позволяет интеграцию с электронным УМК, основанном на 
технологии локальных порталов, созданной компанией Tamos Development Ltd. При 
дистанционной технологии обучения студент имеет возможность обучаться по своей 
индивидуальной траектории на локальном компьютере, без присоединения к серверу, а 
затем экспортировать данные о результатах обучения в образовательный портал. 

Электронные версии учебно-методических материалов размещаются в единой 
информационно-образовательной среде. На базе учебно-методических материалов с 
помощью информационно-образовательной оболочки разрабатываются сетевые 
электронные учебные курсы, которые размещаются на сервере. 

Доступ к сетевым и электронным учебным материалам осуществляется по 
индивидуальному паролю. Через Интернет студент связывается с преподавателем, изучает 
лекционный материал, проходит рубежные и итоговые тесты. 

В автоматизированной системе управления обучением «University Suite» имеется 
также модуль – видеолекции. Этот модуль предназначен для прослушивания и просмотра 
видеолекций для студентов. 

Учебный контент состоит из силлабусов, лекционного материала и тестов. 
Системой предусмотрено в первую очередь внесение силлабуса. Затем, к конкретному 
силлабусу прикрепляются лекции дисциплины, а к лекциям, соответственно, 
прикрепляются тесты. Предусмотрены три вида тестов: для первого и второго рубежных 
контролей и итоговые. Каталог элективных дисциплин формируется отдельно.      

Для полномасштабного применения дистанционного обучения с применением 
кредитной системы обучения в университете имеется соответствующее оборудование.  

Дистанционное обучение в КЭУК включает в себя также дистанционные занятия с 
удаленным преподавателем в режиме реального времени и самостоятельную работу 
учащихся под руководством преподавателя. В настоящее время в университете для 
удаленного обучения студентов и проведения вебинаров используется также 
специализированная программа Adobe Connect Pro.  

Прорабатывается идея по разработке курсов трех уровней: вводного, основного и 
углубленного. Курсы, определенные как вводные, являются типичными курсами 
начального уровня, которые предлагаются на первом или втором курсах обучения. Курсы, 
определенные как основные, являются курсами второго или третьего года и закладывают 
фундамент для дальнейшего изучения данной области. Курсы, обозначенные как 
углубленные, концентрируются на темах, требующих значительной предварительной 
подготовки на более ранних курсах. 

Основой создаваемых массовых открытых он-лайн курсов (MOOК) будут являться 
видеолекции, которые проводят одновременно несколько лекторов (либо же «закадровый» 
лектор).  

В КЭУК образовательная платформа будет строиться на базе системы 
дистанционного обучения «University Suite». Адаптированная для пользователя 
платформа позволяет разрабатывать каждый отдельный курс в системе MOOК, как 
уникальный продукт. В зависимости от курса видеоряд может быть дополнен слайдами с 
необходимой информацией, графикой, ссылками на другие видео и даже мини-
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экзаменами в формате тестов, которые помогают в ходе лекции закрепить только что 
просмотренный материал.  

На основе технологических особенностей видеопроизводства учебное телевидение 
КЭУК участвует в процессе обучения и разработки МООК путем создания необходимых 
мультимедийных курсов, справочных пособий, учебных видео-материалов. В Центре 
учебного телевидения имеется для этого необходимое оборудование. 

 К видео, длящимся обычно по 10-15 минут (от четырех до восьми видео в неделю), 
планируется прилагать дополнительные материалы, которые слушатель будет изучать 
самостоятельно. Это могут быть статьи в газетах и научных журналах, фильмы, книги, 
фотографии, дополнительные лекции и т.д. Курс будет длиться от одного до двух-трех 
месяцев. 

Сам процесс обучения должен строиться по стандартной схеме: слушатель 
выбирает в предлагаемом данной платформой списке нужный курс и записывается на 
него. Демонстрация каждого курса планируется на определенное время. Слушатели могут 
заранее записаться на курс, начало которого объявляется за несколько месяцев. За неделю 
или две до начала слушатели получают соответствующие уведомления, а с момента 
начала обучения - доступ к первому учебному модулю или ко всем модулям 
одновременно. В соответствии с программой данного курса определяется срок 
завершения курса, после которого демонстрация учебных материалов прекращается. 

В начале блока выкладывается короткая видеолекция, где преподаватель, он же 
инструктор, вкратце объясняет, что интересного нас ждет. Затем дается несколько дней на 
чтение литературы. Все это время на форуме курса или в Facebook - сообществе курса 
ведется обсуждение. Участники форума обмениваются информацией, делятся ссылками, 
спорят. Создаются рабочие группы – по месту проживания, по интересам, по обсуждаемой 
проблеме. Это тоже одна из особенностей web учебы – «люди учат себя и друг друга». 

Курс может демонстрироваться повторно после определенного промежутка 
времени. В некоторых случаях возможна сдача дополнительных экзаменов, тестов и 
прочего для получения сертификата о завершении курса, который выдается учебным 
заведением. Слушатели в ходе всего курса изучают материалы видеолекций, выполняют 
различные задания, как для самопроверки, так и на оценку преподавателя, обсуждают эти 
задания на форумах и участвуют в вебинарах. Таким образом, слушатель погружен в 
процесс обучения на протяжении всего онлайн-курса. 

Следует выделить преимущества обучения на курсах МООК: 
- МООК работают с различными компьютерными системами Интернета, в течение 

определенного времени доступны везде, где есть Интернет, их функционирование 
облегчено существующими программными средствами (форум, вебинар, видеолекция, 
электронная почта); 

- обеспечивают взаимодействие не только с преподавателями, но и студентов 
между собой, ориентированы на межпредметные связи и решение практических задач; 

- нет никаких ограничений на участие в таких курсах; 
- организация и проведение онлайновых уроков обходится гораздо дешевле, 

поскольку один преподаватель может обучать сотни и даже тысячи студентов, и для этого 
не нужны аудитории; 

- к созданию курсов можно привлекать ведущих преподавателей из лучших 
университетов мира; 

- онлайн-уроки дают студенту возможность самому выбирать скорость изучения 
материала, работать в привычном ему темпе, возвращаться к пройденному и проходить 
уроки заново, что обеспечивается пошаговым изучением материала с постоянной 
проверкой; 

- значительное место в обучении играет взаимодействие слушателей, они часто 
учатся друг у друга. 
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В курсах должны использоваться различные формы взаимодействия и оценки 

уровня овладения учебным материалом. Кроме общения с преподавателем, тестов, 
следует использовать технологию взаимооценки работ, которая позволяет студентам 
оценить и дать свой отзыв о работах других студентов. Некоторые вузы используют 
электронную платформу для расширения возможностей обучения студентов очной формы 
образования. Такая смешанная модель образования повышает вовлеченность студентов в 
учебный процесс и улучшает успеваемость. 

Опубликованный учебный курс будет отображаться в специальном плеере. 
Внешний вид и функциональные возможности плеера могут быть индивидуально 
настроены для электронного учебного курса. Кроме того, в плеер следует добавлять 
логотип и информацию о докладчиках и авторах. 

Любое новое начинание не обходится без проблемных вопросов. Общие проблемы 
МООК можно охарактеризовать, как внутренние и внешние. 

К внутренним относят: модели монетизации не ясны – как выстраивать 
многообразие платных услуг при прохождении обучающих курсов; подготовка 
качественного контента дорога и трудоемка; самостоятельное обучение подходит не всем: 
отсев обучающихся согласно зарубежной статистике до 90%; не всех специалистов можно 
обучать в онлайне (например хирургов); существует проблема контроля и качества 
обучения в МООК.  

К внешним относят: непризнание «дипломов» работодателями и государством 
[1,2]; конечно же следует представлять последствия МООК-революции, если она случится 
полномасштабно: для университетов: конкурировать придется не на региональном, а на 
глобальном уровне; сильные вузы поглотят слабых: университетов станет меньше; 
конкуренция среди преподавателей усилится; в вузах появятся новые службы (создание 
контента, поддержка пользователей и др.); изменится методика преподавания; для 
студентов; появится больше гибкости в обучении; подтянется знание иностранных 
языков, т.к. многие курсы идут на иностранных языках; будет меньше живого общения, 
больше сетевого; для общества: настанет эпоха глобализации и стандартизации 
образования; увеличится академическая мобильность; наверное потребуется 
регулирование такого рода образовательной деятельности на государственном уровне [3]. 

Какие бы сомнения не возникали у преподавателей, привыкших к традиционным 
формам обучения (и насколько бы они не были обоснованными),нельзя не признать, что 
за массовыми открытыми курсами будущее. Несмотря на то, что в обозримой временной 
перспективе электронное образование в этом формате не заменит полностью очное 
обучение на факультетах высших учебных заведений, оно, безусловно, станет важной 
частью, дополнением традиционного образования. 
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Қазақстан экономикасының индустриалды-инновациялық даму жолы өндіріс 

процесінде ғана емес, сонымен бірге білім беру процесінде де түбегейлі өзгерістер болуын 
талап етіп отырғаны белгілі. 

Қазіргі кезде Қазақстанның әлемдік білім беру кеңістігіне енуі білім беру жүйесінің 
дамуының негізгі тенденцияларын анықтап отыр. Жоғары білім берудің мемлекеттік 
жалпыға міндетті стандартында білім беру процесіне құзыреттілік көзқарасты іске 
асыратын әдістер мен технологияларды белсенді түрде енгізудің қажеттіліктері 
қарастырылған. 

Интерактивті оқыту формасы – оқыту процесіне қатысушылардың өзара іс-
әрекеттері диалогтық формаға негізделген оқу процесін ұйымдастыру. Оқу процесін 
интерактивті әдістерді қолдана отырып ұйымдастыру, ең алдымен студенттердің 
мәліметтерді жинақтап, оларды сыни тұрғыдан талдау арқылы жеке және кәсіптік 
қабілеттерін ашуға бақытталған. 

«Бухгалтерлік есеп» пәнін оқыту әртүрлі мамандықтар бойынша біліктілігі жоғары 
экономистерді кәсіби дайындау процесінде маңызды рөл атқарады. Осы пәнді 
интерактивті оқыту келесідей қағидаларды бөліп қарастыруға мүмкіндіктер береді. 

1. Бухгалтерлік есепті оқып-үйренуге ынталандыру, яғни мамандыққа сипаттама 
беру, ғылымның бір саласы ретінде бухгалтерлік есептің даму тарихынан мысалдар 
келтіру, бухгалтерлік есепті бизнесті жүргізу құралы ретінде түсіндіру, дәріс оқу 
барысында нақты өмірден мысалдарды көптеп келтіру. 

2. Пәнаралық байланыстарды сақтау, яғни еске салу, сілтеме жасау, ғылымдар 
арасындағы өзара байланыстарды, экономикалық құбылыстардың мәнін түсіндіру арқылы 
пәнаралық байланыстарды жүзеге асыру. Бұл жүргізіліп жатқан шаруашылық 
операцияларын жақсы түсінуге және оларды құжаттаудың, есебін жүргізудің қажеттілігін 
дұрыс ұғуға әсер етеді. 

3. Курсты қарапайым түрде түсіндіру. Ол үшін материалдарды түсіндіру 
барысында схемаларды, суреттерді, сабақта жұмыс істеуге болатын әдістемелік 
нұсқаулықтарды пайдалануға болады. 

4. Өзіндік танымдық іс-әрекеттерді белсендіру. Бухгалтерлік есептің өзекті 
сұрақтары бойынша семинарлар, конференциялар ұйымдастыру. 

Оқытушы бухгалтерлік есепті оқып-білу үшін студенттерді барлық сабақтарда 
курстың мақсатын, әрбір тақырыптың мақсаты мен міндеттерін, алынған білімдерін 
қолдану мүмкіндіктерін түсіндіру арқылы үнемі ынталандырып отыру керек. 

Пәнаралық байланыстар – оқыту процесінің міндетті элементтерінің бірі болып 
табылады. Мәселен, оқу жоспарына сәйкес студенттер өз мамандықтары бойынша 
келесідей тәртіппен білім алады: «Бухгалтерлік есеп», «Экономикалық талдау негіздері», 
«Қаржы», «Салық және салық салу», «Аудит». Осы тізбекте пәнаралық байланыстардың 
тізбектілігінің қағидалары анық көрінеді. Бухгалтерлік есеп негіздерін толық оқып білмей 
тұрып студенттерді салық салу базасын анықтауға, салық салынатын соманы есептеуге 
үйрету мүмкін емес. Аталған пәндердің арасындағы байланыстардың негізін нормативті-
құқықтық база, яғни бухгалтерлік есеп пен аудиттің халықаралық стандарттары, 
заңнамалық актілер құрайды. Осы нормативті-құқықтық актілерді тәжірибеде қолдану 
студенттерді бухгалтерлік есеп және салық салу салаларында жақсы маман болуға әсер 
етеді. Сондықтан да тәжірибелік сабақтарда міндетті түрде студенттерді Азаматтық және 
Салық кодекстерімен, бухгалтерлік есеп саласын реттейтін заңнамалық актілермен, 
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стандарттармен жұмыс істеуге үйрету керек. Бұл студенттерді заңнамалық актілерге 
жүгінуді әдетке айналдыруға көмектеседі. 

Көрсетілген пәндерді оқып білу нәтижесінде алынған білімдер ұйымның қаржы-
шаруашылық қызметіне талдау және аудиторлық тексеру жүргізуде кеңінен қолданылады.  

Бухгалтерлік есеп саласында студенттерді кәсіби дайындау үшін оқытудың 
интерактивті әдістерінің артықшылығы келесідей басымдылықтармен анықталады: 

1. Студенттер жаңа материалдарды жай тыңдаушы ретінде емес, керісінше оқыту 
процесінің белсенді қатысушысы ретінде меңгереді. 

2. Болашақ мамандар ақпараттарды өңдеудің заман талаптарына сай 
технологияларын иелену дағдыларын алады. 

3. Заңнамалық және нормативтік құжаттарды өз бетімен оқу мен талдау жасауға 
жәнеоларға енгізілген өзгерістерді қадағалап отыруға үйренеді. 

4. Алынған ақпараттардың жеделділігі және өзектілігі. Студенттер бухгалтерлік, 
экономикалы және аудиторлық қызметті жүргізу барысында орын алатын күрделі 
тәжірибелік жағдайларды шешуге тартылады. 

5. Ақпараттардың қол жетімділігі. Студенттер ақпараттық, заңнамалық және 
нормативтік базаны қолдануға мүмкіндіктер алады.  

6. Оқытудың интерактивті әдістері студенттердің оқытушымен үнемі байланыста 
болу мүмкіндіктерін жүзеге асыруға көмектеседі. 

Интерактивті дәріс өзіне дәстүрлі дәрістер мен тренингтік ойындарды біріктіреді. 
Қателері бар дәріс бұрын өтіп кеткен тақырыптарды бекіту және дәріс материалдарын 
меңгерулеріне бақылау жасау үшін қолданылады. Бұл жағдайда дәріс материалдарының 
мазмұны жеке беттерге басылып, студенттердің өз бетімен оқуы үшін таратылады. Олар 
мәтіннен қателерді тауып, олардың мәнін талқылау барысында негіздеулері керек. 
Оқытудың бұндай нысаны теориялық материалдарды оқу кезінде студенттің өзін-өзі 
бақылауды жүзеге асыру қабілетін қалыптастыруға әсер етеді [1].  

Интерактивті дәрістің дәріс-пікір талас деген түрі де өте кең тараған. Дәрістің бұл 
түрі сыни тұрғыдан ойлауды дамытады, материалдарды қабылдау процесін белсендіреді, 
оны неғұрлым терең түсінуге әсерін тигізеді. Дәріс материалдарын түсіндіру барысында 
өз пікірлерімен бөлісу ұсынылады. Пікір талас дәріс материалдарының мазмұны бойынша 
сабақ соңында да ұйымдастырылуы мүмкін. Дәрістің бұл түрі оқу процесін жандандырады 
және оқытушыға студенттердің пікірлерін білуге мүмкіндіктер береді. 

 Дәріс-кеңес студенттерді сұрақ қоюды үйренуін қалыптастырады. Материалдарды 
тәжірибеде қолдануды меңгеруге әсер етеді. Дәрістің бұл түрі тәжірибелік бағыттағы 
тақырыптарды оқу кезінде маңызды болып табылады. Себебі, оқу материалдарымен 
студенттерді таныстыра отырып, нақты тәжірибеде қолдану ерекшеліктеріне көп көңіл 
бөлінеді. Дәрістің жарты бөлігі студенттердің сұрақтарына жауап беруге жұмсалады. 

Оқу процесінде интерактивті байланыстарды орнату қажеттілігі студенттерден тек 
дәрістер мен оқулықтардағы материалдардың мазмұндарын ғана талап етіп қоймай, 
сонымен бірге оларды қарама-қайшылықтарды анықтау, баға беру, айтылғандарды 
жалпылау, басқа мәселелермен салыстыру, яғни алға қойылған қандай да бір міндеттерді 
шешу білуге талпындырудан пайда болады. Нақты тәжірибе көрсетіп отырғандай, 
берілген жаттығулармен, тапсырмалармен жұмыс істеу студенттердің ойлау 
қабілеттіліктерін белсендіреді, білімдерін тереңдетеді және пәнге деген қызығушылықты 
арттырады. 

Студенттердің ойлау қабілеттерін белсендіру үшін мәселелік бағыттағы оқытудың 
маңыздылығы өте жоғары. Мәселелік бағыттағы оқыту бұл студенттің материалды дайын 
күйінде қабылдауымен қатар, олардың оқытушымен бірге немесе өз бетімен мәселелік 
жағдайды шешуі болып табылады. Мәселелік бағыттағы оқыту әдістерін жүйелі түрде 
қолдану студенттердің өз бетімен жұмыс істеу қабілеттіліктерін жоғарылатуға әсер етеді. 
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Мәселелік бағыттағы оқыту процесінде әскерлік ойындар, тәжірибелік жағдайлар, 

тесттер, жаттығулар, тапсырмалар мен есептерді топ құру арқылы шешу сияқты 
интерактивті оқу формаларын көптеп қолдануға болады. 

Іскерлік ойындар – кәсіби қызметтегі әртүрлі жағдайларды оны орындаудың жаңа 
әдістерін іздестіру жолдарының құралы болып табылады. Ойын барысында студенттер бір 
шешім қабылдауға, топпен жұмыс істеуге, айналасындағыларды тыңдауға үйренеді. 

«Бухгалтерлік есеп» пәнін оқыту барысында келесідей іскерлік ойындарды 
қолдануға болады: 

1. «Құжат айналымы». Студенттердің кәсіби дағдыларын қалыптастыру 
мақсатымен қолданылады.  

2. «Лабиринт». Ойынның бұл түрі пән бойынша алынған білімді тексеру үшін 
пайдаланылады. Жақсы білім ғана студенттерге осы пән бойынша лабиринттен шығуға 
көмектеседі.  

3. «Баланс құрастыру» нақты мысалдар. Осы пән бойынша алынған теориялық 
материалдарды бекіту үшін  пән бойынша құрастырылған есептер ұсынылады. 

Кәсіби қызметті модельдеу әдістерінің бірі кейс-әдіс болып саналады. Кейс-әдіс – 
бұл студенттер мен оқытушының қандайда бір тапсырмаларды талқылауға тікелей 
қатысуын көрсететін оқыту әдісі [2]. 

«Бухгалтерлік есеп» пәнін оқыту процесінде  кейс-әдісін қолдану бір-бірімен 
байланысты келесідей кезеңдерден тұрады: 

1. Дайындық кезеңі. Бұл кезеңде оқытушы жаңа оқу материалдарымен таныстыра 
отырып, зерттелетін мәселені анықтайды. 

2. Ұйымдастыру кезеңі. Студенттерге жеке-жеке немесе олардан құрылған кіші 
топтарға нақты тапсырмалар беріледі. 

3. Келесі кезеңде студенттер кейспен өзіндік жұмыстар жасайды.  Бұл кезеңде 
теориялық матеиалдармен, қосымша әдебиеттермен танысады, ұсынылған жағдайға 
талдау жұмыстарын жүргізеді. 

4. Танысқан материалдарды меңгеру деңгейі тексеріледі. Көп жағдайларда 
пікірталас ұйымдастырылады. Пікірталас барысында әрбір жағдайды шешу нұсқалары 
ұсынылады. 

5. Студенттердің жұмыстары қорытындыланады. Қорытындылау кезеңінде 
студенттердің жағдайды талдау икемділіктерінің қалыптасуына көңіл бөліну керек.    

Ұсынылатын кейс студенттердің жағдайларға тәжірибелік тұрғыдан талдау жүргізу 
үшін дайындықтарын қалыптастыруға,  көпшілік алдында сөйлеу, өз ойларын дәлелдеу, 
пікірталас жасау дағдыларын меңгеруге және топпен жұмыс істеуге үйретуге бағытталған. 
Студенттер мәселені зерттеуге кіріспес бұрын, оқытушы кейспен жұмыс істеу бойынша 
арнайы құрастырылған әдістемелік нұсқаулықтар береді. 

Біздің ойымызшы, кейс-әдісті қолдану арқылы оқыту тапсырмаларды нақты 
жағдайларды ескере отырып шешу қабілеттіліктерін дамытуға көмектеседі.  

Сонымен, экономикалық пәндерді, соның ішінде бухгалтерлік есеп пәнін оқыту 
кезінде интерактивті әдістерді қолдану осы пәнде неғұрлым тереңіреу меңгеруге 
мүмкіндіктер береді. 
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На сегодняшний день рыночные отношения во всем мире перешли на 

принципиально новый уровень. Одним из главных направлений развития современной 
модели этих отношений - совершенствование инновационной составляющей различной 
предпринимательской деятельности. Традиционные методы в контексте решения данных 
задач с каждым днем все меньше и меньше соответствуют тенденциям современного 
рынка. Электронная коммерция становится инструментом оптимизации процессов на 
предприятии и повышения его экономической эффективности. Примерами данной 
эффективности является сокращение транзакционных издержек, времени на построение 
внешней и внутренней коммуникации и  т.д. Внедрение на предприятии различных 
электронных методов коммуникации, управления и ведения бизнеса, а так же 
использование продуктов электронной коммерции в отдельных функциональных 
подразделениях позволяет повысить общую результативность продвижения товаров и 
услуг, расширить имеющиеся рынки сбыта, а так же развить и поставить на более высокий 
уровень взаимоотношения с клиентом. 

Электронная коммерция сама по себе организовывается в рамках Интернет - 
экономики. Ее так же часто называют сетевой экономикой - средой, в которой какая-либо 
компания или индивид, находящиеся абсолютно в любой точке общей экономической 
системы, имеет возможность легко осуществить, при этом с минимумом затрат, с любой 
другой фирмой или другим индивидом организацию совместной работы, для торговли, 
обмена данными и т.д. [1]. 

Основы функционирования данных систем электронной коммерции образовывают 
электронные магазины (сайты) или специальные приложения (программы). Электронные 
магазины представляют возможность предприятию размещать от своего лица товары и 
услуги в глобальной сети Интернет [2].  Самый простой пример – сайт компании, ее 
интернет магазин, различные мобильные приложения с возможностью электронной оплат 
и т.д. Главной целью внедрения таких продуктов конечно является в обеспечении купли - 
продажи товаров и оказании различных услуг другим пользователям (потенциальным 
клиентам) в сети Интернет. Здесь так же затрагивается функция интернет – маркетинга. 

История становления и развития электронной коммерции на данный момент 
насчитывает всего около двух десятков лет интенсивного развития, что по сравнению с 
всеобщей историей развития  других отраслей экономики может показаться совсем 
небольшим промежутком времени. Своим появлением первые системы, как и методы 
электронной коммерции обязаны в свою очередь появлению новейших технологий по 
автоматизации продажи авиабилетов, различных простейших банковских операций, 
операций, с использованием пластиковых карт и созданию  специальных 
автоматизированных систем по управлению ресурсами предприятий [3]. 

Деловые операции в условиях электронной коммерции обычно осуществляются 
напрямую между фирмами, межу фирмами и клиентами, а так же также между фирмами и 
госучреждениями. 
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Сферы применения систем электронной коммерции достаточно разнообразны. Они 

так же включают в себя широкий спектр деловых операций (бизнес-операций) и сделок. К 
примеру - установление контакта между потенциальным заказчиком и клиентом. 
Объективно, что сегодня намного удобнее вести коммуникацию и хранить информацию, 
когда она имеет электронный вид. Стандарт деловой переписки с использование 
электронной почты уже вытеснил иные возможные варианты, а внедрение электронного 
документооборота в разы сократило объемы физического движения корреспонденции в 
мире. Сегодня компании предлагают своим клиентам и партнерам создавать заказы и 
формировать сопровождающую документацию в программах и сервисах. В них 
используется заранее подготовленный интерфейс и функционал, позволяющий оставлять 
заказы и комментарии и избегать затрат времени на дополнительные пояснения и 
коммуникацию.  

Осуществление непосредственно акта продажи товара или услуги и электронную 
оплату покупки. Электронная коммерция в той или иной степени способна заменить 
оборот наличной валюты и тем самым сделать процесс оплаты более быстрым, удобным и 
надежным. Все конечно зависит от степени защищенности системы и возможности к 
восстановлению информации. Оплачивать товары и услуги посредством карточек сегодня 
стало уже обыденностью. Сегодня так же можно и оплачивать коммунальные услуги, 
счета телефонии и интернета и еще огромное количество других счетов. Особым 
примером на региональном уровне стала система eGov (electronicgovernment), развернутая 
в Казахстане и позволяющая погашать многие счета и выписывать справки не выходя из 
дома. Основная задача – интегрировать современные интеллектуальные системы во все 
сферы жизнедеятельности человека. 

Здесь же может оказываться предпродажная и послепродажная поддержка. Клиент, 
приобретающий товар или заказывающий услугу в электронном магазине имеет доступ к 
подробной информацией о самом продукте или услуге, информации и инструкциям по 
использованию продукта, а так же может получить оперативные ответы на возникающие у 
него вопросы, как от сотрудников, так и от других пользователей, что не менее важно. 

Удачным примером внедрения продукта электронной коммерции на предприятии 
является система веб-сервисов и программ одной из зарубежных компаний, оказывающей 
услуги по экспресс - доставке корреспонденции и грузов по всему миру, работающей и в 
Казахстане. Комплексное решение, доступное всем клиентам компании, работающим с 
ней по договору. Приложение представляет собой сайт и объединяет в себе весь 
функционал, необходимый клиенту для работы по подготовке документов и грузов, 
заполнению сопровождающей документации (авианакладными и инвойсами), 
отслеживанию отправлений и т.д. Регистрация личного кабинета на сайте осуществляется 
по желанию клиента и на бесплатной основе. При работе с сайтом клиент, используя свой 
логин и пароль попадает в систему, где может подготовить и распечатать электронную 
накладную и инвойс (стандартные документы, необходимые к заполнению при 
подготовке отправления), вызвать курьера на удобный день и время и выбрать 
дополнительные услуги (повышенная ответственность, уведомление и т.д.). Помимо этого 
сайт предоставляет возможность вести историю отправлений, отслеживать информацию 
по перемещениям и текущим статусам грузов, скачивать табличные отчеты и работать с 
историей отправок, а так же хранить адреса отправителей и получателей, что освобождает 
сотрудника от необходимости вносить одну и ту же информацию из раза в раз. Плюсами 
использования является так же простота использования – для полноценной работы с 
сервисом необходим лишь компьютер выходом в интернет и возможностью отправки 
документов на принтер и дружественный и понятный интерфейс.  

И если плюсы использования данных сервисов для клиента становятся 
очевидными, необходимо выяснить на конкретном примере, чем же внедрение подобных 
систем становится выгодным для самого предприятия. Во-первых, максимальное 
сокращение участия самих сотрудников компании во взаимодействии с клиентом. Клиент 
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сам заполнил документацию, на что не потратил времени ни курьер, ни другой сотрудник, 
что так же подразумевает за собой отсутствие необходимости осуществлять доставку 
расходного материала (стандартные бумажные авианакладные). Помимо этого клиент 
самостоятельно осуществил вызов курьера (сокращение общего количества звонков, 
поступающих в отдел по обслуживанию клиентов и остальные функциональные 
подразделения) самостоятельно узнал информацию о тарифах и услугах и выбрал 
необходимые ему. Помимо этого, электронный документ, оформленный по условиям 
сервиса документ, обладает исключительной информативностью за счет машинной печати 
и точным внесением данных (почтовые индексы и т.д.). Курьер моментально вносит 
информацию с таких документов в общую систему за счет автоматически 
сгенерированных штрих - кодов, чем облегчает работу всех функциональных 
подразделений в будущих операциях [4]. 

На данном конкретном примере мы можем с уверенностью сказать, что все 
участники использования системы имеют от этого свои очевидные плюсы, такие как 
доступ к информации, сокращение издержек, персонализации системы и улучшения 
цепочки поставок и обмена информацией. Но, как и в любой другой системе нельзя 
забывать о возможных издержках и отрицательных сторонах, которые в данном случае 
носят большим образом общий характер, присущей любой электронной информационной 
системе в принципе. К ним можно причислить существующий риск уязвимости 
электронной информации и ее привлекательность для возможного мошенничества 
(зависит о того, существуют ли возможности финансовых транзакций). Помимо этого, 
рынок электронный коммерции в Казахстане на данный момент находится в стадии 
развития, и присутствуют некоторые барьеры на пути  распространения его технологий. И 
если про доверие к интернет-услугам уже было затронуто, то добавить к этому списку 
можно так же проценты за транзакции, являющиеся высокими по сравнению с мировой 
практикой, неразвитость сервисов доставки интернет – магазинов. Доступность систем 
электронной коммерции отнести к отрицательным сторонам сейчас уже сложно – 
существуют отдельные решения, которые могут удовлетворить потребности, как и 
крупных компаний, так и малого и среднего бизнеса.  Нельзя так же не затронуть и более 
масштабные проблемы развития – это покрытие доступа в Интернет территории 
Республики и технической грамотности на начальном и продвинутом уровне работы с 
компьютером и сетью Интернет, хотя эта проблема в большей степени сейчас 
присутствует среди старшего поколения пользователей. 

В качестве заключения можно сказать, что на данный момент рынок электронной 
коммерции в Казахстане переживает стратегический момент развития. Момент, когда 
компании и предприниматели, особенно в условиях необходимости развиваться во время 
кризиса начинают понимать все плюсы использования информационных технологий в 
своем бизнесе. И если список сайтов и интернет - магазинов с каждым днем неуклонно 
растет и наблюдается ожесточенная борьба в данной нише, то продукты электронной 
коммерции, созданные под конкретную модель бизнеса и бизнес – процессы выводит сам 
бизнес на новый уровень, делая сервис не только оптимизационным инструментом на 
предприятии, позволяющим экономить, но и его сильным конкурентным преимуществом. 
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Білім беру жүйесінде ақпараттық технология құралдарын пайдалану арқылы 
оқушылардың пәнге қызығушылығын арттыру 

 
Сарбозов А. Ж., Жамалова С.А. 

Ы.Алтынсарин атындағы Арқалық мемлекеттік педагогикалық институты,  
Арқалық қаласы 

 
«Қазіргі заманда жастарға ақпараттық технологиямен байланысты әлемдік 

стандартқа сай мүдделі жаңа білім беру өте қажет» 
Н.Ә.Назарбаев. 

 
Қазақстан Республикасының Президенті Нұрсұлтан Назарбаевтың «Жаңа әлемдегі 

жаңа Қазақстан» атты Қазақстан халқына Жолдауында «Осы заманғы білім беру мен 
кәсіптік қайта даярлау, «парасатты экономиканың» негіздерін қалыптастыру, жаңа 
технологияларды, идеялар мен көзқарастарды пайдалану, инновациялық экономиканы 
дамыту қажет. Білім беру реформасы табысының басты өлшемі – тиісті білім мен білік 
алған еліміздің кез келген азаматы әлемнің кез келген елінде қажетке жарайтын маман 
болатындай деңгейге көтерілу болып табылады» делінген [1]. 

Қазіргі кезде елімізде ғылым мен техника күннен - күнге қарыштап даму үстінде.  
Ақпараттарға сүйенсек, кез-келген елді экономикалық қуаты, халқының өмір сүру 

деңгейінің жоғарылығы, дүниежүзілік қауымдастықтағы рөлі ол елдің техникалық даму 
деңгейімен анықталады. Толассыз, үздіксіз өзгеріп тұрған әлем адамнан да қабілет пен 
қажеттіліктерді дамытуды, түрлі салаларды игеру үшін білімді де, білікті мамандарды 
даярлауды талап етеді. Өйткені егеменді еліміздің ертеңі оқу-білімнің тереңдігімен 
өлшенеді. Осы орайда, болашақ білімді мамандарды оқу- біліммен сусындататын ұстаздар 
қауымының алдында көптеген міндеттер тұр. Олай болса, ертедегі ойшылдардың сөзімен 
айтсақ «шәкірт нығарлай беретін ыдыс емес, керісінше, тұтандыруды қажет ететін 
шырақ» дей келе мектепте білім беру ісінде оқушылардың пәнге деген 
қызығушылықтарын арттырып, білім алу үшін қажетті жағдайлар жасалуы керек. 
Солардың бірі бүгінгі күні оқыту үрдісіне ақпараттық-коммуникациялық технологиялық 
әдістер мен жаңа -технологиялық қондырғыларды кең көлемде қолдану мүмкіндігінің бар 
болып отырғандығы. Ақпараттық - коммуникациялық технологияның келешек ұрпақтың 
жан-жақты білім алуына, іскер әрі талантты, шығармашылығы мол, еркін дамуына жол 
ашатын педагогикалық, психологиялық жағдай жасау үшін де тигізер пайдасы аса мол [2].  

XXI ғасыр - бұл ақпараттық қоғам дәуірі, технологиялық мәдениет дәуірі, 
айналадағы дүниеге, адамның денсаулығына, кәсіби мәдениеттілігіне мұқият қарайтын 
дәуір.  

Білім беру үрдісін ақпараттандыру - жаңа ақпараттық технологияларды пайдалану 
арқылы дамыта оқыту, дара тұлғаны бағыттап оқыту мақсаттарын жүзеге асыра отырып, 
оқу-тәрбие үрдісінің барлық деңгейлерінің тиімділігі мен сапасын жоғарлатуды көздейді. 
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Біріккен ұлттар ұйымының шешімімен «XXI ғасыр -ақпараттандыру ғасыры» деп 

аталады. Қазақстан Реепубликасы да ғылыми-техникалық прогрестің негізгі белгісі - 
қоғамды ақпараттандыру болатын жаңа кезеңіне енді. Заманымызға сай қазіргі қоғамды 
ақпараттандыруда педагогтардың біліктілігін ақпараттық-коммуникациялық 
технологияны қолдану саласы бойынша көтеру негізгі міндеттерінің біріне айналды [3]. 

Қазақстан Республикасының Білім туралы заңында: «Білім беру жүйесінің басты 
міндеттерінің бірі білім беру бағдарламаларын меңгеру үшін жағдайлар жасау керек» - 
деп көрсетілген. Солардың бірі білім беруді ақпараттандыру барысында дидактикалық 
және оқыту құралы болып компьютер саналады. Сондықтан кез келген білім беру 
саласында мультимедиялық электрондық оқыту құралдары барлық пәндерді оқытуға 
пайдаланады. 

Компьютерді оқу үрдісінде пайдаланудың мынадай жетістіктерін атауға болады: 
оқушылардың жеке дара жұмыс жасауын ұйымдастыруда. Ол үшін әрбір оқушының өзіне 
тән ерекшеліктерін (ойлауын, қабылдауын, жұмыс жасау жылдамдығын) ескере отырып 
жекелеме тапсырмалар құруға болады. 

Денсаулығынан кемшілік бар балалар үшін (нашар еститін, қөретін, сөйлейтін) 
оқытудың тиімділігін арттыруға болады: 

- оқушыда еркіндік позициясы орын алады, яғни оқушының жұрт алдындағы 
жасқаншақтық әдеті ескеріледі; 

- оқушының жауапкершілігін арттырады, себебі, компьютердегі әр тапсырма өзіне 
ғана арналғандығын сезінеді; 

- оқушының сабаққа деген қызығушылығы артады. 
Осыдан баланың мектеп сатысынан-ақ жаңа ақпаратты технологияны меңгеруіне 

болады. Ол үшін оның қызметінің құралы ретінде жаңа ақпараттық технологияның 
компьютерлік құралдары қолданыла бастаса, яғни қүнделікті қарым-қатынас құралы 
ретінде, ойын барысында, күшті еңбек кезінде, конструктерлеу және тағы басқа өнімді 
шығармашылық жұмыстарында. Бұлар өз кезегінде ғылыми сипаттағы компьютерлік 
бағдараламаларды жасауды талап етеді жане ол баланың іс-әрекетінің интеллектуалды 
құрылысымен сәйкес келуі керек [4].  

Ақпараттық қоғамның негізгі талабы - оқушыларға ақпараттық білім негіздерін 
беру, логикалық - құрылымдық ойлау қабілеттерін дамыту, ақпараттық технологияны 
өзіндік даму мен оны іске асыру құралы ретінде пайдалану дағдыларын қалыптастырып, 
ақпараттық қоғамға бейімдеу. Олай болса, ақпараттық бірліктердің білімге айналуы 
әлемнің жүйелік -ақпараттық бейнесін оқушылардың шығармашылық қабілеттері мен 
құндылық бағдарларын дамыту арқылы қалыптастыруды көздейтін, адамның 
дүниетанымының құрамдас бөлігі болып табылатын интеллектуалды дамуды 
қалыптастырудың бір жолы [5].  

Бағдарламалық-техникалық қешеннің құрамына кіретін интерактивтік тақтаны 
оқытушыға сабақты қызықты және динамикалық түрде мультимедиялық құралдар 
көмегімен оқушылардың қызығушылықтарын тудыратындай оқуға мүмкіндік беретін 
визуалды қор деп те атауға болады. Сабақты түсіндіру барысында мұғалім тақта алдында 
тұрып, бір мезетте мәтіндік, аудио, бейне құжаттарды DVD, CD-ROM және Интернет 
ресурстарын қолдана алады. Бұл кезде мұғалім қосымшаны іске қосу, CD-ROM, Web - 
түйін мазмұнын қарастыру, ақпарат сақтау, белгі жасау тышқанды ауыстыратын арнайы 
қалам арқылы жазулар жазу және т. б. әрекеттерді жеңіл орындай алады.  

Интерактивті құралдарды сабаққа пайдаланғанда дидактикалық бірнеше 
мәселелерді шешуге көмектеседі:  

 - пән бойынша базалық білімді меңгерді; 
 - алған білімді жүйелеу; 
 - өзін-өзі бақылау дағдыларын қалыптастыру; 
 - жалпы оқуға деген ынтасын арттыру; 
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 - оқушыларға оқу материалдарымен өздігімен жұмыс істегенде әдістемелік 

көмек беру; 
Бұл технологияны оқу материалын хабарлау және оқушылардың ақпаратты 

менгеруін ұйымдастыру арқылы, көзбен көру жадын іске қосқанда арта түсетін қабылдау 
мүмкіндіктерімен қамтамасыз ететін әдіс деп қарауға болады. 

Оқушылардың көпшілігі естігенінің 5% және көргенін 20% есте сақтайтыны 
белгілі. Аудио және видеоақпаратты бір мезгілде қолдану есте сақтауды 40-50 % дейін 
арттырады.  

Қазіргі кезде сабаққа дайындалу барысында мұғалім сабақ мазмұны оқушылар 
үшін танымдылығы жағынан қызықты әрі жаңаша өтуі үшін өзінің бағалы уақытын 
қажетті материалды іздеу мен жүйелеуге жұмсайды. Ал жекелеген курс бойынша 
мәселелік - бағдарлы оқу 25 бағдарламалары пакетінің болуы мұғалімге «мұғалім - 
оқушы» жүйесінде ақпаратты беруді, өңдеуді және қайталауды жаңаша ұйымдастыруына 
мүмкіндік береді. Бірақ, мұның барлығы жүзеге асуы үшін мұғалім компьютерлік оқыту 
технологиясы бойынша білімдер мен іскерліктерді игеруі қажет. Бұл дайындық 
диференциалды болуы тиіс. Себебі, әрбір пән мұғалімдері үшін компьютерді оқыту 
үрдісінде пайдалану әр түрлі сипатқа ие.  

Білім берудің ақпараттандыру процесі пән мұғалімдеріне жаңа ақпараттық 
технологияны жан-жақты пайдалану саласына үлкен талап қояды.  

Интерактивті құрылғылардың барлық мүмкіндіктерін пайдалана отырып, 
оқушылардың шығармашылық даралығын қалыптастыру үшін сабақта төмендегі іс-
шаралардың қолданудың маңызының зор екені байқалады. 

- оқушының дайындық деңгейін, ынтасын және қабылдау жылдамдығын ескеру 
арқылы жаңа материалдарды меңгеруге байланысты оқытуды ұйымдастыру және оқыту 
процесіне интерактивті құрылғылардың мүмкіндіктерін пайдалану; 

- оқытудың жаңа әдістері мен формаларын (проблемалық, ұйымдастырушылық іс-
әрекетін компьютерлік ойындар және т.б.) сабақта жиі қолдану; 

- проблемалық зерттеу, аналитикалық және модельдеу әдістерін қолдану арқылы 
классикалық әдістерді жетілдіру; 

- жаңа ақпараттық технология құралдарын (жаңа типті компьютерлер, 
телекоммуникация, виртуальды орта және мультимедия-технология, интерактивті 
құрылғылар) пайдалану арқылы оқу процесінің материалдық -техникалық базасын 
жетілдіру. 

Сабақ материалы PowerPoint презентациясы немеее мәтіндік ақпарат түрінде 
беріледі. Сонымен қатар, материалдың құрамына қесте, диаграмма, сурет, басқарушы 
батырмалар, гиперсілтемелер, графиктер болады. Түсіндіру барысында мұғалім тақтаның 
алдында тұрып жапсырулы ақпаратты және объектілерді көрсетіп алады және өзгертеді. 
Сабақтың соңында қолданылған материалды еске сақтай, қажет жағдайда қайталап 
қолдана алады. Интерактівтік тақтамен жұмыс істеу барысында жасалған файлдар белгілі 
бір форматпен сақталады, сонымен қатар PDF форматында да сақтап, оқушыға 
электрондық пошта арқылы жіберуге болады. Мұғалім алдын-ала дайындаған сабақты 
оқушының білімін, біліктілігін, дағдылығын бақылауға бағытталған тапсырмаларды 
орындауға береді. Сабақтың барысында тапсырманы орындау бойынша ауызша түсіндіру 
жүргізіледі, интерактивтік тақтаны пайдалану арқылы теориялық материал қайталанады. 
Қажетті жағдайда, оқытушы тақта арқылы мысал есепті шығаруды, графиктерді құруды, 
құрал саймандарды қолдануды көрсетіп түсіндіреді. Мұғалім оқушыны тақтаға шығарып 
оған жеке тапсырма береді, оған қалғандардың көңіл бөлу үшін бағыт береді және 
бақылап отырады. 
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Сызбада ақпараттық технологияларды пайдалану арқылы оқыту үрдісін 

жетілдірудің моделі ұсынылған. Мысалы, кез келген пән бойынша жаңа тарауды 
түсіндіргенде, компьютерлік бағдарламада барлық тақырыптардың  теориялық 
материалдары, өз бетімен жұмыс істеуге арналған тапсырмалар, әр тақырып бойынша 
орындалатын тапсырмалар беріледі. Бұл бағдарламалардың ерекшелігі сол, сынып 
оқушыларының әрқайсысына жеке-жеке нұсқаулар бойынша жүргізуге ыңғайлы.  

Осылайша ақпараттық технологияларды пайдаланып оқыту мынадай нәтижелерге 
қол жеткізеді: 

 - оқу материалын терең түсінуге; 
 - оқу мотивациясының артуына; 
 - алған білімнің ұзақ уақыт есте сақталуына;  
 - білім беруге жұмсалатын шығынның азаюына, т.б.  
Шындығында, қоғам дамуының жаңа деңгейіндегі мектеп жемісті жұмыс жасау 

үшін білім саласындағы инновациялық процестер барынша дамытылуы тиіс. Мәселен, 
пәндік мазмұнды өз бетінше дами алатын тұлға қалыптастыру бағытында реформалау, 
оқытуды мүмкіндігінше ғылыми ізденіс процесіне жақындату, жоғары мектеп алдында 
тұрған негізгі мәселелердің бірі. Өте күрделі және қарама-қайшылығы мол бұл мәселенің 
дұрыс шешілуі - болашақ маманды нақты өмір саласындағы жаңа ахуалды қызмет жасау 
құралдарымен қамтамасыз ете отырып, оның ізгілікті қарым-қатынас мәдениетінің 
қалыптасуының көрінісі болар еді. 
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Экспертная система - это программа для компьютера, которая оперирует с 

экспертными знаниями в определённой предметной области с целью выработки 
рекомендаций или решения проблем. Экспертная система может полностью взять на себя 
функции, выполнение которых требует привлечение опыта человека - специалиста, или 
играть роль ассистента для человека принимающего решение. Технология экспертных 
систем является одним из первых и наиболее продвинутых направлений области 
исследований, которая получила наименование поиск искусственного интеллекта.  

Эффективность преподавания технологии экспертных систем в значительной 
степени зависит от практической апробации студентами полученных теоретических 
навыков.  

Чаще всего лабораторные занятия сводятся к изучению основ языка Пролог и 
разработке простейших Пролог-программ. Иногда спектр изучаемых инструментальных 
средств расширяется языком ЛИСП. Язык Пролог, безусловно, нужен для изучения основ 
логического программирования, но его логичнее преподавать в рамках 
специализированного курса для близких к искусственному интеллекту специальностей. То 
же самое касается и языка ЛИСП.  

Для общего курса дисциплины, не ориентированной на специалистов в области 
систем искусственного интеллекта, более эффективным решением является 
использование оболочек экспертных систем в качестве практической составляющей.  

Более быстрый способ, обеспечивающий возможность непрограммистам 
попробовать свои силы в создании экспертных систем, реализует класс программных 
средств, которые называются оболочками экспертных систем. Такие оболочки можно 
получить, например, из работающей экспертной системы, очистив её базу знаний. 
Заполнив эту пустую базу знаний новыми знаниями можно получить новую экспертную 
систему. Очевидно, что оболочки являются программами, ориентированными на 
достаточно узкий круг задач, хоть и и более широкий, чем та, на основе которой была 
создана та или иная оболочка. Таким образом, чтобы покрыть достаточно широкий класс 
задач требуется иметь адекватное количество оболочек, которые можно использовать в 
комбинациях. 

Для заполнения баз знаний экспертных систем используются специальные 
программы приобретения знаний. Для программ приобретения знаний желательно не 
только обеспечивать ввод данных в соответствующие структуры, но и обеспечение 
функций отладки и тестирования, программы приобретения знаний - основное средство 
автоматизации при заполнении оболочки. 

На рынке представлено достаточно много подобных инструментальных средств. 
Одним из лидеров является система EXSYS CORVID. Отличительной особенностью 
данной системы является ориентированность на университеты, наличие специальных 
академических программ.  

Начиная с 1985 года, данная система используется в учебных лабораториях сотен 
университетов различных стран, включая США, страны Западной и Восточной Европы, 
Азии, Латинской Америки, Прибалтики и пр. Вместе с тем, EXSYS не является 
исключительно учебной системой: по данным разработчика системы, из 100 наиболее 
преуспевающих компаний более 50% используют EXSYS. Ею также пользуются многие 
правительственные, военные структуры и тысячи предприятий по всему миру. В системе 

499 
 

mailto:aisar_09@mail.ru
mailto:aisar_09@mail.ru
mailto:aisar_09@mail.ru


 
EXSYS CORVID представлен набор эффективных средств, реализующих отдельные этапы 
создания экспертных систем и методологии представления знаний.  

Основным инструментарием в Exsys является традиционная подсистема 
продукционных правил. Данная подсистема реализует классическую и наиболее 
распространенную форму представления знаний в виде правил «IF…THEN…». Система 
предоставляет развитый интерфейс для наполнения базы знаний продукциями на основе 
естественно-языковых структур. Реализована поддержка наиболее распространенных 
моделей представления нечетких знаний с возможностью их расширения.  

Все экспертные системы включают в себя, по крайней мере, три основных 
элемента: базу знаний, машину вывода и интерфейс пользователя. База знаний содержит 
информацию о том, что известно о данном предмете в настоящий момент. Машина вывода 
обеспечивает применение того, что известно к тому, что еще не известно. Интерфейс 
пользователя способствует взаимодействию между системой и пользователем. Взятая как 
целое, экспертная система моделирует знания эксперта и умение их применять. 

База знаний содержит известные факты, выраженные в виде сущностей, атрибутов 
и условий, а также включает выражения неопределенности - ограничения на 
достоверность факта. База создается консультантами, исследователями, либо на 
основании их работ. При заполнении базы знаний жизненный опыт важнее, чем высокий 
интеллект. Эксперт, исходящий из опыта продолжительных наблюдений, скорее, всего, 
создаст более полезную базу знаний, чем гениальный аналитик. 

Альтернативный подход заключается в представлении знаний в виде иерархически 
организованных объектно-ориентированных структур. Данный подход весьма эффективен 
при программировании, но зачастую он с трудом вписывается в процесс принятия 
решений человеком. Главным в экспертной системе является механизм, осуществляющий 
поиск в базе знаний по правилам рациональной логики для получения решений. 

Однако большинство проблем, не вписывающихся в объектно-ориентированную 
методологию, с успехом могут быть решены с использованием объектно-
структурированных компонент. Различие между чистым объектно-ориентированным 
программированием и структурированным объектно-ориентированным 
программированием лежит в основе популярности языка Microsoft’s Visual Basic (VB). VB 
не является чистым объектно-ориентированным языком, хотя и обладает многими 
объектно-ориентированными свойствами. Это упрощение позволяет зачастую эффективно 
использовать VB вместо комбинации нескольких других языков. 

EXSYS CORVID основан на аналогичной VB модели. Данная система 
предоставляет объектно-ориентированные структуры, позволяющие эффективно 
разрабатывать экспертные системы на основе методов и атрибутов переменных 
(Variables), в то же время не требуя от разработчика изменять привычный подход 
описания процесса принятия решений в виде структур «Если … То … ».  

В результате процесс разработки становится более гибким и мощным в сравнении с 
традиционными методами. Отличительной особенностью подхода является простота его 
изучения. В CORVID включены 7 типов переменных, предоставляющих широкий набор 
функций. Приобретение данных и знаний на основе сбора переменных (CollectionVariable) 
обогащается за счет повторного использования и отрывает ряд новых возможностей. 
Изменение методов и атрибутов переменных позволяет использовать их для выработки 
новых путей решений проблем, получения и представления результатов. В EXSYS 
CORVID предлагается новая концепция управления логикой принятия решений – 
логические блоки (LogicBlocks).  

В ранних версиях системы использовались одиночные Если/То правила и 
логические диаграммы в виде деревьев. Однако во многих системах для описания 
решений отдельных шагов требуются множества деревьев и правил, что усложняет 
структуры базы знаний. Логические блоки является организованным множеством правил 
и деревьев, ориентированных на реализацию определенной функции и предоставляющих 
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новые возможности по сравнению однородной базой знаний в виде правил. Таким 
образом, база знаний может быть организована в виде блоков так же, как организуются 
объекты в объектно-ориентированных системах. Активизация логических блоков может 
быть основана как на прямом или обратном выводе, так и на их комбинации. Логические 
блоки могут быть ассоциированы с внешними источниками данных (табличными файлами 
данных), позволяющими последовательно применять функции блока к каждому набору 
данных (строке таблицы).  

Таким образом, становится возможной разработка обобщенной (generic) системы, 
что актуально для задач выбора с частым изменением параметров. Следует отметить 
развитые средства разработчика логических блоков, реализованные в EXSYS CORVID.  

К ним относятся, в частности, средства визуальной разработки. Новаторским 
решением CORVID является реализация интерфейса пользователя на основе 
интерактивных динамических Web-страниц.  

Интерфейс пользователя может включать, наряду с текстовой информацией, 
изображения в формате JPG или GIF. Одной из функций системы является 
распространение готовой экспертной системы в виде компактных (~100k) Java-апплетов, 
что позволяет включить систему как компонент в существующие Web-сайты.  

Система CORVID предлагает средства доступа к CGI, ASP и JSP страницам для 
выполнения вычислений на стороне сервера. Альтернативой распространению готовых 
систем с использованием Web- страниц и Java-апплетов является метод на базе 
ServletRuntime, позволяющий полностью исполнять систему на стороне сервера. 
Взаимодействие с пользователем в этом случае осуществляется через HTML формы. Одна 
и та же система может распространяться в виде апплетов, сервлетов или отдельного 
приложения.  

Использование современных сетевых технологий, активно применяющихся в 
Интернет при решении целого ряда задач, открыло новые области применения и 
возможности для использования экспертных систем за счет высокой степени 
интерактивности, простоты доступа пользователей к системе и колоссального охвата 
аудитории. Практические занятия с использованием оболочки экспертных систем EXSYS 
CORVID позволяют сконцентрировать внимание студентов на основных и наиболее 
важных аспектах: инженерия знаний, проектирование структуры базы знаний, 
конфигурирование подсистемы логического вывода.  
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На сегодняшний день искусственный интеллект является одной из самых 

интересных и актуальных областей науки. Его разработки зародились в 50-х годах 
прошлого века и с тех пор только набирают обороты. Само по себе понятие интеллект 
достаточно расплывчато. Оно происходит от латинского слова intellectus, что означает 
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ощущение, восприятие, разумение, понимание. Исходя из этого интеллектом можно 
считать возможность мозга накапливать знания, приспосабливаться к различным 
ситуациям, решать задачи и принимать решения, основываясь на опыте.  

Проблема данной науки заключается в том, что мы пытаемся внедрить интеллект в 
машины, хотя он является прерогативой живых существ. Какие вычислительные процессы 
можно отнести в интеллектуальным и какие нет – трудно, потому что какие-то механизмы 
интеллекта нам понятны, а какие-то нет.  

В последнее время стали активно разрабатываться системы на основе 
искусственных нейронных сетей. Искусственная нейронная сеть – это система 
взаимодействующих между собой искусственных нейронов. Она построена по принципу 
биологической нейронной сети. Процессоры искусственной нейронной сети получают 
сигналы и отправляют другим процессорам. Если такие процессоры соединить в большую 
сеть, имеющую взаимодействие, с возможность управления ими, то они способны 
выполнять достаточно сложные задачи. Преимущество данной сети состоит в том, что она 
не программируется, а обучается. Суть обучения заключается в поиске коэффициентов 
связей между искусственными нейронами. Искусственные нейронные сети применяются в 
различных областях.  

Первые исследования нейронных сетей были совершенны математиком Уолтером 
Питтсом и нейрофизиологом Уорреном Маккалохом в 1943 году. Они выпустили статью 
об искусственных нейронах и реализации модели нейросетей при помощи электрических 
схем.  

В 1957 году Франк Розенблатт разработал принципы организации и 
функционирования перцептронов, а также предложил вариант технической реализации 
первого в мире нейрокомпьютера [1]. На данный момент однослойный перцептрон 
является классической моделью нейросети. 

А в 1959 году американский профессор Бернард Уидроу и ученный Марсиан Хофф 
разработали модели ADALINE и MADALINE. Последняя используется до сих пор как 
адаптивный фильтр для устранения телефонных помех. 

Появление первых нейрокомпьютеров состоялось в 1985 году. А уже в следующем 
году Дэвид Румельхард предложил алгоритм обучения многослойного перцептрона 

Начиная с 1987 года активно ведутся разработки и исследования искусственных 
нейронных сетей. А уже в начале этого века, благодаря успехам в нанотехнологии и 
молекулярной технологии, создаются новые технологические аспекты в создании 
нейрокомпьютеров.  

При обзоре методов обучения искусственных нейронных сетей можно выделить 
два метода: детерминированный и стохастический.  

Первый итерационно корректирует параметры нейронной сети, исходя из 
имеющихся параметров, а также величины входов и желаемых выходов. А второй 
изменяет параметры нейронной сети случайным образом и сохраняет лишь те изменения, 
которые дали начало к улучшениям.  

Существуют алгоритмы обучения с учителем и без учителя. Под обучением с 
учителем понимается, что при обучении сеть на каждый сходной пример уже имеет 
правильные ответы. В течение обучения сеть должна менять свои параметры таким 
образом, чтобы вектор, задающий условие задачи и известное решение задачи для этого 
вектора совпадали. Обычно данный алгоритм применяется для решения прикладных 
задач. Алгоритм обучения без учителя не имеет заранее правильных ответов. Он может 
применяться только тогда, когда известны лишь входные примеры. Этот алгоритм 
считается более правдоподобным.  

 В 1957 году Франк Розенблатт разработал модель, называющаяся «Правило 
коррекции по ошибке». Данная модель использует алгоритм обучения с учителем и сейчас 
является одной из главной.  
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Суть алгоритма состоит в следующем: для каждого входного примера задается 

желаемый выход. Если реальный выход сети не совпадает с желаемым, то параметры сети 
будут скорректированы. Для вычисления величины коррекции используется разница 
между реальным и желаемым выходом сети, причем коррекция весов будет происходить 
только в случае ошибочного ответа [2].  

 Один из современных популярных алгоритмов да сегоднеший день является 
генетический алгоритм. Он представляет собой моделирование развития естественной 
эволюции для решения задач оптимизации. Данный алгоритм используется при создании 
искусственного интеллекта и включает в себя три этапа: мутация, размножение и гибель. 
Мутация представляет собой изменение особи (точки) на небольшую величину, то есть 
небольшой вектор по модулю, описывающий величину мутации. Под размножением 
подразумевает деление особи (точки). Отделившаяся должна наследовать черты особи-
родителя. Гибель или же отбор происходит исходя из шага мутация. Если мутация не 
минимальна, то данная особь (точка) считается не удачной и должна погибнуть.  

Искусственные нейронные сети более часто применяемы в таких областях, как 
бизнес, маркетинг, экономика. В психодиагностике нейронные сетевые модели не 
получили широкую популярность и встречаются крайне редко. Основная причина – это 
нечеткость в ходе их обучения и сложность трактовки полученных результатов.  

Существует ряд проблем, связанный с компьютерной обработкой данных в 
психодиагностике. К примеру, при статической выборке, для некоторых психологических 
тестов необходимо достаточно много времени, и получить результаты довольно трудно 
при большом количестве опрашиваемых людей. Или же респонденты не дают полных 
данных, то есть отсутствуют ответы на те или иные вопросы.  

Многослойные нейронные сети являются одними из лучших в изучении 
психодиагностики, так как нелинейность взаимоотношений между слоями упрощает 
раскрытие их механизма интуиции. Допустим, первый слой нейросети будет 
ассоциировать входные параметры субъекта, а последний слой – измененные данные. 

После чего задается минимальный размер промежуточного слоя, основываясь на 
теоретических данных, то есть ожидается, что после обучения эта сеть успешно 
конвертирует входные данные в выходные. Если же после обучения результат 
необходимый результат не будет достигнут, то промежуточный слой увеличится на один 
нейтрон, а это значит что обучение повториться еще раз.  

Отсев физических параметров, не приводящих к успешному результату, проиходит 
автоматически, что, конечно, успрощает работу пользователю и создает для себя 
огромнное преимущество.  

Не так давно в Казахстане группа молодых изобретателей создали 
самообучающийся искусственный разум, на основе нейронных сетей. По замыслу 
специалистов из казахстанского города Караганда, он поможет в охране общественного 
порядка на улицах городов, так и в выявлении нарушителей правил дорожного движения 
[3]. 

Данная сеть способна распознавать лица и объекты, а также запоминать и 
определять их особенности. Она основывается на принципе генетического алгоритма. Так 
же данную систему можно отнести к визуальной психодиагностике. 

Визуальная психодиагностика подразумевает под собой изучение внешнего 
описания человека и основывается на наблюдении, графологическом анализе, 
физиогномике. Способность интеллектуальных систем нейронных сетей запоминать и 
анализировать такие особенности человека, как например, телосложение, мимику, 
жестикуляцию может помочь обезопасить город. К таким относятся системы уличного 
видеонаблюдения. Они могут быть установлены на дорогах, во дворах жилых домов, 
магазинах и местах большого скопления людей, и способны отличить трезв ли водитель за 
рулем или нет. Или же выявить какой товар в магазине больше привлекает покупателей. 
Так же, использование нейронных сетей в визуальной психодиагностике, помогает 
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«очеловечить» роботов. То есть сделать движения и мимику наиболее схожей с 
человеческой. 

При бурно развивающихся технологиях, в особенности искусственного интеллекта 
с использованием нейронных сетей, актуальность данная сфера не потеряет еще долго. 
Активно разрабатываемые различные системы и робототехника может привести к 
созданию новых алгоритмов, которые поспособствуют объединению нейросетей с 
различными технологиями.  
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Біз Қазақстан Республикасының жастары болғандықтан  өз еліміздің білімі сапалы 

болғанын қалаймыз. Әрбір білім ошағы мектеп қабырғасынан басталғандықтан,  мектеп 
жасынан ақ сапалы білім болуы керек. Ал сапалы білім алу үшін білімді де білікті 
мұғалімдер болуы қажет. 

Қазақстан Республикасының  Президенті Нұрсұлтан Назарбаевтың Қазақстан- 2050 
ж. Жолдауында айтқандай:«Бәсекеге қабілетті дамыған мемелекет болу үшін біз 
сауаттылығы жоғары елге айналуымыз қажет»- деп атап өткен.  Соған сәйкес қазіргі 
әлемде жай ғана жаппай сауаттылық жеткіліксіз болып қалғалы қашан. Біздің  
азаматтарымыз үнемі ең озық  жабдықтармен және замануи  өндірістерде жұмыс жасау 
машығын меңгеруге дайын болуға тиіс.  

Сондай - ақ жастардың, жалпы барлық жеткіншек ұрпақтың функционалдық 
сауаттылығына да зор көңіл бөлу қажет. Жастар қазіргі заманға бейімделген болуы үшін 
бұл аса маңызды. 

Мәліметтер қоры дегеніміз ақпаратты сақтауға және жинақтауға арналған 
ұйымдасқан құрылым. Ең алғаш мәліметтер қоры ұғымы жаңадан қалыптасқан кезде онда 
шындығында мәліметтер сақталатын. Бірақ қазіргі кездегі көптеген мәліметтер қоры 
басқару жүйелері өздерінің құрылымдарында тек мәліметтерді ғана емес, сонымен қатар 
олардың тұтынушымен және басқа да ақпараттық – программалық кешендермен қарым – 
қатынасының әдістерін де қамтиды. Сондықтан біз қазіргі заманғы мәліметтер қорында 
тек мәліметтер ғана емес, ақпараттар да сақтай аламыз.Көп мәліметтер жұмыс жасау 
қажеттілігі пайда болғанда әрқашанда мәліметтер қорын пайдаланды [1]. 

Мәліметтер қоры – бұл ең алдымен кестелер жиынтығы, алайда, біз соңынан 
мәліметтер қорына сондай – ақ процедуралармен бірқатар басқа объектілер жатуы мүмкін 
екенін көреміз. Таблицаны көптеген объектілердің сипаттамалары бар кәдімгі екі өлшемді 
таблица түрінде көруге болады. 
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Қазіргі кездегі өмір тиімді басқарусыз мүмкін емес. Ақпаратты өңдеу жүйесі 

маңызды категория болып табылады. Бұндай жүйе келесідей талаптарды қанағаттандыру 
керек: 

 жұмыстың қорытындылары бойынша жалпы немесе нақтыланған есептерді 
алуды қамтмасыз ету; 

 маңызды көрсеткіштердің өзгеру үрдістерін оңай анықтауға мүмкіндік беру; 
 деректердің толық және нақты саралауларын орындау. 
 деректер қоры (ДҚ) – анықталған облысқа жататын деректерді басқару, 

сақтау және сипаттаудың жалпы ұстанымдарын анықталған ережелер бойынша 
қарастыратын ұйымдастырылған деректер жиынтығы. 

Қазіргі кездегі ДҚБЖ реляциондық және объективті–бағытталған болып табылады. 
  Кез келген кәсіпорын немесе ұжым мәліметтер қорын басқару жүйелері (МҚБЖ) — бұл 
олардың көмегімен мәліметтер қорын жасауға, оларды ақпараттармен толықтыруға және 
жұмыс істеуге болатын бағдарламалар жиынтығы. Мәліметтер қорын басқару жүйелерінің 
бірнеше ондаған түрлері бар, олардың көпшілігі шындығына келгенде басқару жүйелері 
емес, арнайы дайындалған бағдарламалау тілдері болып табылады. Олардың көмегімен 
осы тілді меңгерген әрбір адам қолданушыға ыңғайлы құрылымдағы, кез келген 
мәліметтер қорын жасап алуына, және оларға қажетті басқару элементтерін енгізуіне 
болады. Мұндай тілдерге Oracle, Clipper, Paradox, FoxPro және басқалар жатады. Алайда, 
мұндай мәліметтер қорымен жұмыс істеу үшін, қолданушылардың ауқымды бөлігі 
пайдалана алатындай, шынайы, тіптен кәсіби бағдарламалау дағдылары қажет [2]. 

Мәліметтер қорына төмендегідей талаптар қойылады: 
 мәліметтер қорының мазмұнын көшіруді болдырмау немесе азайту; 
 пайдаланушы топтардың құқықтары мен талаптарына сәйкес, мәліметтер 

қорының жекелеген ақпараттық элементтерге енуін жеделдетуді қамтамасыз ету; 
 үнемі өсіп отыратын талаптарды қанағаттандыру үшін мәліметтер қорының 

кеңейтілу мүмкіншіліктерін қамтамасыз ету; 
 тек қана дұрыс, алдын ала тексерілген ақпараттарды пайдалануды 

қамтамасыз етуге мүмкіндік беретін, мәліметтер қорының тұтастығын сақтау; 
 мәліметтер қорының, тұтынушылардың жекелеген категорияларының 

жұмыс сітеуіне қажетті, белгілі бір ақпараттық элементтерге енуіне ғана рұқсат етіледі. 
Мәліметтер қорын құру негізгі мынадай  этаптардан  тұрады. 
 Объектілерді (мәліметтер көзін) анықтау, олар жүйеде жеке ақпараттық 

бірліктермен берілуі тиіс. 
 Объектілер арасындағы байланысты сипаттау (егер бірнеше обьект 

пайдаланылса). 
 Обьектілердің аса маңызды қасиеттері мен әдістерін анықтау. 
 Әртүрлі обьектілер қасиеттерінің арасындағы байланысты анықтау. 
 Болашақ мәліметтер қорының барлық кестелері сипатталған, мәліметтердің 

алғашқы сөздігін дайындау. 
 Обьектілер арасындағы байланыстарға құрылған мәліметтер кестелеріндегі 

мәліметтер қоры кестелерінің арасындағы байланысты анықтау, және осы ақпараттарды 
мәліметтер сөздігіне енгізу. 

 Кестелердегі мәліметтерді жасауға және өзгертуге көмек жасайтын, 
транзакцияның орындалу тәсілі мен типтерін орнату. Бұл этапқа мәліметтердің 
тұтастығының талаптары да енгізіледі. 

 Мәліметтерді кестеге енгізуді баяулатпау сұраныстарын жеделдетуге және 
дискден шамадан тыс көп орын алмауын орындауға арналған индекстерді анықтау. 

 Құрылымды дайындау үрдісінің әрбір этапы алдыңғы этаптардың 
орындалуына байланысты. Олардыңішіндегіалғашқысегізі осы 
тараудыңбөлімдеріндеретіменбаяндалады [3]. 
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Мәліметтер қоры — бұл белгілі бір тұрғыда құрылған, ақпараттарды қамтитын 

арнайы форматтағы файл.Көптеген мәліметтер қоры кестелер түрінде беріледі. Біздің 
білетініміздей, кестелік құрылымда мәліметтердің мекен жайы бағандар мен жолдардың 
қиылысуы арқылы анықталады. Мәліметтер қорында бағандар өрістер деп, ал жолдар 
жазбалар деп аталады. Өріс мәліметтер қорының құрылымын жасаса, ал жазбалар ондағы 
бар ақпараттарды құрайды. Мәліметтер қорының құрылымы түсінігін жеңіл меңгеру үшін, 
ең алдымен ешқандай мәліметтері жоқ бос қорды қарастырамыз. Бұл жерде ешқандай 
қордың болмауына қарамастан, бәрібір онда ақпарат болады. Бұл қордың құрылымы, яғни 
өрістер жиынтығы. Олар бұл қорға нелердің, және қандай түрде жазылатындығын 
анықтайды. 
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Введение.  
Создание сайтов -  незаменимый способ ведения бизнеса, который просто 

необходимо использовать в бурном 21 веке как небольшой фирме, только выходящей на 
рынок, так и крупным произодителям товаров и поставщикам услуг. 

Перед тем, как погрузиться в принципы построения и функционирования сайта, 
рассмотрим возможные задачи, для решения которых сайт создается и продвигается. 
Фактически это задачи, которые ставят перед Интернетом владельцы веб-сайта. А в целом 
их описывает бизнес-модель присутствия в Сети. Создание сайтов - разноплановый 
сложный процесс. Это эквивалент работы веб дизайнеров, программистов, копирайтеров, 
операторов и менеджеров.  

Одним из основных задач при создании WEB сайтов является  определение 
оптимального уровня расположения каждой информации в зависимости от объема и от 
частоты обращения к ней.  

Web  сайт состоит из различных уровней, как показано на рисунке 1. 

 
Рисунок 1. Иерархическая структура WEB сайта 
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Скорость  доступа к информации  зависит от того, на каком уровне расположена 

информация. В связи с этим, целесообразно   наиболее часто используемую  информацию 
расположить на самых  верхних уровнях, а менее используемые данные - на нижних.  

Постановка задачи. Пусть n-количество информации и m – число уровней сайта. 
Если частота обращения к i -ой информации есть ωi ,  и она находится на j-м уровне, то 
общее число прохождения уровней определяется как  jωi. Если определить идентификатор 
хij : 

                   





=
случае, противном в0,

уровне; ом-j на находится информация я-i  если,1
ijx  

то общее число прохождения уровней при обращении ко всей информации 
сводится к функции:  

min
1 1

→=∑∑
= =

ij

n

i

m

j
i xjL ω ,                                                        (1) 

которую необходимо минимизировать по переменным ijx . 
 На переменные { ijx } могут накладываться дополнительные ограничения: 
1) каждая информация должна находиться на одном из уровней: 

     ∑
=

==
m

j
ij nix

1
,1,1                                                                  (2) 

2) объем информации на каждом  i –ом уровне не может превышать заданное 
значение in : 

mjnx ii

n

i
ij ,1,

1
==⋅∑

=

γ                                                              (3) 

где iγ -объем i-ой информаций (например, в мГб)  
Задача (1) при ограничениях (2) и (3) является  распределительной задачей, 

которую можно свести к транспортной задаче заменой переменных ijiij yх =γ . Тогда 
имеем: 

  min
1 1
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= = i

ij
ij
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i

m

j
i

yxjL νω                                                   (4) 

при ограничениях 
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==

νν                                      (5) 

 mjny i

n

i
ij ,1,

1
==∑

=

                                                                     (6) 

Полученная задача (4) при ограничениях (5) и (6) представляет собой 
транспортную задачу, которая решается известными методами, например, методом 
потенциалов [1,2]. 

Пример. Пусть имеется 2 уровня  и 6 информации с объемами 1 мгб, 1,5 мгб, 2 мгб, 
1,2 мгб, 0,8 мгб, 0,6 мгб. Частота обращения к этой информации 100, 80, 70, 110, 90, и 100, 
соответственно. Допустим что ограничения на информацию на первом уровне равно 2,4 
мГб, а на втором уровне 4,7 мГб. Необходимо определить оптимальное расположение 
каждой информации на уровнях сайта.  

Целевая функция (4) имеет вид  
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а ограничения (5) и (6) 
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Сведем ее к транспортной задаче заменой переменных:  

|.6,0;8,0;2,1;2;5,1;
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 В результате получим задачу 
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Минимизируемая функция имеет вид: 

.min3,3333,163
2255,1121576,7870353,1063,53200100
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52514241323122211211

→+
++++++++++

yy
yyyyyyyyyу

 
Решая эту задачу, получим минимальное значение целевой функции L=775.6 и 

,6,0;8,0;2,1;0,2;5,1;0,6 615242322211 ====== yyyyyy  
или переходя к переменным x получим 

;1;1;1;1;1;1 615142322211 ====== xxxxxx  
Результаты работы могут быть использованы для оптимального расположения 

информации на сайтах в зависимости от объема и от частоты обращения к ней, что дает 
возможность оперативно находить нужную информацию. 

Вывод. Разработанные  математические модели для определения  оптимального 
уровня расположения  каждой информации     в зависимости от объема и от частоты 
обращения к ней могут быть использованы при создании эффективных сайтов различных 
предприятий и организаций. 
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Білім беру – қоғам мүшелерінің адамгершілік, мәдени және дене дамуы мен кәсіби 

біліктілігінің жоғары деңгейіне қол жеткізуді мақсат ететін үздіксіз тәрбие мен оқыту 
үдерісі. Білім беру ісі шеберлікке, дағдыға баулудың өсіп, өрбіп, белгілі бір кәсіпке, 
мамандыққа үйретумен тиянақталады. Сондықтан қоғамымыздың қазіргі даму кезеңіндегі 
басты мәселелердің бірі - білім беру жүйесінде оқыту үдерісін технологияландыру. 
Осыған орай білім беру жүйесіне жаңа инновациялық үрдістердің енуі мұғалімнің 
жаңашылдығын дамытып, кәсіби өсуіне алып келді. 

Қазіргі ақпараттық технологиялардың қарқынды даму кезеңінде орта білім беретін 
оқу орындарының оқу үдерісінің тиімділігі болашақ мұғалімнің кәсіби дайындығына 
тікелей қатысты. Сол себепті ақпараттық-компьютерлік технологиялар құралдарын 
педагогикалық іс-әрекетте кеңінен қолдана білу іскерліктерінің жоғары деңгейде 
қалыптасуы мектеп мұғалімдерінің кәсіби дайындығына қойылатын талаптар қатарына 
енеді. Осы орайда жоғары оқу орындарында болашақ мұғалімдерді педагогикалық 
үдерісте ақпараттық технологиялар мен бағдарламалық құралдарды қолдануға ғана емес, 
осы құралдарды жасауға дайындау өзекті мәселе болып табылады. 

Еліміздегі әлеуметтік-экономикалық өзгерістер мен бүкіл өркениетті әлемдегі 
ақпараттық даму білім берудің дәстүрлі қалыптасқан жүйесін, әдістері мен технологиясын 
қайта қарауды талап етуде. Бұл үдеріс білімнің жаңа аймақтарына енудің қажеттілігі мен 
оны жеке тұлғаның толық көлемде меңгеруінің қиыншылықтары арасындағы қарама-
қайшылықтары ретінде белең алып отыр. Осыған орай, бүгінгі ғаламдық білім беру 
кеңістігіне сай білім беру, танымды, ойлауды дамыту, өзінше ғылыми тұжырым жасауға, 
олардың қажетіне қарай ғылым жетістігін сұрыптауға, студенттің өзінің іс әрекетінің 
субъектісі болуына мүмкіндік туғызу  — көкейкесті мәселе болып табылады. Өйткені, тек 
жоғары білімді маман ғана қоғамның экономикалық, әлеуметтік және мәдени 
өркендеуінің көшбасшысы бола алады[1]. 

Білім саясатының өзекті мәселелері – кәсіптік даярлаудың сапасын жақсарту, 
біліммен қамтамасыз етудің ғылыми-әдістемелік жүйесін түбегейлі жаңарту, оқытудың 
формалары мен әдістерінің түрлерін өзгерту, ондағы алдыңғы қатарлы оқу-тәрбие 
тәжірибелері мен қазіргі қоғамның сұраныстарының алшақтығын жою, білімдегі 
жаңашылдықты саралау, білімді жетілдіру үдерісіндегі үздіксіздікті қамтамасыз етуде 
оның ролін арттыру және қазіргі заман техникасы мен технологиясын жоғары деңгейде 
қолдана білу. 

Сондықтан жоғары мектеп педагогикасының күрделі де маңызды бір мәселесі 
студентті болашақ мамандығына оңтайландыру, кәсіптік біліктілігін дамыту, кәсіби 
бағдар берудің жаңа жүйесін жасау, іскер және құзіретті маман дайындау. Мұндай маман 
дайындау үшін білім беру үдерісін белсенділендіру, оқытудың жаңа формалары мен әдіс-
тәсілдерін жетілдіру қажет. Оқу үдерісін белсенділендіру – берік те тиянақты білім 
берудің жолдарын қарастыру, студенттердің шығармашылық ойлауына, ізденуіне 
мүмкіндік жасау, оларды келешек мамандығына қызықтыра алу, оқу үдерісін ғылыми 
негізде ұйымдастыру және т.б. 

Болашақ мұғалімдерді ақпараттық–компьютерлік және математикалық модельдеу 
негізінде даярлау үшін оларда ең алдымен практикалық іс — әрекет барысында пайда 
болатын мәселелерді формальды сипаттау дағдыларын, яғни ақпараттық-компьютерлік 
және математикалық модельдеу әдістері туралы кәсіби білім, білік және дағдылар жүйесін 
қалыптастыруды қажет етеді. Сонымен бірге негізгі алгоритмдік құрылымдарды, 
бағдарламалау технологияларын білу және бұл білімдерді есептерді математикалық 
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моделдері бойынша шешу, ЭЕМ-мен, оның құрылғыларымен, ақпараттық технология 
құралдарымен жұмыс істеу және құрылған алгоритм бойынша ЭЕМ-ге арнап 
бағдарламалау тілдерінің көмегімен бағдарлама құру және компьютерлік моделін жасау 
үшін қолдана алады. 

Заманауи ақпараттық жүйелерді қолдану дағдылары және олрдың көмегімен кәсіби 
практикалық есептерді шешу іскерліктері мен практикалық маңызды есептерді ЭЕМ 
көмегімен шешу нәтижелерін сауатты интерпретациялау іскерлігі және оның нәтижелерін 
кәсіби практикалық іс-әрекеттерде қолдану дағдылары болашақ мұғалімнің бойында 
қалыптастыру басты назарда болады[2]. 

Бұл талаптардың осы көлемде жүзеге асырылуы болашақ мұғалімдердің 
ақпараттық-компьютерлік және математикалық модельдеу бойынша сауаттылығының 
жоғары деңгейде қалыптасуын қамтамасыз етеді. Осы келтірілген анықтамадан 
байқайтынымыз АКММ түсінігі «ақпараттық мәдениеттілік» ұғымына компьютерлік 
сауаттылықтың компоненттерін кеңейту арқылы және жаңа түсініктерді енгізу арқылы 
пайда болады, яғни барлық жаңа түсініктер ЭЕМ көмегімен есептерді шешу үшін 
ақпараттық – компьютерлік және математикалық модельдеу әдістерін қолдану 
мәселелеріне арналады. 

Ақпараттық проблеманың пайда болуы, ең алдымен, әлеуметтік-экономикалық 
факторларға байланысты және бұл проблемаларды техникалық құралдармен де, жеке 
адамның, топтасқан қауымның қоршаған ортаға көзқарасын, қатынасын қайта бағдарлау 
жолымен де шешуге болады. Осы тұрғыда болашақ мұғалімдердің ақпараттық ой-өрісін, 
мәдениетін дамыту және олардың ақпараттық технологияларды меңгерумен қатар оларды 
жасау іскерлігін, дағдыларын қалыптастыру проблемасының көкейкестілігі күннен-күнге 
арта түсуде. 

Жоғарыда аталған жұмыстар, елімізде информатиканы және информатикалық 
пәндерді оқыту теориясы мен әдістемесі бойынша ғылыми ізденістер негізін қалауға 
мүмкіндік береді. Алайда, бұл жұмыстарда болашақ мұғалімдерді ақпараттық-
компьютерлік және математикалық модельдеу негізінде кәсіби дайындау жеткілікті 
зерделенбеген. 

Болашақ мұғалімдерді кәсіби дайындауда ақпараттық-компьютерлік және 
математикалық модельдеу технологиясын қолдану арқылы олардың кәсіби қызметінде 
ақпараттық-компьютерлік біліктіліктер жүйесін қалыптастыру мәселесін шешуге болады. 

Жоғары оқу орындарының педагог мамандықтарындағы оқу бағдарламалары мен 
оқулықтарын зерделеу, оқу үдерісіне жасаған талдау да бұл проблеманың бірегей жүйеге 
келтірілмегендігін, болашақ педагог мамандарының кәсіби білімін ақпараттық-
компьютерлік және математикалық модельдеу арқылы жетілдіру мазмұнының дұрыс 
жүзеге аспайтындығын дәлелдейді. 

Демек, болашақ мұғалімдерге ақпараттық технологиялар негізінде кәсіби білім 
беруге қоғамның сұранысы мен меңгерілетін кәсіби ақпараттық-компьютерлік білім 
мазмұнының теориялық-әдіснамалық тұрғыда негізделмеуі арасында; болашақ 
мұғалімдерге осы тұрғыда кәсіби білім беру қажеттігі мен оны жүйелі жүзеге асырудың 
бірыңғай тұжырымдамасының жоқтығы арасында; әдіснамалық тұрғыда негізделген 
ақпараттық-компьютерлік және математикалық модельдеу арқылы оқытудың әдістемелік 
жүйесінің жеткіліксіздігі арасында қарама-қайшылықтар бар екендігі анық байқалады[3].  
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Введение. Изобразительные возможности языка теории S-гиперсетей позволяют 

легко формулировать разнообразные задачи так или иначе связанные со структурами 
исследуемых сложных систем. Математическая  модель должна объединять по 
возможности все факторы, влияющие на облик и функционирование транспортной 
системы   

Приведем определение простой гиперсети, в котором элементы в виде узла, 
однотипны. А линейные элементы (ветви, ребра) имеют различную природу.  

Шестерка, состоящая из трех множеств и трех отображений  S=(X,V,R; P,F,W) 
называется гиперсетью, если  

∀v∈V P(v)=2, 
∀r∈RW(r)=2, 
∀r∈R множество F(r)⊆V составляет маршрут в графе PS=(X,V). 
Таким образом, первичная PS и вторичная сети WS гиперсети S являются графами, 

а F отображает ребра WS=(X,R) в маршруты графа PS=(X,V). 
 Так как множество F(r) является маршрутом, то отображение F единственным 

образом определяет отображение W. Действительно, концевые вершины маршрута F(r) 
являются одновременно концами ребра r, то есть гиперсеть S можно задать пятеркой 
(X,V,R; P,F). 

 В гиперсети вида  узел  заменяется на граф вида  –  
граф узла  структурированной гиперсети, 

где   – j-я вершина вторичной сети , отображенная в узел  
структурированной гиперсети . Таким образом, в отличие от 
гиперсетей, вершины вторичных сетей помещаются в узлы первичной сети независимо 
друг от друга, без ограничения на характер отображения, т.е. возможны варианты 
отображения нескольких вершин одной вторичной сети в один узел первичной сети.    

Для  многих приложений теории S-гиперсетей  отношения  между   вторичной 
сетью   с первичной,  а также  между вторичными сетями,   имеют характер типа  
симбиотических  связей.  Иначе говоря, они могут быть полезными, нейтральными или 
вредными.   Исследование таких, взаимоотношений позволит анализировать системы 
различных взаимоувязанных сетей на предмет их устойчивости, развития и других 
характеристик.  В таблице 1 приведена такая классификация симбиотических связей. 

 
Таблица 1. Классификация симбиотических связей 

  Типы симбиоза 
S-гиперсетей    
PS, WS  

Первичная сеть S-гиперсети,  РS=(Y,V) 
Полезная    (П) Нейтральная  (Н) Вредная   (В) 

Вторичная 
сеть 
S-гиперсети 
, 
WS=(X,R) 

П Мутуализм Mutualism Комменсализм 
Commensalism 

Паразитизм Parasitism 

Н Комменсализм 
Commensalism 

Нейтрализм Neutralism Аменсализм Amensalism 

В Паразитизм Parasitism Аменсализм Amensalism Конкуренция 
Competition 

   
Для лучшего понимания этих взаимоотношений и с учетом отображения элементов 

гиперсети на поверхности и разных взаимосвязей инцидентным ветвям ребер вторичных 
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сетей, рассмотрим четыре таблицы с примерами различных симбиотических связей и с 
учетом следующих отображений ребер в ветви первичной сети:  

− Ребра вторичной сети WS  не отображаются в ребра первичной - экс-

отображение 
экс

WS PS→    
− Ребра вторичной сети 1( , )WS X R=  идут рядом с ветвями первичной -  пара-

отображение    
p

WS PS→   
− Ребра   WS  располагаются на «плоских» ветвях первичной сети - экто-

отображение  
эк

WS PS→  
− Ребра вторичных сетей располагаются внутри ветвей первичной сети - эндо-

отображение 
эн

WS PS→ . 
Понятно, что приведённые примеры в некотором роде искусственные, но они 

достаточно убедительно показывают важность данных связей для исследования 
различных и важных характеристик комплексов  состоящих из разнотипных систем 
сетевой структуры. Примеры экс-симбиоза, пара-симбиоза, экто-симбиоза и эндо-
симбиоза в S-гиперсети  H=(WS,PS) для различных ССС показаны в таблицах 2-5. 

 
Таблица 2. Примеры экс-симбиоза  WS и PS  в S-гиперсети  H=(WS,PS) для 

различных ССС 
Экс-симбиоз Первичная сеть S-гиперсети    РS=(Y,V) 

П Н В 
Вторичная сеть 
S-гиперсети - 
WS=(X,R) 

 
П 
 
 
 
Н 
 
 
 
В 

Команды одного клуба 
(Мутуализм- эс/пп)                                             

Элита и общество 
 (Комменсализм - 
эс/пн) 

Финансовая пирамида 
 (Паразитизм - эс/пв) 

Социальное 
обслуживание 
населения   
(Комменсализм - эс/нп) 

Независимые клубы 
по        
 интересам 
(Нейтрализм - эс/нн)                        

Инфекционные больные и 
общество 
(Аменсализм - эс/нв) 

Система жертва – 
хищник 
 (Паразитизм - эс/вп)                                            

Существа в 
агрессивной среде 
(Аменсализм -эс/вн)                                 

Соперники 
(Конкуренция - эс/вв)                                  

 
Таблица 3. Примеры пара-симбиоза  WS и PS  в S-гиперсети  H=(WS,PS) для 

различных ССС 
Пара-симбиоз Первичная сеть S-гиперсети  - РS=(Y,V) 

П Н В 
Вторичная 
сеть 
S-гиперсети 
- 
WS=(X,R) 

 
П 
 
 
 
Н 
 
 
 
В 

Композиционные 
материалы 
 (пс/пп) 

Линии электро-
передач (ЛЭП) и 
шоссе  (пс/пн) 

Занятие   телефонных пар 
в кабеле для передачи 
данных       (пс/пв) 

Система освящения 
дороги и шоссе  
(пс/нп) 

Каб. линии и 
инженерные сети в 
одном коллекторе 
(пс/нн) 

ЛЭП и низкочасто-тные 
каналы в кабеле 
тональной частоты  
(пс/нв) 

Зимнее горячее и 
холодное водоснабжение 
в одном 
коллекторе     (пс/вп) 

Тротуары и проезжая 
часть         (пс/вн) 
                                 

Трамвайные пути и 
дорога с проезжей 
частью 
(пс/вв) 
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Таблица 4. Примеры экто-симбиоза  WS и PS  в S-гиперсетях  H=(WS,PS) для 

различных ССС 
Экто-симбиоз Первичная сеть S-гиперсети  - РS=(Y,V) 

П Н В 
Вторичная 
сеть 
S-гиперсети - 
WS=(X,R) 

 
П 
 
 
Н 
 
 
В 

Асфальтовое покрытие 
бетонных дорог 
(эк.с/пп) 

Маршруты общест-
венного транспорта на 
дорогах (эк.с/пн) 

Потоки грузового 
транспорта на дорогах 
(эк.с/пв) 

Спец. транспорт при 
ремонте дорог (эк.с/нп) 

Полосы движения  на 
проезжей части   
(эк.с/нн) 

Гололедица на дорогах 
(эк.с/нв)                    

Защитные покрытия 
дорог, труб и т.д.   
(эк.с/вп) 

Потоки транспорта на 
разбитых дорогах 
(эк.с/вн) 

Рельсовый тран-спорт на 
автодоро-гах  (эк.с/вв) 

 
Таблица 5. Примеры эндо-симбиоза  WS и PS  в S-гиперсетях  H=(WS,PS) для 

различных ССС 
Эндо-симбиоз Первичная сеть S-гиперсети  -  РS=(Y,V) 

П Н В 
Вторична
я сеть 
S-
гиперсет
и - 
WS=(X,R
) 

 
П 
 
 
Н 
 
 
В 

Сети электросвязи 
города (эн.с/пп)                        

Поток пассажиров в метро                   
(эн.с/пн) 

Потоки мин. воды в 
стальных трубах (эн.с/пв) 

Поток агрессивной             
жидкости в трубах 
(эн.с/нп) 

Кабели связи в тоннелях           
метро (эн.с/нн) 

Ливневый поток в 
кабельной канализации 
(эн.с/нв) 

Система питания в 
автотранспорте   
(эн.с/вп) 

Обледенение ЛЭП 
      (эн.с/вн)                           

Виртуальный компьютер  
(ПК в ПК)    (эн.с/вв) 

 
Приведенные примеры систем сетевой структуры показывают, что их 

взаимодействие может также описываться симбиотическими связями. 
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Онтология – это формальное описание результатов концептуального 
моделирования предметной области, представленная в виде, удобном для восприятия как 
человеком, так и информационной системой. 

На данный момент можно выделить три альтернативы средств формального 
описания онтологии: 

1) Представление онтологии предметной области как набора элементов 
метаданных «Дублинского ядра» (Dublin Core, DC). Дублинское ядро представляет собой 
набор элементов метаданных для описания онтологии предметной области. В терминах 
значений элементов метаданных описывается содержание различных текстовых 
документов и документов, представленных в иных средах. Подобный подход отличается 
простотой реализации, что является одновременно его достоинством и недостатком, так 
как простота реализуется за счет ограничений возможностей данного представления . 

2) Представление онтологии предметной области на языках логики первого 
порядка. Такое представление допускает возможности логического вывода. Для 
представления онтологий  широко применяется язык указанной категории KIF (Knowledge 
Interchange Format). Первоначально данный язык разрабатывался как формальный для 
обеспечения обмена знаниями между различными системами, основанными на знаниях. 

3) Представление онтологии предметной области с использованием стандарта 
языка описания онтологии – OWL (Ontology Web Language) для информационных 
ресурсов Web второго поколения на платформе XML. Стандарт языка описания онтологии 
для информационных ресурсов Web – OWL (Ontology Web Language) был разработан 
рабочей группой по онтологиям для Web консорциума W3C. Он основан на логиках 
описаний и предназначен для использования в интеллектуальных системах поиска 
информационных ресурсов в среде Web второго поколения. 

При построении онтологии необходимо иметь определенные ориентиры для 
принятия решений. На основе практической цели построения онтологии может быть 
принят целый ряд решений. Однако можно сформулировать и универсальные требования 
к онтологиям, не зависящие от конкретной задачи. Общая структура онтологии должна 
быть понятной и должна существовать возможность ее многократного использования. Как 
подчеркивает Н. Гуарино, онтология должна быть когнитивно прозрачной[1,2].  Ряд 
требований к онтологии можно найти в работе С. Ниренбурга и В. Раскина[3] : 

• Ясность. Онтология должна быть объективной;  
• Последовательность.  
• Возможность расширения;  
• Минимальная степень специализации онтологии.  
Нельзя утверждать, что этот список требований к онтологиям является полным, но 

он может помочь при принятии тех или иных решений, касающихся структуры онтологии.  
На данный момент онтологии начинают приобретать более массовый характер, и в 

этой области есть ряд масштабных разработок. Существует большое количество 
различных списков и баз данных, но возникает вопрос, как гарантировать их соответствие 
текущему положению вещей, их полноту и точность, а также обеспечить достаточную 
детальность представляемых данных. Поскольку мир очень быстро изменяется, идет 
развитие новых отраслей, существующие онтологии требуют постоянного пополнения и 
усовершенствования. На данном этапе появляются идеи использования автоматических и 
полуавтоматических методов для не только обновления онтологий, но даже для их 
создания.  
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В настоящее время известно около 5000 физико-технических эффектов. В связи с 

этим возникает потребность автоматизации поиска технических решений новых 
конструкций. 

Для упрощения  анализа и описания принципа действия термоэлектрических 
преобразователей, а также для улучшения их эксплуатационных характеристик был 
разработан классификатор приемов улучшения эксплуатационных характеристик 
термоэлектрических преобразователей. 

Данный классификатор основан на применении метода анализа первичных научно-
технических текстов (патентная информация) на основе выделения когнитивных структур 
(приемов улучшения эксплуатационных характеристик термоэлектрических 
преобразователей). В нем дается комплексная характеристика термоэлектрических 
преобразователей, классифицированных по приемам, применяемым при их 
конструировании. Термоэлектрические преобразователи отражены в них по следующим 
признакам: улучшаемая эксплуатационная характеристика и прием, с помощью которого 
это достигается. Среди эксплуатационных характеристик были выделены 
чувствительность, надежность, точность, упрощение конструкции, диапазон 
преобразования, область применения увеличение мощности и повышение КПД  как  
наиболее распространенные. 

С целью  выявления обобщенных приемов улучшения эксплуатационных 
характеристик термоэлектрических элементов и построения новых конструкций можно, 
воспользоваться методикой анализа изобретений, включающей: 

• подбор описаний изобретений из нужного класса, подкласса, группы, подгруппы 
Международной патентной классификации (МПК); 

• изучение принципа действия и конструктивной реализации изобретения; 
• изучение принципа действия и конструкций прототипов выбранных изобретений 

с целью выявления усовершенствованных узлов и деталей; 
• составление уравнений улучшаемых эксплуатационных характеристик; 
• определение эффективности принимаемых технических решений в сравнении с 

таковыми для прототипов по уравнениям или с помощью качественного  сравнения 
показателей эффективности. 

Выявление обобщенного приема заключается в формулировке условий, 
раскрывающих связи между соотношением конструктивных размеров, микроэлементов, 
режимами их работы и используемыми материалами, что позволяет улучшить 
эксплуатационные характеристики устройств в пределах конкретного класса, подкласса, 
группы или подгруппы МПК. В результате изучения патентной документации все 
обобщенные приемы были объединены в четыре группы: конструктивные, схемные, 
технологические, использование новых материалов. 

Классификатор содержит разделы: 
• патенты; 
• обобщенные приемы; 
• авторы; 
• страны (где было зарегистрирована полезная модель); 
• года (даты публикации патента на полезную модель); 
• организации (на базе которых была разработана полезная модель). 
Классификатор предназначен для анализа известных приемов улучшения 

эксплуатационных характеристик термоэлектрических преобразователей, выявления 
тенденций развития технических решений, направлений совершенствования конструкций 
с применением новых материалов, конструктивных и схемных решений и может быть 
использован для подбора оптимального сочетания приемов улучшения эксплуатационных 
характеристик конструктивных решений термоэлектрических преобразователей.  

На основе разработанного классификатора становится возможной разработка 
онтологии физико-технических эффектов. В основании онтологии должны лежать 
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понятия, но возникает вопрос: как при построении определить понятия, основываясь на 
словах? Обычно связующим звеном становится категория значения (лексико-
семантического варианта). 

В рамках методологии METHONTOLOGY реализуются принципы Грубера, а также 
разработано программное окружение спецификации онтологии ODE (Ontology Design 
Environment).  

Согласно обсуждаемой методологии сначала здесь строится глоссарий терминов, 
включающий все термины (концепты и их экземпляры, атрибуты, действия и т. п.), 
важные для предметной области, и их естественно-языковые описания. Когда глоссарий 
терминов достигает «существенного» объема, строятся деревья классификации концептов. 
Таким образом, идентифицируются основные таксономии предметной области, а каждая 
таксономия, согласно рассматриваемой методологии, дает в конечном счете онтологию.  

Для построения онтологии необходимо создать глоссарий терминов, используемых 
при построении онтологии. Глоссарий терминов показан в Таблице 1. 

 
Таблица 1. Глоссарий терминов 

Термины Описание 
Термоэлектрический преобразователь Устройство, применяемое для 

измерения температуры в промышленности, 
научных исследованиях, медицине, в 
системах автоматики. 

Физико-технический эффект Физический закон (процесс, явление), который 
можно рассматривать как преобразователь 
одного физического параметра в другой 

Патент Документ, удостоверяющий официальное 
признание чего-либо изобретением и право 
изобретателя на него. 

Название патента Имя, присвоенное изобретению 
Номер патента Регистрационный номер, присвоенный патенту 

при регистрации 
Автор Владелец прав на изобретение 
Международная патентная классификация Предусматривает иерархическую систему 

независимых от языка символов для 
классификации патентов и полезных моделей в 
зависимости от различных областей 
технологии, к которым они относятся. 

Раздел G Физика 
Раздел H Электричество 
Энергоинформационная модель цепей Совокупность аналитических зависимостей 

между величинами и параметрами в 
идеализированной цепи определенной  
физической природы аналогичных 
совокупностям 
зависимостей между величинами и 
параметрами в цепях другой физической 
природы.  

Цепь Идеализированная материальная среда, 
имеющая определенные геометрические 
размеры и характеризующаяся физическими 
константами, присущими явлениям данной 
физической природы. 

Величина переменные во времени 
Параметр значения, относительно постоянные во времени 
Характеристики Набор качеств изобретения 
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Обобщенные приемы Условия, раскрывающие связи между 

соотношением конструктивных размеров, 
микроэлементов, режимами их работы и 
используемыми материалами, что позволяет 
улучшить эксплуатационные характеристики 
устройств в пределах конкретного класса, 
подкласса, группы или подгруппы МПК. 

Обобщенные цели Указывают эксплуатационные характеристики 
устройств, которые возможно улучшить. 

 
Когда глоссарий терминов достигает «существенного» объема, строятся деревья 

классификации концептов. Таким образом, идентифицируются основные таксономии 
предметной области, а каждая таксономия, согласно рассматриваемой методологии, дает в 
конечном счете онтологию. Следующим шагом является построение Диаграмм бинарных 
отношений, целью создания которых является фиксация отношений между концептами 
одной или разных онтологий. Заметим, что в дальнейшем эти Диаграммы могут 
послужить исходным материалом для интеграции разных онтологий. Далее строится 
словарь концептов, пример которого показан в Таблице 2.  

 
Таблица 2. Словарь концептов 

Концепт Экземпляр 
Термоэлектрический преобразователь  
Физико-технический эффект Пельтье 

Зеебека 
Томпсона 

Патент  
Название патента Устройство термоэлектрического 

преобразования энергии (варианты) и 
опорная конструкция для 
термоэлектрического преобразования 
энергии 

Номер патента 2012117716 
Автор Лу Чэн-И, Детерман Вильям 
Международная патентная классификация G 

H 
Раздел G G01 – Измерение 

G02 - Оптика 
Раздел H H01 – основные элементы 

электрического оборудования 
Энергоинформационная модель цепей  
Цепь  
Величина  
Параметр  
Характеристики  
Обобщенные приемы Конструктивный  

Схемный 
Обобщенные цели Увеличение мощности 

Повышение надежности 
 
Далее сроятся следующие представления: 
1. Таблица атрибутов экземпляра (Instance Attribute Table) для каждого экземпляра 

из словаря концептов. Основные характеристики здесь следующие: имя атрибута, тип 
значения, единица измерения, точность, диапазон изменения, значение «по умолчанию», 
атрибуты, которые могут быть выведены с использованием данного, формула или правило 
для вывода атрибута и др. 
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2.  Таблица атрибутов класса (Class Attribute Table) для каждого класса из словаря 

концептов с аналогичными характеристиками. 
3.  Таблица логических аксиом (Logical Axioms Table), в которой даются 

определения концептов через всегда истинные логические выражения. Определение 
каждой аксиомы включает ее имя, естественно-языковое описание, концепт, к которому 
аксиома относится, атрибуты, используемые в аксиоме, логическое выражение, 
формально описывающее аксиому, и др. 

4. Таблица констант (Constants Table), где для каждой константы указывается ее 
имя, естественно-языковое описание, тип значения, само значение, единица измерения, 
атрибуты, которые могут быть выведены с использованием данной константы, и т. п.  

5.  Таблица формулы (Formula Table) для каждой формулы, включенной в таблицу 
атрибутов экземпляра. Каждая таблица этого типа, помимо собственно формулы, должна 
специфицировать ее имя, атрибут, выводимый с помощью этой формулы, естественно-
языковое описание, точность, ограничения, при которых возможно использовать формулу, 
и др.  

6. Деревья классификации атрибутов (Attribute Classification Trees), которые 
графически показывают соответствующие атрибуты и константы, используемые для 
вывода значения корневого атрибута и формулы, применяемые для этого. По сути дела, 
эти деревья используются для проверки того, что все атрибуты, представленные в 
формуле, имеют описания и ни один из атрибутов не пропущен.  

7.  Таблица экземпляров (Instance Table) для каждого входа в словарь концептов. 
Здесь специфицируется имя экземпляра, его атрибуты и их значения. 
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Автоматизированные информационные системы для медицинского 

учреждения 
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В современных экономических условиях возрастает актуальность создания и 

внедрения новых форм управления, гарантирующих максимальную эффективность 
деятельности лечебно-профилактических учреждений при минимальных затратах и 
высоком качестве оказания медицинской помощи. 

С развитием прогресса и компьютерного рынка программного обеспечения, в 
больнице возникла необходимость создания автоматизированной информационной 
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системы, способной  оперативно выдавать результаты поиска, заменить архивы на 
структурированное хранение в электронном виде.  

В обязанности медработника входит осмотр и наблюдение за здоровьем пациентов, 
ежедневное заполнение журналов, которые хранятся в большом количестве. Для поиска 
необходимой информации, создания отчетной документации медработник затрачивает 
много времени.  

Решением этих проблем является автоматизация деятельности медработника. 
Преимущества хранения информации в электронном виде: все сведения собраны в одном 
месте, расходы на содержание архива меньше, чем при обычных способах хранения, 
любой документ можно найти за считанные минуты. Благодаря автоматизации 
оформления документации медработника, которая на данный момент оформляется 
вручную, у медработника сократится время на заполнение документации, на поиск 
необходимой информации и на создание отчетной документации. 

Медицинское учреждение стремится к выполнению следующих задач:  
− идентификация задач и концентрации усилий на потребностях и ожиданиях 
пациентов; 
− достижение и поддержка желаемого качества продуктов и услуг для 
удовлетворения заявленных или предполагаемых потребностей потребителей; 
− мониторинг результатов, достигнутых в предоставлении медицинских услуг, или 
задач, согласованных организациями или отделами; 
− предоставление свидетельства способности поставлять медицинские услуги 
реальным и потенциальным потребителям; 
− создание базы для улучшения деятельности и результатов медицинского 
обслуживания. 
В настоящее время больницарасположен по адресу: Карагандинская область,  Бухар–
Жырауский район,поселок Кушокы. 
На рисунке 1 представлена структура больницы.  
 

 
Рисунок 1. Постановка задачи 

 
В связи с тем, что деятельность медработника в больнице не автоматизирована, было 

предложено разработать автоматизированную информационную систему.  
Целью системы является автоматизация деятельности медработника больницы. 
Назначение системы – ведение учетно–отчетной документации медработника 

больницы. 
Требования к АИС предусматривают необходимость предоставления ряда 

преимуществ: 
− сокращение времени, необходимого для поиска данных; 
− сокращение времени, необходимого для создания отчетной документации; 
− авторизированный доступ пользователей к системе; 
− создание удобного интерфейса пользователей. 
Был проведен анализ существующих программ. Так как имеющиеся образцы не 

удовлетворяют всем требованиям, соответствующим особенностям работы медработника 
больницы возникла необходимость разработки собственной системы.  
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Разработанная информационная система позволит сократить время для поиска 

необходимой информации для медработника и упростит создание отчетной 
документации. 
При выборе программного инструментального средства необходимо учитывать наличие 
таких возможностей как открытость, переносимость и расширяемость прикладного 
программного обеспечения. Одним из преимуществ программы «1С:Предприятие 8.2» 
является открытость кода. 

В основе системы программ «1С:Предприятие 8.2» лежит единая технологическая 
платформа. В задачу платформы входит предоставление разработчику интегрированного 
набора инструментов, необходимых для разработки, распространения и поддержки 
прикладного решения для автоматизации процесса.  

Платформа «1С:Предприятие 8.2» содержит следующие инструменты для 
выполнения поставленных задач:  

− визуальное описание структур данных; 
− написание программного кода; 
− визуальное описание запросов; 
− визуальное описание интерфейса;  
− описание отчетов. 
Возможности применения  «1С:Предприятия 8.2»:: 
− обеспечивает ввод и хранение информации в объеме, необходимом для 

оформления  документов и формирования отчетов; 
− обеспечивает оформление учетных документов (формирование в бумажном и 

электронном виде);  
− позволяет ввести авторизацию доступа к данным, создавать для каждого типа 

пользователей свой интерфейс; 
− позволяет формировать аналитические отчеты. 

Такой вариант работы обеспечивает легкость установки и эксплуатации 
автоматизированной системы. При этом для работы с информационной базой не 
требуются дополнительные программные средства, достаточно иметь операционную 
систему и «1С:Предприятие 8.2» [3, с.54]. 

 

 
Рисунок 2. Двухуровневая архитектура «Клиент – файловый сервер» 

 
Конфигурация представляет собой описание. Она описывает структуру данных, которые 
пользователь будет использовать в режиме работы 1С:Предприятие. 

Работа с конфигурацией осуществляется в окне «Конфигурация». Для открытия 
конфигурации необходимо выбрать пункт «Конфигурация – Открыть конфигурацию». На 
экран выводится окно конфигурации. Окно конфигурации представлено на рисунке 3. 
Чтобы увеличить рабочую область для работы с различными объектами окно 
конфигурации можно временно закрыть [2, с.34]. 
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Рисунок 3. Окно конфигурации 

 
Созданная конфигурация представлена следующими основными объектам: 
− справочники; 
− документы; 
− перечисления; 
− отчеты. 
Справочники: Врачи, Пациенты, Лекарства, Выдача справок;  
Документы: Журнал осмотра пациентов, Список пациентов, Журнал учета 

профилактических прививок Ф–064/у, Журнал прохождения профилактических 
медосмотров пациентов, Журнал учета прихода вакцин и шприцев, диспансерного 
наблюдения; 

Перечисления: Пол, Госпитализация; 
Отчеты: Статистические показатели за год; По журналу учета профилактических 

прививок; Данные о прохождении профилактических медосмотров; Система компоновки 
данных – система, предназначенная для быстрого построения различных отчетов. 

  
Рисунок 4. Структурная схема конфигурации. 
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Создание ролей и пользователей. В процессе создания конфигурации создается 
необходимое число типовых наборов прав – ролей, описывающих полномочия различных 
категорий пользователей на доступ к информации, обрабатываемой системой. 

Определение прав заключается в установке совокупности разрешенных действий 
над объектами данных [18, с.305]. 

В системе созданы роли: 
− Полные права; 
− МедРаботник. 
−  

 
 

Рисунок 5. Окно диалога редактирования свойств пользователя «Медработник» 
 

Авторизация пользователя. При запуске программы в окне необходимо выбрать 
нужную базу из списка существующих. На рисунке 6 представлено окно запуска 
программы.  

 
Рисунок 6. Окно запуска программы. Окно авторизации пользователя 
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Создание подсистем. Для построения интерфейса пользователя используются 
подсистемы. Каждая подсистема состоит из объектов конфигурации – справочников, 
документов, отчетов. Подсистемы позволяют выделить в конфигурации функциональные 
части, на которые логически можно разбить создаваемое прикладное решение [4, с.307].  
 
 

 
Рисунок 7.Главные окна программы. Рисунок 8.Экспорт отчетов  

 
Выводы: 
Данная программа полностью отвечает современным требованиям автоматизации 
медучреждения п. Кушокы, которая позволит сократить время для поиска необходимой 
информации для медработника и упростит создание отчетной документации.. С помощью 
системы медучреждение выполняет все поставленные задачи.  
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Одним из приоритетных направлений развития Российской Федерации является 

реализация концепции непрерывного образования. В связи с этим, дополнительное 
образование приобретает особую значимость и важность функционирования, как 
составляющая часть непрерывного образования, способствующая обновлению знаний, 
умений и навыков на основе компетентностного подхода.  

Программы дополнительного образования в БИФ КемГУ реализуются в 
соответствии с Лицензией Минобрнауки РФ и Федеральным законом РФ от 29 декабря 
2012 №273 – ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», согласно которому 
дополнительное образование включает в себя дополнительное образование детей и 
взрослых, а также дополнительное профессиональное образование, направленное на 
удовлетворение образовательных и профессиональных потребностей, профессиональное 
развитие человека, обеспечение соответствия его квалификации меняющимся условиям 
профессиональной деятельности и социальной среды [1].  

В соответствии с Приказом Министерства образования и науки РФ №499 от 01 
июля 2013 г. «Об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной 
деятельности по дополнительным профессиональным программам» дополнительное 
профессиональное образование (ДПО) осуществляется посредством реализации программ 
повышения квалификации и программ профессиональной переподготовки. При этом 
минимально допустимый срок освоения программ повышения квалификации не может 
быть менее 16 часов, а срок освоения программ профессиональной переподготовки - 
менее 250 часов [2]. Лицам, успешно освоившим соответствующую дополнительную 
профессиональную программу и прошедшим итоговую аттестацию, выдаются документы 
о квалификации: удостоверение о повышении квалификации или диплом о 
профессиональной переподготовке. 

Деятельность БИФ КемГУ в области дополнительного образования направлена на 
выполнение следующих задач: 

- Разработка и реализация программ повышения квалификации и 
профессиональной переподготовки руководителей, специалистов и служащих, 
направленных на повышение их профессиональных знаний, профессиональной 
мобильности, совершенствование деловых качеств, подготовку к выполнению новых 
трудовых функций в соответствии с профстандартами. 

- Удовлетворение потребностей студентов БИФ КемГУ в получении 
дополнительных общепрофессиональных и специальных знаний, дополнительной 
квалификации путем освоения дополнительных профессиональных программ. 

- Обеспечение возможности повышения квалификации  научно-педагогических 
работников БИФ КемГУ. 

Для выполнения вышеназванных задач в 2015 году в БИФ КемГУ были 
реализованы следующие программы дополнительного образования:  

1. Программа повышения квалификации «1С: Бухгалтерия 8.3», предназначенная 
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для слушателей, желающих повысить свой квалификационный уровень знаний в 
бухгалтерском и налоговом учете; бухгалтеров, аудиторов, менеджеров, работающих в 
предыдущих версиях 1С или осваивающих новую версию 8.3; студентов, получающих 
высшее образование по экономическим направлениям и специальностям; научно-
педагогических работников организаций высшего профессионального образования.  

2. Программа профессиональной переподготовки «Менеджмент в образовании» с 
присвоением квалификации менеджер в образовании, предназначенная для 
руководителей, заместителей руководителя образовательных организаций, заведующих, 
начальников отделов и формирования кадрового резерва. 

3. Дополнительная программа «Теоретико-методологические аспекты подготовки 
к написанию итогового сочинения», ориентированная на учителей русского языка и 
литературы.  

4. Дополнительная программа «Бизнес-старт», предназначенная для специалистов, 
участвующих в подготовке и реализации проектов, будущих бизнесменов, действующих 
индивидуальных предпринимателей.  

Однако, существует ряд внешних и внутренних факторов, оказывающих 
негативное влияние  на реализацию дополнительного образования в БИФ КемГУ: 

внешние факторы:   
1. Низкая заинтересованность работодателей в обучении персонала по программам 

ДПО;  
2. Неустойчивое финансовое положение предприятий, организаций, учреждений 

Беловского городского округа и Беловского района, невысокий уровень жизни населения 
оказывают прямое влияние на платежеспособность и значительно сокращают спрос на 
программы дополнительного профессионального образования; 

3. Активная деятельность конкурентов на рынке ДПО (КРИПКиПРО, КРИРПО и 
др.);    

внутренние факторы:  
4. Недостаточная активность кафедр БИФ КемГУ по разработке программ 

повышения квалификации и профессиональной переподготовки; 
5. Кадровый дефицит по наиболее востребованным программам на рынке ДПО 

(например, по программам «Международные стандарты финансовой отчетности», «1С: 
программирование», «Оценка и экспертиза собственности»). 

Представляется, что для дальнейшей успешной реализации программ 
дополнительного образования необходимо: формирование имиджа БИФ КемГУ как 
передового в городе и районе вуза в области ДПО; проведение активной рекламной 
кампании по реализуемым программам дополнительного образования для привлечения 
внешних слушателей; создание условий для профессиональной подготовки 
преподавательских кадров, задействованных в реализации наиболее перспективных 
программ дополнительного образования. 

 
Список использованных источников 
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В современной научной литературе по педагогике можно встретить  разные, но 
тесно связанные друг с другом определения понятия «образование». В буквальном смысле 
образование – это формирование образа человека как активного носителя духовности, 
культуры и информации, это создание образованного человека при помощи находящихся 
в арсенале культуры самых разнообразных средств (такое определение, которое отражает 
функциональную сторону образования, восходит к традиции, заложенной еще в XVIII в. 
швейцарским педагогом И. Г. Пестолоцци). Понятием «образование» также обозначают 
закрепленный в нормативно-правовых документах уровень общеобразовательных и 
профессиональных знаний, подразумевая начальное, среднее и высшее образование, 
образующие специализированную образовательную систему,  функционирование которой 
обеспечивают различные образовательные учреждения, учреждения дополнительного 
образования, методические службы, научные организации педагогического профиля. И, 
наконец, образование – это одна из важнейших сфер общественной жизни,  это 
традиционный социальный институт, нацеленный на развитие человека во имя него 
самого и общества, частью которого он является.  

По мере цивилизационного развития влияние института образования на общество 
неуклонно возрастало, поскольку именно образование формирует интеллектуальный  и 
культурный потенциал нации, который, в свою очередь, является основополагающим 
фактором социального прогресса, определяет развития общества не только в ближайшей, 
но и отдаленной перспективе. «Современное образование… во многом определяют 
завтрашний  и послезавтрашний день общества: каким оно будет и какое место займет в 
жесткой конкурентной борьбе в мире, что будут представлять его граждане. Решение 
актуальных проблем… образования… органично связано с обеспечением безопасности 
страны, поиском оптимальных путей выхода из кризиса, созданием благоприятных 
возможностей для устойчивого развития общества и  творческой  самореализации его 
граждан» [1; С. 368]. Задачи, стоящие на современном этапе перед институтом 
образования,  решаются образовательными организациями разного уровня и 
направленности, но ключевая роль здесь, несомненно, принадлежит организациям 
высшего образования. А «ориентиром» в решении поставленных задач для вузов являются 
федеральные государственные образовательные стандарты высшего образования. В свете 
сказанного примечательным представляется нормативное закрепление в федеральных 
государственных образовательных стандартах высшего образования поколения 3+  видов 
профессиональной деятельности, к которым готовятся выпускники, освоившие программу 
бакалавриата. Например, ФГОС, применяемый при реализации основных 
профессиональных образовательных программ высшего образования по направлению 
подготовки 44.03.01 «Педагогическое образование», предусматривает педагогическую, 
проектную, исследовательскую, культурно-просветительскую виды деятельности [2], 
ФГОС, применяемый при реализации основных профессиональных образовательных 
программ высшего образования по направлению подготовки 38.03.01 «Экономика», 
закрепляет расчетно-экономическую, аналитическую, научно-исследовательскую, 
организационно-управленческую, педагогическую, учетную, расчетно-финансовую, 
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банковскую, страховую виды деятельности [3], ФГОС, применяемый при реализации 
основных профессиональных образовательных программ высшего образования по 
направлению подготовки 02.03.02 «Фундаментальная информатика и информационные 
технологии» предполагает научно-исследовательскую, проектную и производственно-
технологическую, организационно-управленческую виды деятельности [4]. Как мы видим, 
одним приоритетных видов деятельности, к которой готовится бакалавр, обучающийся по 
программе академического бакалавриата, является научная или научно-исследовательская 
деятельность.  

Организация данного вида деятельности студентов является одним из приоритетов 
работы Беловского института (филиала) Кемеровского государственного университета 
(наш вуз реализует основные профессиональные образовательные программы высшего 
образования по направлениям подготовки «Менеджмент», «Экономика», 
«Фундаментальная информатика и информационные технологии»,  «Педагогическое 
образование», «Психология», основную образовательную программу высшего 
образования по направлению подготовки «Юриспруденция» и  основные образовательные 
программы высшего образования по специальностям «Экономика и управление на 
предприятии» (по отраслям), «Юриспруденция» и «Психология»;  численность студентов 
составляет 1727 человек, 193 из которых обучаются по очной форме).  Результаты НИРС 
не только влияют на показатели эффективности работы института, но и отражают 
интеллектуальный, творческий потенциал студенчества и преподавательского состава; 
участие в НИРС одновременно является условием профессионального и духовного 
становления  студентов, открывает для них возможность «рассказать» о себе 
потенциальным работодателям, а в некоторых случаях и получить ощутимое 
материальное вознаграждение.  

В целях консолидации студентов, проявляющих интерес к научно-
исследовательской деятельности, в нашем институте функционирует «Научное 
студенческое общество БИФ КемГУ». Основными направлениями его работы являются: 
1) информирование студентов о предстоящих научных конференциях, готовящихся к 
публикации сборников статей, объявленных конкурсах, программах, грантах; 2) оказание 
содействия (в том числе материального) продвижению результатов НИРС как на местном, 
так и на региональном и всероссийском уровне; 3) проведение индивидуального 
консультирования студентов и их научных руководителей; 4) проведение мастер-классов 
с привлечением ведущих преподавателей КемГУ и БИФ КемГУ, а также практикующих 
специалистов. 

Переходя к характеристике основных форм организации НИРС в нашем институте, 
следует отметить, что нами активно используются формы  как вполне традиционного 
характера, так и инновационного. Среди традиционных – привлечение студентов к 
публикации материалов как в соавторстве с научными руководителями, так и 
самостоятельно в изданиях самого разного уровня (от регионального до международного),  
у наших студентов есть возможность бесплатно публиковать результаты своих 
исследований в выходящих в БИФ  КемГУ поочередно раз в два года Сборнике статей  
Международной научной конференции «Наука и образование» и Сборнике трудов 
региональной научной конференции «Наука и образование». Студенты БИФ КемГУ 
успешно выступают на международных  и региональных конференциях, а также на 
вузовских мини-конференциях (а их регулярно проводят кафедры экономики, финансов, 
общественных наук, математики и естественных наук, лингвистики). Наши студенты 
регулярно участвуют и побеждают в различных научных конкурсах и олимпиадах 
(например, во Всероссийском конкурсе на лучший проект по молодежному 
самоуправлению «Россия сильна тобой», Всероссийском конкурсе молодежных проектов 
в номинации «Предпринимательство», в областном конкурсе «Лучшая авторская 
исследовательская работа», Олимпиаде по экономическим, финансовым дисциплинам и 
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вопросам управления,  Всероссийской Олимпиаде развития народного хозяйства России, а 
также подобных мероприятиях, организуемых кафедрами нашего института); в конце 
2015 г. одна из наших студенток выиграла городской конкурс «Студент года 2015», 
представив научно-исследовательскую работу «Формирование экокультуры населения как 
способ решения экологических проблем Беловского городского округа»; а один из 
студентов  за особые достижения, в том числе в научной деятельности, на 2015-2016 стал 
получателем  стипендии Правительства Российской Федерации. Студенты нашего вуза 
активно участвуют в конкурсных мероприятиях, направленных на грантовую поддержку 
проектов и добиваются в этом направлении определенных успехов (26 января на 
торжественном приеме Губернатора Кемеровской области А. Г Тулеева, приуроченном ко 
Дню российского студенчества, студент 4 курса, обучающийся по очной форме 
направлению подготовки «Менеджмент», получил Грант Губернатора Кемеровской 
области на реализацию социально значимого проекта (он сконструировал прибор для 
помощи людям с  ограниченными возможностями по зрению для ориентации в 
пространстве "Сонар "Горизонт», который ранее был представлен в г. Томске участникам 
одной их площадок в рамках мероприятий регионального этапа «Всероссийского стартап 
тура-2015 г.»). Наши студенты принимают участвуют в различных образовательных 
мероприятиях, например, проводимым по федеральной программе «Ты-  
предприниматель», а также проводимых в рамках городского молодежного форума 
«Территория молодых». 

Среди инновационных форм организации НИРС, применяемых в нашем институте, 
следует отметить проведение заседаний актива «Научного студенческого общества БИФ 
КемГУ» с участием ведущих преподавателей КемГУ и БИФ КемГУ, а также 
практикующих специалистов. На таких заседаниях, сопровождаемых видеозаписью, 
студентам предоставляется возможность выступить с презентацией своих научных  
проектов, после чего присутствующие преподаватели и студенты представляют 
подробный анализ самого выступления, включая содержание проекта, особенности 
поведения во время выступления, указывают на ошибки и позитивные моменты 
выступления с той целью, чтобы в дальнейшем студент минимизировал, а лучше вообще 
исключил, замеченные ошибки, имел представления о возможных способах и формах 
совершенствования своей работы и на последующих выступлениях в иной обстановке 
чувствовал себя более уверенно и комфортно.  

В течение трех лет  в нашем институте на базе компьютерной лаборатории под 
началом ее руководителя  организована работа научно-технической мастерской 
«Роботехника. Беспилотные летательные аппараты»,  которая открыла перед студентами 
возможность на практике применять свои научные знания в соответствующей области, 
развивать математические, конструкторские, инженерные способности. 

 В перспективе в БИФ КемГУ планируется дальнейшая оптимизация НИРС за счет 
продолжения применения показавших свою эффективность  форм организации НИРС, 
внедрения новых организационных форм и повышения результативности и качества 
выполняемых студентами проектов.  

 
Список использованных источников 

1. Артемова, В. Г. Парадигма современного образования: социокультурный аспект 
/ В. Г. Артемова, Я. В. Филлипов // Вестник Нижегородского университета им. Н. И. 
Лобачевского. Серия: Социальные науки. – 2004. – № 1. С. 368-373. 

2. Приказ Минобрнауки России от 04.12.2015 N 1426 "Об утверждении 
федерального государственного образовательного стандарта высшего образования по 
направлению подготовки 44.03.01 Педагогическое образование (уровень бакалавриата)" 

528 
 



 
(Зарегистрировано в Минюсте России 11.01.2016 N 40536) // 
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_192459/1f1fff4f7f64c42eca7cc2e9194ee0f
af42cf21c/  (дата обращения: 15.03.2016 г.) 

3. Приказ Минобрнауки России от 12.11.2015 N 1327 "Об утверждении 
федерального государственного образовательного стандарта высшего образования по 
направлению подготовки 38.03.01 Экономика (уровень бакалавриата)" (Зарегистрировано 
в Минюсте России 30.11.2015 N 39906) // 
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_189880/ (дата обращения: 15.03.2016 г.) 

4. Приказ Минобрнауки России от 12.03.2015 N 224 (ред. от 09.09.2015) "Об 
утверждении федерального государственного образовательного стандарта высшего 
образования по направлению подготовки 02.03.02 Фундаментальная информатика и 
информационные технологии (уровень бакалавриата)" (Зарегистрировано в Минюсте 
России 01.04.2015 N 36674) // http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_177730/ 
(дата обращения: 15.03.2016 г.) 

 
 

 
О развитии партнерства с работодателями  

 
Адакин Е.Е., Комарова Е.В. 

Беловский институт (филиал) Кемеровского государственного университета,  
 г. Белово, Россия 

E-mail: Bifkgu@mail.ru 
 

В современных условиях установление тесных партнерских отношений с 
работодателями является одним из приоритетных направлений развития 
профессионального образования [1].  Стабильное взаимодействие вуза с социальными 
партнерами базируется на взаимовыгодных условиях: вуз выстраивает систему 
взаимосвязи образовательный среды с производством, усиливает практическую 
составляющую подготовки студентов, а работодатели получают возможность влиять на 
содержание образования будущих выпускников и формировать кадровый резерв. 

На современном этапе качество высшего образования во многом определено 
степенью эффективности партнерства с работодателями.  В числе основных задач 
партнерства вуза с работодателями можно определить следующие: 

- содействие эффективной адаптации молодых специалистов к новым 
экономическим условиям и специфике профессиональной деятельности; 

- сглаживание диспропорций развития регионального рынка труда;  
- создание кадрового резерва для предприятий и организаций региона. 
В рамках выполнения решения координационного совета по кадровой политике 

Беловского городского округа и реализации перехода на уровневую систему высшего 
профессионального образования БИФ КемГУ  разработал и реализует план организации 
взаимодействия и сотрудничества с социальными партнерами и работодателями. В БИФ 
КемГУ эффективно функционируют следующие направления взаимодействия с 
работодателями: 

Со стороны работодателей 
1. Участие работодателей и социальных партнеров в совместной разработке 

основных образовательных программ вуза для направлений подготовки бакалавриата и 
профессиональных требований к выпускникам. В соответствии с требованиями ФГОС все 
ООП института разработаны с участием работодателей. В процессе разработки, в ходе 
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рабочих совещаний в ООП вносились коррективы в соответствии с пожеланиями и 
запросами работодателей.  

2. Заключение договоров между вузом и социальными партнерами об организации 
производственной практики, стажировки и трудоустройстве выпускников. Организован в 
соответствии с рабочим планом заключения договоров. Ежегодно растет статистика 
заключенных БИФ КемГУ договоров: за 2015 г.  БИФ КемГУ заключил 153 договора,  на 
01.01.2016 г. действует 296 соглашений и договоров о взаимодействии и сотрудничестве в 
области организации учебной и производственной практики и трудоустройства. 

3. Участие представителей социальных партнеров в образовательной деятельности 
вуза: ведение дисциплин обще-профессионального блока и спец. курсов. На всех 
специальностях и направлениях подготовки БИФ КемГУ выдержаны требования ФГОС о 
привлечении к образовательной деятельности соответствующего процента представителей 
работодателей – педагогов-практиков. 

4.Участие ведущих сотрудников предприятий и организаций в работе 
Государственных аттестационных комиссий по защитам дипломных работ студентов БИФ 
КемГУ. В состав всех Государственных аттестационных комиссий БИФ КемГУ включены 
представители работодателей, которым представляется возможность отбора наиболее 
талантливых студентов. Представители работодателей в процессе защиты студентами 
выпускных квалификационных работ выполняют не только функцию оценки значимости 
студенческих дипломных проектов, но и используют возможности создания кадрового 
резерва для своих предприятий и учреждений. 

5. Проведение совместно с преподавателями и сотрудниками БИФ КемГУ 
исследований научно-практической направленности. В зависимости от направления 
подготовки в разработке совместных проектов в разное время были задействованы все 
кафедры БИФ КемГУ. Так, традиционно, по запросу Администрации Беловского 
городского округа кафедра экономики БИФ КемГУ принимает активное участие в 
разработке Комплексного инвестиционного плана модернизации города Белово. 

6. Спонсорская помощь в проведении вузовских мероприятий (к сожалению, 
редкая в последние годы форма взаимодействия с социальными партнерами). 

Со стороны БИФ КемГУ: 
1.Организация разъяснительной работы с работодателями по задачам вуза в 

условиях перехода на уровневую систему высшего профессионального образования:   
1.1 Сбор информации о целесообразности подготовки бакалавров с учетом 

потребности рынка труда; 
1.2 Усиление партнерства с руководителями предприятий, учреждений, 

организаций в сфере трудоустройства выпускников, проведение совместных совещаний и 
круглых столов, ярмарок вакансий. 

2. Оказание методической поддержки.  
3. Согласование с работодателями тематики курсовых и дипломных работ, в 

соответствии с официальными запросами с потребностями организаций и учреждений. 
4.Проведение рецензирования и апробации научных работ, выполненных 

сотрудниками работодателей, содействие их участию в научных семинарах и 
конференциях, проводимых в БИФ КемГУ. 

5.Участие в выполнении совместных исследований. Так, в соответствии с 
запросами социальных партнеров в БИФ КемГУ на кафедре экономики  совместно с 
Администрацией г. Белова, Управлением по делам молодежи, Муниципальным фондом 
поддержки малого предпринимательства успешно был реализован проект по созданию 
команды SIFE.  
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6. Содействие в подборе из числа обучающихся, студентов, специалистов для 

работы на предприятии. Ежегодно растет число обращений в отдел практики и 
трудоустройства БИФ КемГУ по вопросам подбора профессиональных кадров для 
предприятий-социальных партнеров. Так, за  2014-2015 уч. год в БИФ КемГУ поступило 
59 обращения от организаций и предприятий по вопросам временной и постоянной 
занятости, было предложено более 100  вакансий для студентов очной формы обучения. 

7.Размещение  рекламы социальных партнеров в средствах информации БИФ 
КемГУ (на официальном сайте и информационных стендах). 

Активное взаимодействие с работодателями в ходе организации практики 
позволяет реализовывать и ряд взаимовыгодных творческих проектов. Так на протяжении 
нескольких лет в рамках летней производственной практики институт плодотворно 
сотрудничает с ОАО «Россельхозбанк» по вопросам реализации проекта  Финансового 
студенческого отряда. В 2014 г. управляющий Д/О Кемеровского РФ ОАО 
Россельхозбанк в городе Белово В. А. Самойлов выразил директору БИФ КемГУ, д.п.н., 
профессору Е. Е. Адакину благодарность и признательность за отличную подготовку 
студентов, особо отметив достижения студентки Пашковой Анастасии, занявшей первое 
место в творческом конкурсе на банковскую тематику, проходившему по инициативе 
банка и обеспечившей победу Беловскому отряду по Кемеровскому филиалу. Кроме 
этого, управляющий  оценил деятельность студентов в работе финансового студенческого 
отряда как способ профессиональной адаптации будущих специалистов, источник 
формирования кадрового резерва банка и выразил надежду на дальнейшее активное 
сотрудничество между институтом и ОАО Россельхозбанком.  

На основе результатов совместной работы  можно сделать вывод о том, что 
работодатели  готовы к участию в процессе  подготовки  компетентных  специалистов. На 
современном этапе развития большинство работодателей  и социальных партнеров 
осознают  значимость  проблемы компетентностного подхода в образовании и 
рассматривают сотрудничество с вузами региона в качестве важного условия роста 
профессиональной подготовки выпускников.  

Таким образом, в БИФ КемГУ налажена система плодотворного сотрудничества и 
эффективная совместная деятельность с работодателями – предприятиями и 
организациями города, района и области, государственными и местными органами 
власти[2]. В круг постоянных социальных партнеров БИФ КемГУ входят ключевые 
представители работодателей: Администрация Беловского городского округа, 
Администрация Беловского района, ОАО «УРАЛСИБ», «МДМ Банк», ОАО 
«Россельхозбанк», «Сбербанк», «Росбанк», «ТрансКредитБанк», ООО «Кузбасское 
кредитное агентство», ООО «ДНС-Кемерово», МОВД г. Белово и т.д. 
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Одним из важнейших юридических фактов, с которым законодатель связывает 

возникновение большинства правоотношений в сфере социального обеспечения, является 
трудовой стаж. Его наличие существенно влияет на объем прав нетрудоспособных 
граждан в сфере социального обеспечения. 

Многообразие норм, касающихся трудового стажа, различная их значимость в 
разных институтах права социального обеспечения, позволяют выделить трудовой стаж в 
самостоятельный институт этой отрасли права, тесно связанный с рядом других правовых 
институтов. 

Реформирование системы социального обеспечения привело к значительной 
трансформации традиционной классификации трудового стажа, изменению его значения 
при предоставлении отдельных видов социального обеспечения. 

В современной научной литературе выделяются следующие основные функции 
трудового стажа:  

1) экономическая (производственная) – привлечение кадров в определенные 
отрасли народного хозяйства, к работе в определенных местностях, создание предпосылок 
для продолжения трудовой деятельности,  решение других экономических задач;  

2)  охраны здоровья работников  – сокращение периода негативного воздействия 
вредных производственных факторов;  

3) демографическая – содействие планированию семьи, стимулирование 
рождаемости, решение других задач демографической политики государства [1, с.7]. 

Вопросы правового регулирования трудового стажа анализировались в 
юридической литературе в основном в рамках науки трудового права. Впервые понятие 
трудового стажа, преодолевающее ограниченность этой правовой категории рамками 
трудового права, в общем виде сформулировано B.C. Андреевым, который определил 
трудовой стаж как «продолжительность оплачиваемой общественно-полезной 
деятельности гражданина в социалистическом общественном производстве, в сфере 
государственного, общественного или социально-культурного строительства» [2, с.75] . 

В действующем пенсионном законодательстве нет легального определения 
трудового стажа. Так, в Законе Республики Казахстан от 21 июня 2013 г. «О пенсионном 
обеспечении в Республике Казахстан» предусмотрены лишь нормы об исчислении 
трудового стажа для назначения пенсионных выплат из ГЦВП.  

В качестве базового можно взять определение трудового стажа, закрепленное в 
Трудовом кодексе Республики Казахстан от 23 ноября 2015г.: 

«трудовой стаж – время в календарном исчислении, затраченное работником на 
выполнение трудовых обязанностей, а также иные периоды, включаемые в трудовой 
стаж в соответствии с настоящим Кодексом» (п.п.29, п.1 ст.1). 

Однако данное определение, не вполне проясняет ситуацию с «иными периодами», 
которые включаются в трудовой стаж. 

В учебных изданиях по праву социальному обеспечению трудовой стаж 
определяют как суммарную продолжительность трудовой, иной общественно полезной 
деятельности и других, указанных в законе периодов (независимо от того, где и когда они 
имели место и были ли в них перерывы), с которыми связаны определенные правовые 
последствия [3, с.165].  

Помимо оплачиваемой трудовой деятельности в трудовой стаж в соответствии с 
правовыми предписаниями  включается и неоплачиваемая трудовая деятельность, 
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например уход за инвалидом I группы, престарелым, за ребенком, а также некоторые 
другие периоды, которые не относятся к трудовой деятельности. Это периоды: временной 
нетрудоспособности (иногда и инвалидности), отпуска без сохранения заработка, лишения 
свободы в случаях необоснованного привлечения к уголовной ответственности и т.д. 

Трудовой стаж имеет юридическое значение во многих сферах. Он учитывается 
при предоставлении оплачиваемых отпусков, занятии определенных должностей и т.д. 
Однако наибольшее значение он имеет в правовом регулировании отношений в сфере 
социального обеспечения.  

В одних случаях с ним связывается само право на получение соответствующего 
материального обеспечения, в других – его размер, в третьих – и то, и другое  [3, с.165]. 

С трудовым стажем связано приобретение права на трудовые пенсии – пенсии по 
возрасту из солидарной системы и пенсии по выслуге лет, и некоторые виды пособий 
(государственные специальные пособия, пособия по безработице и др.). 

Трудовой стаж имеет количественную и качественную характеристики. 
Продолжительность в годах отражает количественную сторону. Качественная сторона 
выражается в специфике производственных условий (вредные, опасные, тяжелые), 
территорий, в которых осуществлялась трудовая деятельность (например, зоны 
экологических бедствий).   

С учетом указанных характеристик трудовой стаж подразделяется на: 
• общий; 
• специальный. 
Причем специальный стаж является частью общего трудового стажа [4, с.59]. 
В недалеком прошлом выделялся и непрерывный трудовой стаж [3, с.166]. 
Рассматривая вопрос о непрерывном трудовом стаже, следует уяснить, что его 

значение сохранилось только при определении размера пособия по временной 
нетрудоспособности в порядке социального страхования. 

Непрерывный трудовой стаж представляет собой непрерывную трудовую 
деятельность на одном предприятии (в учреждении, организации) или на разных, если при 
переходе с одной работы на другую трудоустройство состоялось в установленные 
законодательством сроки. В содержание непрерывного трудового стажа включается, как 
правило, только трудовая деятельность [4, с.59]. 

 Такая классификация трудового стажа позволяет дифференцированно подходить к 
назначению различных видов пенсий и других видов социального обеспечения. Но 
сегодня не все виды трудового стажа применяются. Утрачивает свое прежнее значение 
непрерывный трудовой стаж, но зато возрастает роль общего и специального стажа 
работы, а в будущем – страхового стажа. 

Это связано с тем, что в соответствии с действующим законодательством, 
основаниями предоставления большинства видов социального обеспечения (пенсии из 
накопительной системы, пособий по беременности и родам, пособий по уходу за 
ребенком, пособий по безработице), выступает стаж участия в системе обязательного 
социального страхования Республики Казахстан. 

Трудовой стаж является определенным критерием оценки (измерения) трудового 
вклада человека, с учетом которого предоставляются конкретные виды социального 
обеспечения и устанавливается уровень обеспечения. 

На правовое регулирование института трудового стажа направлен целый комплекс 
разноуровневых нормативных актов (международно-правовые, законодательные и 
подзаконные нормативные акты, акты министерств и ведомств). Но это больше 
недостаток, чем достоинство, так как чем больше актов – тем больше противоречий и 
«несостыковок», большое количество нормативных актов вызывают проблемы при 
применении на практике. 
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В условиях трансформации общественной жизни усиливается ответственность 

граждан за свои доходы и свой уровень жизни,  возрастает значение трудового стажа, 
меняется его качественная сторона.  

Как отмечается в Послании Президента Республики Казахстан народу Казахстана  
от 27 января 2012 года  «Социально-экономическая модернизация – главный вектор 
развития Казахстана», стратегия современного Казахстана строится в «направлении 
от социальной защиты к социальному прогрессу. Это означает отказ от иждивенчества, 
социального инфантилизма, преодоление инерции патернализма.  

В целом, социальная политика должна быть направлена на создание 
конкурентоспособного и сильного «Общества всеобщего труда». 
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Влияние  курса «Основы религиоведения»  на формирование  
духовности и нравственности молодёжи 

 
Божбанбаев Б.М. 

 Алматинской академии экономики и статистики  
 

С этапа независимости в Республике Казахстан происходит смена идеологических 
ценностей. Отказ от идеологии атеизма, провозглашение  свободы вероисповедания, а 
также равенство всех религиий (Закон Республики Казахстан от 15 января 1992г. «О 
свободе вероисповедания и религиозных объединениях»)  является  фактом духовного 
возрождения современного казахстанского общества.  В ст. 1 Конституции Республики 
Казахстан «Республика Казахстан утверждает себя демократическим, светским, правовым 
и социальным государством, высшими ценностями которого являются человек, его жизнь, 
права и свободы» [1], и его национальная безопасность, укрепление взаимоотношений 
между конфессиями не в меньшей степени зависят от активности граждан страны, 
участвующих в этих процессах. Атеистическое образование  потеряла  полную  
потребность в обществе, свобода вероисповедания стала  начала обретать актуальность в 
обществе. Особую активность на нашем духовном поле проявляли в форме  
миссионерской деятельности, многочисленные новые религиозные движения, хлынувшие 
в республику из-за рубежа. В результате духовно- нравственного кризиса и религиозной 
безграмотности многие граждане Казахстана оказались в составе  религиозных сект. 
Обеспечение порядка и безопастности в социо- религиозной сфере одними 
администратурными ресурсами невозможно.  Общество нужно оградить от религиозной 
безграмотности и дать серьезное образование в облати религии  в стенах 
общеобразовательных школ, ССУЗ и ВУЗ, что даст серьезный серьезный отпор 
различным отрицательным  миссионерским и радикальным проявлениям.  В 
вышеуказанных учебных заведениях образование в сфере Религиоведения  должно стать 
одним из составляющих частей гуманитарного образования,  дать нашему молодому 
обществу объективные научные знания о религии, её истории, роли религии в жизни 
человечества, его культуре, духовно-нравственной сфере. Это в свою очередь даст 
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возможность молодому поколению более успешно реализовать своё право на свободу 
совести при выборе религии или отказе от этого выбора. Важной задачей религиоведения 
является активное влияние на формирование духовности и нравственности молодёжи. 
Религиоведение исследует как религиозную, так и светскую (безрелигиозную) духовность 
и, не отвергая ни ту, ни другую, даёт возможность их сравнения с учётом негативных и 
позитивных моментов той и другой, их совпадения и различия, а также возможность 
выбора между ними. Религиоведческие знания, несомненно, окажут своё воздействие на 
этот выбор.                                                                           

На сегодняшнии день  государством принимаются меры, направленные на 
повышение религиозной грамотности населения, ограждения граждан от влияния 
радикальной религиозной идеологии. В 2011 году указом Президента было создано 
Агентство по делам религий и его департаменты по делам религий в областях. А также 
был принят Закон от 11 октября 2011 года «О религиозной деятельности и религиозных 
объединениях» согласно, которому «Республика Казахстан подтверждает право каждого 
на свободу совести, гарантирует равноправие каждого независимо от его религиозного 
убеждения, признает историческую роль ислама ханафитского направления и 
православного христианства в развитии культуры и духовной жизни народа » [2]. 

Нас не могут не волновать имевшие место отдельные события в западном регионе, 
как и в целом по стране, связанные с проявлениями религиозного  экстремизма. Эти 
факты вынуждают  нас более эффективно и целенаправленно осуществлять продуманную 
работу по повышению религиозной грамотности граждан. Речь не идет о создании 
единого религиозного пространства. Мы должны закладывать в сознание наших 
сограждан стремление проявлять уважение, терпимость к представителям других религий, 
национальностей, сообществ [3]. Но порой именно из-за недостатка религиозной 
грамотности нетрадиционные религиозные течения пополняются новыми членами, 
которые становятся марионетками в руках экстремистов [4]. 

Особое значение  в современных условиях   приобретает когда казахстанское 
общество столкнулось  с  проявлениями религиозного радикализма.  С момента отказа 
атеистической идеологии  повысилась  духовная  потребность  граждан, что привело к 
количеству роста верующего населения  страны. Сегодня  государством принимаются 
меры, направленные на повышение религиозной грамотности населения, ограждения 
граждан от влияния радикальной религиозной идеологии. Приказом № 430 от 14 сентября 
2009г. Министра образования и науки Республики Казахстан во всех государственных 
средних общеобразовательных школах в 9-х классах введено преподавание нового 
факультативного курса «Основы религиоведения». Учитывая  многонациональность и 
многоконфициальность казахстанского общества  ввдения курса «Основы 
религиоведения» имеет большое нравственно-этическое, культурное значение на 
становление демократического и гражданского общества в нашей Республике.    На основе 
социологического исследования был сделан вывод, что «главным средством 
противодействия конфликтам в межрелигиозных отношениях становятся: справедливая 
социальная политика; расширение культурного кругозора верующих людей, например, 
через преподавание курсов светского, сравнительного религиоведения; нейтрализация 
стремления криминальных и других теневых кругов добиваться своих политизированных 
целей с использованием религиозных людей, групп и сообществ» [5]. 

«Для развития культуры современности необходимо учитывать религиозные 
ценности, т.к. многие религиозные истины несут в себе духовно-нравственный 
потенциал» [6]. Под религиозным образованием понимается деятельность по трансляции 
религиозных доктрин. 

Образовательная политика XXI века ориентирована на восстановление духовно-
нравственного компонента в воспитании детей и подростков на основе  традиционных 
религии казахстанского общества 
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Введение в ст. 169 ГК РФ правовых последствий совершения антисоциальных 

сделок является одним из способов гражданско-правовой охраны государственного 
порядка и общественной нравственности [1]. Нормы об антисоциальных сделках были 
закреплены в законодательстве сравнительно давно, что предопределяет необходимость 
обобщения положительного опыта прошлого в целях заимствования теоретических 
положений, которые позволят верно подойти к формированию правовых норм о сделке, 
совершенной с целью противной основам правопорядка и нравственности . Проведенный 
ещё И .А. Покровским исторический анализ возникновения антисоциальных сделок 
позволил определить , что всё началось с понятия «общественный порядок» и «добрые 
нравы» [2]. Данные понятия появились во Французском Кодексе Наполеона 1804 г., 
который гласит, что всякий акт, противоречащий общественному порядку, является 
недозволенным. В настоящее время понятие антисоциальной сделки в Гражданском 
Кодексе РФ не сформулировано. Общественный порядок не может в полной мере 
соответствовать порядку, определенному законом. Общественные отношения не всегда 
урегулированы нормами права, они формулируются на протяжении долгого времени, 
превращаясь в незаменимые для общества традиции и обычаи, которые в дальнейшем и 
будут составлять модель желаемого поведения субъектов. На сегодняшний день 
законодателю необходимо найти общее между тем, что не запрещено законами и что не 
нарушает «добрых нравов».  

В сравнении, например, с зарубежным опытом, можно отметить, что в США, 
сделка является противоправной, если ее совершение приносит вред общественному 
благополучию. Но как в России, так же и в США не определено законом, в какие сделки 
лицо может вступать, установлены общие границы, которых он не должен преступать. 
Есть положение о том, что если при заключении сделки лицо совершает преступление , 
вследствие чего получает для себя определенную выгоду , то данный факт нельзя назвать 
совершением противоправной сделки . Для признания её антисоциальной необходим 
мотив, который в последствии создаст угрозу обществу и государству. По нашему 
мнению невозможно дать четкого понятия, определяющего границы не нарушения 
общественного порядка и нравственности. Это связано, прежде всего, с динамикой жизни 
и изменением общественных отношений.  

536 
 

http://www.kazpravda.kz/c/1344670503%2010
mailto:Jura947@yandex.ru


 
В статье 169 ГК РФ не определен перечень сделок, не соответствующих основам 

правопорядка или нравственности. Сделка, совершенная с целью, заведомо противной 
основам правопорядка или нравственности, ничтожна. Постановлением 
Конституционного Суда РФ от 25 апреля 2011г. № 6-П определено, что недопустимо 
совершение противоправных действий любых субъектов гражданских правоотношений, 
посягающие на: 1) требование справедливости, в его взаимоотношениях с физическими и 
юридическими лицами как субъектами юридической ответственности; 2) охрана здоровья; 
3) охрана семьи; 4) конституционный принцип верховенства права и справедливости; 5) 
недопустимость злоупотребление правом [3]. В Концепции развития гражданского 
законодательства Российской Федерации, для решения данной проблемы предлагается 
введение в ГК РФ принципа добросовестности для исключения злоупотребления правом 
[4]. Мы считаем, что необходимо не только введения данного понятия, но и отражения 
данного признака в ст. 169. УК РФ, так как в данной статье говорится о последствиях 
заключения антисоциальной сделки, которые указаны в ст. 167 УК РФ. Одним из которых 
является следующее: «лицо, которое знало или должно было знать об основаниях 
недействительности оспоримой сделки, после признания этой сделки недействительной не 
считается действовавшим добросовестно».  

В Своде законов Российской империи [5] ничтожными считались такие договоры, 
которые «клонились» к: 1) расторжению законного супружества; 2) к подложному 
переукреплению имения во избежание платежа долгов (под этим понималось отчуждение 
должником своего имущества с целью избежания уплаты долгов, в частности фиктивная 
распродажа имущества перед объявлением банкротства); 3) к присвоению частному лицу 
такого права, которого оно по состоянию своему иметь не может [6]. 

В юридической литературе отмечается, что при таком подходе гражданское 
законодательство, по-сути, закрепляло условия, которым должен был соответствовать 
предмет сделки – он должен быть оборотоспособным. Таким образом, сделка 
признавалась недействительной, если ее предмет был изъят из гражданского оборота 
(продажа живого человека, внеоборотной вещи) [7].  

На наш взгляд, необходимо в статье 169 ГК РФ отразить понятие «основы 
правопорядка» и установить четкий перечень составов недействительных сделок, 
совершенных с целью, противной основам правопорядка, а именно считать такими 
сделки: а) нарушающие основополагающие принципы российского права, в том числе 
противоречащие основам гражданского законодательства, таким, как равенство 
участников, неприкосновенность собственности, свобода договора; б) предметом или 
целью которых являются деяния, предусмотренные нормами Уголовного закона; в) 
затрагивающие конституционные права и свободы граждан.  

В тоже время, ряд ведущих ученых указывали на необоснованность и 
нецелесообразность применения конфискационных последствий к сделкам, совершенным 
с целью, противной основам правопорядка и нравственности. Так, например, по мнению 
Д.М. Генкина, столь жесткая санкция должна была применяться только к договорам, 
которые нарушают нормы права, отражающие и закрепляющие социалистический строй 
[8]. Основанием такого утверждения была ситуация, которая складывалась в судебной 
практике. Суды достаточно часто применяли двустороннюю реституцию. На наш взгляд 
данное положение является справедливым. В данном случае необходимо разграничивать 
случаи совершения антисоциальной сделки. Так, если деятельность участников сделки 
содержит цель нарушить закон, то в таком случае необходимо применение 
конфискационных последствий сделки, если же цели таковой нет, то необходимо 
применение двухсторонней реституции. Раскрывая сущность сделки в обход закона, еще 
Ю.С. Гамбаров отмечал, что «цель сделок в обход закона лежит в стремлении прийти к 
тому, что запрещено законом» [9].  

Совершенно очевидно, что последствия совершаемых сделок имеют разное 
значение, как для государства , так и для участников отношений . Это означает, что 
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применять одинаковые правовые последствия крайне не верно. Фактически это привело к 
тому, что при дальнейшем развитии гражданского законодательства, стремясь уйти от 
неоправданной жестокости, была предусмотрена норма о том, что в доход государства 
подлежит взыскание полученного не по всем недействительным сделкам, а лишь по тем, 
которые совершены с целью противной интересам государства [10].  

В ГК РСФСР 1964 г. уже была закреплена общая норма о недействительности 
сделки, не соответствующей требованиям закона, и общие последствия ее 
недействительности в виде обязанности сторон по недействительной сделке возвратить 
другой стороне все полученное по сделке, а при невозможности возвратить полученное в 
натуре возместить его стоимость в деньгах ( ст. 48 ГК РСФСР 1964 г.). целью, противной 
интересам государства и общества (ст. 49 ГК РСФСР 1964 г.) [11].  

В судебной практике того периода такие сделки квалифицировались в качестве 
недействительных в случае их совершения сторонами или стороной с умыслом. Однако 
для применения ст. 49 ГК РСФСР 1964 г. было явно недостаточно установления только 
лишь субъективной стороны сделки. Необходимо было также раскрыть и объективную 
сторону сделки, установить, что сделка совершена с целью, противной интересам 
государства и общества.  

О.А. Красавчиков полагал, что объективная сторона характеризуется тремя 
признаками. Во-первых, при совершении антисоциальной сделки должно иметь место 
расхождение целей сторон такой сделки и целей государства и общества, а не отдельных 
организаций или граждан. Во-вторых, противоречие целей должно быть существенным. 
В-третьих, антисоциальная сделка должна была существенно нарушать интересы 
государства и общества. В качестве сделок, совершенных с целью, противной интересам 
социалистического государства и общества, О.А. Красавчиков выделял сделки, 
нарушающие систему планирования, денежного обращения, законы о национализации 
земли и монополии внешней торговли, направленные на извлечение нетрудовых доходов 
[12].  

В.П. Шахматов полагал, что к таким недействительным сделкам следовало 
отнести: сделки с взрывчатыми и радиоактивными веществами, оружием, 
радиопередатчиками, сильнодействующими ядовитыми и наркотическими средствами, с 
золотом, серебром, платиной, иностранной валютой, иностранными ценными бумагами, 
драгоценными камнями, сделки с запрещенной к распространению литературой, 
порнографическими открытками и др.. Необходимо обращать внимание не только на цель, 
но и на объективную, субъективную стороны совершенной сделки. Ущерб в большей 
степени наносится не только государству, но и участникам сделки. Если последствия 
затрагивают интересы государства, то справедливым будет признать наступление 
последствий в виде конфискации, нежели двухсторонней реституции.  

До вступления в силу Федерального от 07.05.2013 №100-ФЗ, предусматривающего 
изменения положений ст. 169 ГК РФ, речь могла идти и о реализации сделки одной из 
сторон, в настоящее же время сделка должна быть совершена двумя сторонами, что 
говорит о применении двухсторонней реституции, чего не было ранее. С учетом 
сказанного до внесения изменений утратили свою актуальность указания высших 
судебных органов, на то что для антисоциальных сделок невозможна двусторонняя 
реституция, суд вправе по своей инициативе применять как конфискационные 
последствия, так и одностороннюю реституцию.  

Анализируя п. 2 ст. 168 ГК РФ в новой редакции и ст. 169 ГК РФ в любой 
редакции, можно заметить некоторые несоответствие в нормах закона. Законодатель, 
используя понятие ничтожности сделки в ст. 168 ГК РФ подразумевает прямое нарушение 
нормы закона. В статье же 169 ГК РФ, законодатель использует то же понятие, но 
применительно к нарушению не только норм закона, но и нравственных начал. 
Соответственно можно сделать вывод о том, что данное обстоятельство приводит к 
заблуждению правоприменителей при признании сделки ничтожной и облегчает работу 
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судам, которым стоит лишь только обнаружив нарушение закона, признавать сделку 
ничтожной. 

Необоснованной представляется возможность признания сделки недействительной, 
если она не нарушает норм права, и возложения ответственности по ст. 169 ГК РФ на лиц, 
нарушивших только запреты морального, не юридического характера. Действующее 
законодательство не указывает на обязанность участников гражданского оборота 
соблюдать нормы нравственности, говоря об осуществлении гражданских прав. Под 
нравственностью как критерием ничтожности сделок должно пониматься не любое 
осуждаемое обществом поведение, а именно наиболее серьезные аморальные деяния, 
противоречащие принятым в обществе представлениям о моральных устоях, запрет на 
совершение которых установлен нормами права. Иначе этот критерий превратится в 
средство злоупотребления правом, т.е. при незначительных безнравственных поступках 
(нарушение правил приличия, недостойное поведение и т.п.) позволит одной стороне 
использовать свои правомочия во вред охраняемым законом интересам другой стороны. 
Правовой результат, к которому стремится каждая из сторон, должен явным образом 
противоречить именно основам правопорядка или нравственности, а непросто не 
соответствовать закону или нормам морали. 

Неясность относительно ключевых признаков антисоциальной сделки приводит к 
проблемам квалификации ст. 169 ГК РФ. Для применения конфискационных последствий 
требуется, чтобы сделку исполнили обе стороны. Однако на практике исполнение сделки 
заменяется установлением цели сделки и достижением запланированного результата, но 
не учитывается изначальное желание лиц. Полагаем, что мнимый характер сделки, т.е. 
изначальное отсутствие желания сторон ее исполнять, исключает использование ГК РФ. 
Подобной проблемы не возникнет, если в законодательстве будет четко определено, что 
противоречить основам правопорядка и нравственности должны не только намерения 
сторон, но и содержание сделки. Например, сделки связанные с оборотом наркотических 
средств, радиоактивных веществ. 

Представляется, что, если сделка противоречит основам правопорядка или 
нравственности и при этом одновременно является уголовным правонарушением, санкции 
публичной власти должны осуществляться в рамках норм соответствующих отраслей 
права. Гражданское право при этом, как и в иных случаях, должно регулировать 
отношения участников сделки и иных участников гражданского оборота, которым в 
результате исполнения сделки причинен вред. То есть речь должна идти о реституции и 
возмещении вреда иному субъекту гражданских правоотношений. Поскольку речь, 
прежде всего, идет о нарушении основ правопорядка, возможно предъявление требования 
о возмещении ущерба, причиненного публичному образованию исполнением такой 
сделки.  

Таким образом, некоторый анализ правовой природы и проблем квалификации  
антисоциальных сделок позволяет сделать определенные выводы. Во-первых, понятие 
антисоциальной сделки в науке гражданского права окончательно не разработано. 
Учитывая изложенное, антисоциальную сделку можно определить, как совершение 
физическими и юридическими лицами умышленных, создающих конфликт частных и 
общественных интересов, противоправных действий с единственной целью нарушить 
основы правопорядка и нравственности. Обобщая имеющиеся теоретические положения, 
можно выделить критерии определения антисоциальной сделки: а) нарушение 
основополагающих принципов российского права, в том числе противоречащие основным 
принципам гражданского законодательства, таким, как равенство участников, 
неприкосновенность собственности, свобода договора; б) затрагивающие 
конституционные права и свободы граждан; в) нарушающие положения законодательства, 
касающиеся основ конституционного, экономического и правового строя государства, а 
также его суверенитета и безопасности. Ключевыми признаками антисоциальной сделки 
являются: а) совершение противоправных действий двумя сторонами сделки при наличии 
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как прямого, так и косвенного умысла с единственной целью нарушить основы 
правопорядка и нравственности; б) совершение действий приводит к острой социальной 
конфликтности частных интересов участков сделки с общественными интересами; в) 
недействительность сделки должна предусматривать как нарушение основ правопорядка, 
так и нравственности. 

Во-вторых, при квалификации антисоциальных сделок сложность представляет 
уяснение базовых категорий «основы правопорядка» и «основы нравственности», которые 
законодательно не определены. Вопрос в том, что основные правовые положения, 
составляющие основы правопорядка, содержаться в различных нормах гражданского и 
иного отраслевого законодательства. В связи с этим, полагаем, в ГК РФ законодатель 
должен конкретизировать это понятие. Такой же подход можно наблюдать в литературе 
[13]. Необходимо так же включить «добросовестность» в совокупность признаков, 
указанных в ст. 169 ГК РФ. Совершение антисоциальных сделок предусматривает 
возникновение последствий как конфискационных (при наличии цели направленной 
против интересов государства), так и использование двусторонней реституции (при 
отсутствии таковой цели и наличии интересов участников сделки) в соответствии с 
вступившими в силу изменениями ст. 169 ГК РФ. Выявленное противоречие ст. 168 ГК РФ 
и ст . 169 ГК РФ , предусматривающее признание сделки ничтожной , влечёт затруднение 
только для правоприменителей, проблем в квалификации из данного положения не 
вытекает. Анализируя статьи ГК РФ в отношении совершения антисоциальных сделок, 
возникает необходимость в ст. 169 ГК РФ трактовки понятия «публичный интерес», а так 
же указания тех лиц, которые имеют право заявить о совершении такой сделки. В 
настоящее время такая возможность предоставлена только суду. Квалифицировать ту или 
иную сделку по ст. 169 ГК РФ можно только в том случае, если установлено судом 
наличие желания сторон на заключение антисоциальной сделки, если совершенная сделка 
представляет собой преступление, предусмотренное нормами УК РФ, то квалификация по 
ст. 169 ГК РФ не допустима. 
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Современное образование нацелено на решение таких задач, как создание условий 

для повышения конкурентоспособности личности, обеспечение профессиональной и 
социальной мобильности, формирование кадровой элиты общества, основанной на 
свободном развитии личности.  

Быстрая и успешная адаптация к жизни колледжа студентов первого курса является 
залогом успешности овладения ими профессией. Существенная роль в адаптации 
студентов отводится кураторам. Их работа должна быть направлена на создание 
оптимальных условий для саморазвития личности студента; помощь в социальной 
адаптации студентов-первокурсников; приобщение к корпоративной культуре колледжа. 
Куратор участвует в решении этих задачи путем консультирования, ориентации и 
психологической поддержки студентов. Куратор, работающий с иностранными 
студентами, является в то же время организатором их учебы и жизни, воспитателем и 
помощником в решении сложных проблем. В числе его задач – оперативно и в 
благоприятных условиях включить студента в социально-культурную среду колледжа, 
помочь ему преодолеть адаптационные барьеры, вовлечь его в учебную и общественную 
жизнь колледжа. 

Что такое адаптация? Адаптация (от лат. Adapto – приспособляю, фр. adaptation – 
приспособление) – приспособление личности, социальной группы к условиям внешней 
среды. При этом происходит социальное взаимодействие личности, социальной группы и 
социальной среды, взаимное приспособление – личности социальной группы к 
требованиям социальной среды, социальной среды к запросам и установкам личности, 
социальной группы [1]. 

В адаптации можно выделить две взаимосвязанные стороны – адаптивность 
(приспосабливаемость) личности, социальной группы и адаптируемость 
(приспособление, изменение) социальной среды. Тем самым преодолевается акцент на 
преимущественно пассивный характер адаптации субъекта к социальной среде. 
Активность субъекта закрепляется в получающей все большее распространение теории 
личности как «актора» (от англ. – to act – действовать). Активность рассматривается как 
атрибутивное, неотъемлемое качество для каждого человека (хотя степень его развития 
может быть различной). Адаптация выступает в форме согласования самооценок и 
притязаний личности с ее возможностями и с реальностью социальной среды, 
включающее как реальный уровень, так и потенциальные тенденции развития среды и 
субъекта. Это позволяет избежать гипертрофированного понимания активности личности. 
С другой стороны, взаимодействие и согласование установок и требований личности и 
социальной среды предстает не в статистике, а в динамике, что позволяет выделить еще 
один очень важный аспект адаптации – процессуальность. 

Выход за рамки реального, нынешнего уровня взаимодействия к потенциальному 
(могущему развиваться в разных направлениях) превращает процесс социальной 
адаптации из стихийного в управляемый (в том числе – для организаторов учебной и 
внеучебной работы в колледже) и самоуправляемый (для конкретной личности, в нашем 
случае – для конкретного студента). 

Процессуальность предполагает разграничение между процессом (человек 
адаптируется) и результатом (человек адаптировался). Граница это весьма подвижна и – 
во многом – индивидуальна, что определяет разный во временном интервале темп 
адаптации. 
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В психологии выделяется 4 типа адаптации: профессиональная (учебная), 

общественная, межличностная и личностная. 
Учебная адаптация составляет первичный тип адаптации и непосредственно 

зависит от организации условий учебного процесса. Качественную характеристику 
учебной адаптации определяет субъект – субъектное взаимодействие студента и 
преподавателя. Учебная адаптация имеет свое инструментальное выражение в способах 
учебной деятельности. Именно они определяют ее основное содержание. 

Для общественной адаптации важную роль играет включение субъекта в 
различные формы коллективного действия. 

Межличностная адаптация представляет собой овладение системой 
коммуникации, традициями и ценностями коллектива, успешность овладения которыми 
проявляется в появлении чувства общности, высоком социальном статусе, легкости 
вступления в межличностные контакты. 

Личностная адаптация предполагает включение в смысловую структуру развития 
человека задач профессионального роста. Субъективно личностная адаптированность 
переживается как осознанное стремление к профессиональному совершенству. 

Сегодняшнему обществу необходимы специалисты, способные не только 
сосуществовать с окружающим миром, но и реализовывать свой внутренний потенциал в 
нём. Студенты колледжа учатся 3 года. И самым главным является первый год учёбы. 
Вчерашние школьники оказываются в новых условиях. И это не только резкая смена 
окружающей социальной и психологической среды, новая система обучения и методика 
преподавания, причем с совмещением с профессиональными предметами, но и 
взаимоотношения в студенческом коллективе и с преподавателями, новые жилищно-
бытовые условия. Именно на 1 курсе у студентов формируется отношение к учёбе, к 
будущей профессии, предопределяются жизненные принципы, продолжается процесс 
самооценки, самореализации. Поэтому важно своевременно прийти первокурсникам на 
помощь, то есть помочь им в адаптации. Данный процесс у каждого студента проходит 
по-разному и его успех во многом зависит от целого ряда объективных и субъективных 
условий. 

«Процесс адаптации личности характеризуется самоопределением ее в коллективе, 
обретением «своего лица», реализацией индивидуальных возможностей. Наблюдающееся 
во время этого периода внутреннее неприятие окружения, отчужденность от него 
являются показателями не адаптивности, которая может привести личность к психической 
дискомфортности, подавленности, тревожности и к их следствию — снижению 
познавательной и общественной активности студентов» [2].  

Проходит немало времени, прежде чем студент приспособится к условиям 
обучения в колледже. К чему же приходится привыкать студенту?  

1. К учебному процессу, который отличается от школьного. Поскольку наряду с 
общеобразовательными предметами появляются и спецдисциплины и практические 
занятия по профессии.  

2. К новому коллективу. Приходится ломать прежние стереотипы, стиль поведения. 
Им необходимо самоутвердиться, не «потеряться на новом месте». Многим хочется 
начать жить «с чистого листа».  

3. На протяжении 1-го курса каждый пытается осознать свое призвание к 
избранной профессии.  

4. К новым условиям жизни: более 60 % студентов - иногородние, и будут жить в 
общежитии. А это значит, что без родительского ока сами будут самостоятельно 
организовывать учебу, налаживать быт и свободное время. Помимо прочего, учебная 
группа студентов первого курса — это пока еще не сложившийся коллектив. Из этой 
массы - 30 человек - надо создать коллектив, сплоченный коллектив девушек, в котором 
будет интересно и легко учиться. Ведь все они приехали из разных городов и аулов, из 
разных школ города и области. Спокойный психологический климат в группе, отсутствие 
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склок, доброжелательность друг к другу помогут нам участвовать в совместных 
мероприятиях, спортивных соревнованиях. А это поможет девушкам быстрее 
адаптироваться в новом учебном заведении и в новой среде.  

В решении возникающих проблем у первокурсников и создании из них коллектива 
роль куратора огромна. 

Сложность работы куратора в среднем профессиональном учебном заведении 
заключается в том, что студенты приходят уже сформировавшимися личностями и 
куратор должен строить свою работу исходя из данного обстоятельства. 

Перед куратором стоит сложная задача - сделать так, чтобы каждый студент 
чувствовал свою нужность, значимость в соответствии с реальными возможностями. 
Таким образом, при всем многообразии задач кураторской деятельности его главной 
целью является помочь студентам правильно организовать деятельность, найти свое место 
в жизни учебной группы и всего учебного заведения [3].  

Характеризуя модель кураторской деятельности, следует остановиться на основных 
ее компонентах: целеполагании, мотивационном, ориентировочном, исполнительском и 
контрольно-оценочном. Все эти компоненты способствуют более успешной адаптации 
студентов первых курсов. 

Таким образом, роль куратора студенческой группы на первом курсе значительна. 
Куратор помогает первокурсникам в вопросах адаптации, учебной деятельности, 
взаимодействия с преподавателями и формирования межличностных отношений в группе, 
что способствует росту профессиональной культуры будущих специалистов. 
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На современном этапе развития общества, знание иностранных языков является 
острой необходимостью для решения карьерных вопросов, вопросов трудоустройста, для 
сотрудничества с зарубежными коллегами/ партнерами, для обмена  опытом и т. д. 

Как известно, изучение иностранных языков в РК начинается со школы и 
продолжается до завершения учебы в докторантуре. Как правило, обучение  языку 
начинается с изучения фонетических особенностей языка,его грамматики и лексики. В 
настоящей статье мы хотим остановиться на морфолого-синтаксических  особенностях 
немецкого языка. 

Основной целью обучения  грамматическим явлениям  является формирование у 
обучающихся речевых навыков, как одного из важнейших компонентов речевых умений– 
говорения,аудирования, чтения и письма.  Учебная программа -минимум по  немецкому 
языку предусматривает усвоение таких временных форм глагола как Praesens,Imperfekt, 
Perfekt, Aktiv Indikativ и т.д.  
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Основная сфера употребления Praesens это обозначение действий, событий, 

совершающихся в момент речи. При спряжении глаголов в настоящем времени 
определенную трудность представляют в немецком языке так называемые сильные 
глаголы с корневыми гласными а и е, которые изменяются в втором и третьем  лицах 
единственного числа, например 

Ich fahre                              ich lese 
Du faerst                             du liest 
Er                                        er 
Sie faehrt                             sie liest 
Es                                       es 
Овладение способами образования  таких сложных форм прошедшего времени как 

Perfekt связано также с преодолением  ряда морфологических и синтаксических 
сложностей : с такими как образование причастия прошедшего времени от глаголов 
сильного и слабого спряжения с отделяемыми и неотделяемыми приставками, с 
правильным выбором вспомогательного глагола. 

На уровне синтаксиса наблюдается перенос навыков родного языка, а именно 
порядка слов, на изучаемый язык. Порядок слов в предложении является важным 
средством выражения коммуникативного задания.  

Местоположение слов может зависеть от того, какими членами предложения  они 
являются и какую коммуникативную функцию выполняют. Речь идет о твердом порядке 
слов, который характерен  для языков аналитического строя, если говорить о сказуемом. 
Слова могут располагаться также в зависимости от степени их важности в сообщении, их 
коммуникативной нагрузки, в зависимости  от того, какими  членами предложения они 
являются.  О свободном порядке слов идет речь, если говорить о второстепенных членах 
предложения. 

В немецком языке сочетаются как элементы твердого так и элементы свободного 
порядка слов. Так  дополнение, обстоятельство располагаются в предложении в основном 
в зависимости  от их коммуникативной нагрузки. В зависимости от порядка слов 
подлежащее может стоять либо на первом  месте – при прямом порядке слов,либо на  
третьем месте – при обратном порядке слов в повествовательном предложении.Например 

Die Studenten lernen Deutsch.Deutsch lernen die Studenten.Сказуемое же занимает 
твердо фиксированноевторое место в повествовательных и в частно-вопросительных 
предложениях, первое место- в побудительных и обще-вопросительных предложениях и 
последнее место в придаточных предложениях. При сложных формах сказуемого второй 
компонент– основное смысловое слово занимает последнее место в предложении, а 
вспомогательный глагол – второе место. 

В рамке, образуемой между обоими компонентами сказуемого, могут 
располагаться остальные члены предложения. Таким образом, сказуемое образует ядро 
структуры немецкого предложения, вокруг которого занимают место подлежащее, 
дополнение и обстоятельства в зависимости от своей смысловой нагрузки.Так, например 
Eva ist nach Deutschland gefahren.Wer ist nach Deutschland gefahren? 

 
Таким образом, синтаксические сложности немецкого языка связаны с 

соблюдением рамочной конструкции - рамки в простом нераспространенном, 
распространенном и в придаточном предложениях, например Ich lerne Deutsch .Ich lerne 
Deutsch seit diesem Studienjahr.Ich weiss, dass du Deutsch seit diesem Jahr lernst. 

Если в двух первых простых предложениях сказуемое, выраженное глаголом 
lernen, стоит как положено на втором месте, то в придаточном предложении в последнем 
примере сказуемое стоит на последнем месте. 

Как правило, определение в немецком языке стоит, как во многих языках, перед 
определяемым словом, например, ein interessanter Mensch – интересный человек, 
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ein interessantes Buch- интересная книга, определяемое слово может стоять также после 
определяемого слова, если оно выражено не именем прилагательным, а именем 
существительным, например, PuschkinsWerke– произведения Пушкина. 

  Имя существительное в немецком языке имеет такие грамматические категории, 
как категория рода, числа и падежа, которые оформляются с помощью флексий 
существительного и падежных окончаний артикля,а также суффиксами множественного 
числа,так например das Haus, des Hauses, die Haeuser, den Haeusern. 

Не менее сложным  является для обучающихся категория определенности/ 
неопределенности и употребление определенного/неопределенного артиклей , которые 
сопровождают существительное, указывая на его род, падеж и число . 

   Основная цель обучения грамматической стороне говорения состоит в создании 
речевых грамматических навыков- автоматизмов, обеспечивающих грамматически 
правильное оформление устной речи,т.е. речь идет о создании навыков употребления 
падежных окончаний существительных и прилагательных, личных окончаний глаголов и 
т.п. 

Вся работа над грамматическим материалом должна быть направлена на 
достижение именно этой цели. Основными этапами работы над грамматическим 
материалом являются: этап введения/объяснения нового материала, этап формирования 
грамматических навыков в тренировочных предречевых упражнениях и этап 
использования грамматического явления в различных формах и видах речи. Презентация 
грамматического материала осуществляется в речевом образце  главным образом в устной 
форме.На создание основы могут быть использованы имитативные  подстановочные 
упражнения.Так, например предлагается вопросно-ответный образец, содержащий новую 
грамматичекую форму – 3 лицо множественного числа презенса  слабых глаголов и 
личное местоимение  соответствующего лица. Was machen dieKinder? -DieKinder/ sie 
lernen. Здесь возможны различные варианты ответов такие как Die Kinder/sie spielen. 
DieKinder/sie lesen.DieKinder/sie schreiben. 

Все, используемые обучающимися, глаголы должны быть им хорошо известны. 
Это упражнение является условно-речевым, так как коммуникация носит сугубо учебный 
характер. 

На данном этапе могут быть использованы также подстановочные упражнения в 
диалогической речи, упражнения на образование грамматической формы глаголов, 
упражнения на образование и употребление нужного лица вспомогательных глаголов, 
упражнения на  трансформацию инфинитивной формы на имперфектную и перфектную, 
упражнения на образование причастий от глаголов и т.д. Нужно отметить, что количество 
заданий не должно быть большим. 

Для формирования речевого грамматического навыка выполняются упражнения, 
развивающие автоматизм, необходимо ситуативно  и коммуникатино мотивированное 
использование грамматического материала в речи.Эта цель достигается  путем 
выполнения упражнений на подстановку и они должны быть ситуативными, 
грамматически направленными, условно-коммуникативными, должны содержать 
знакомую лексику.Подобные упражнения могут выполняться на основе наглядно 
представленных ситуации- на описании картин. Преподаватель задает вопросы, студенты, 
отвечая на эти вопросы, используют тренируемые грамматические формы. Аналогичные 
упражнения могут быть использованы на  основе речевого контекста, на основе  
лексической темы и текста. 

Завершая работу над статьей хотелось бы вкратце остановиться на функции 
порядка слов в рамках предложения, на основе которой развивалось учение о 
коммуникативном членении предложения, где порядку слов  было выделено значительное 
место, был установлен основной принцип соотносительного расположения темы/данного 
и ремы/нового. Предложение начинается  с темы, за которой  следует рема, причем, если в 
состав ремы входит несколько членов предложения, они располагаются по возрастающей 
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коммуникативной значимости и ядро  ремы находится на конце предложения, на которое 
падает фразовое ударение. В этой связи следует указать на статью Т.В.Строевой «О 
прямом  порядке слов в современном немецком языке», где автор рассматривает в первую 
очередь расположение  слов в предложении. По словам О.И.Москальской, немецкий язык 
располагает двумя способами оформления  коммуникативно нерасчлененных  
предложений. Во-первых, это постпозиция подлежащего, влекущая за собой инверсию с 
es и начальное положение глагола, например в таких предложениях как Es war ein schoener 
Morgen,und es wird ein schoеner Vormittag. Во-вторых, оформление подлежащего 
неопределенным артиклем с оставлением его в начальной позиции. Eine Taube plusterte 
sich. Eine Feder flog vom Dach. Ein kleinerVoegel fing die Feder im Fluge. В 
распространенном предложении начальная позиция  может замещаться  другими членами 
предложения. 

Таким образом, основными этапами работы над грамматическим материалом 
являются: этап введения или семантизации нового грамматического материала, этап -этап 
речевой/языковой тренировки и формирование грамматических навыков и завершающий 
этап – этап использования  изученных материалов  в речевой деятельности. 

Для развития вышеназванных навыков должны быть использованы языковые и 
предречевые упражнения на первом этапе, условно-речевые устные и письменные 
упражнения,тренировочные  грамматически направленные упражнения на втором этапе. 

Известно, что основная миссия любого языка обеспечение коммуникации, как 
средство общения.   Язык  выступает не только в виде отдельных слов и предложений,а в 
виде связного текста, который имеет свои синтаксические особенности. 
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Новое социальное время, новая социальная среда, новые социальные реалии, новая 

идеология общества ставят перед высшим образованием новые задачи в подготовке 
специалистов. В настоящее время имеется ряд государственных документов, 
определяющих цели и задачи развития образования. К их числу следует отнести законы 
«Об образовании», «О высшем и послевузовском профессиональном образовании» и др. В 
этих документах поставлена задача воспитания нового поколения специалистов, которая 
вытекает из потребностей настоящего и будущего развития Казахстана. Образование не 
является рыночным благом. В основе казахстанского образования лежат принципы 
преемственности, системности, фундаментальности, доступности и др. Основными 
составляющими его элементами являются обучение и воспитание [1]. 

Эффективность и качество образования зависят от взаимодействия процессов 
обучения и воспитания и, в свою очередь, от их эффективности и качества. Процесс 
воспитания в вузе идет по двум направлениям:  

• через учебный процесс – во время аудиторных занятий;  
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• через внеучебную работу – в свободное от учебных занятий время 
студента и преподавателя.  
Цель этих направлений должна быть единой – воспитание современного 

высококвалифицированного специалиста. Для этого необходимо иметь представление о 
том, каким должен быть современный специалист. Как должны соотноситься его 
личностные и профессиональные качества, как их формировать и кто их должен 
формировать, т.е. нужна новая современная система воспитания студента, новая 
концепция. Опираясь на фундаментальные ценности, вузовский коллектив формирует 
воспитательную среду и становится для будущих специалистов культурным, учебным, 
научным, профессиональным, молодежным центром. Центральным направлением здесь 
является не деидеологизация, а новая идеология – на какие ценности ориентировать 
молодежь, на каких достижениях своей страны их воспитывать [2].  

Под воспитанием студентов следует понимать целенаправленную деятельность 
преподавателей, ориентированную на создание условий для развития духовности 
студентов на основе общечеловеческих и отечественных ценностей; оказание им помощи 
в жизненном самоопределении, нравственном, гражданском и профессиональном 
становлении; создание условий для самореализации личности. 

Целью воспитания студентов в нашем университете необходимо считать 
разностороннее развитие личности будущего конкурентоспособного специалиста с 
высшим профессиональным образованием, обладающего высокой культурой, 
интеллигентностью, социальной активностью, качествами гражданина-патриота. 

Основной задачей в воспитательной работе со студентами следует считать 
создание условий для раскрытия и развития творческих способностей, гражданского 
самоопределения и самореализации, гармонизации потребностей студентов в 
интеллектуальном, нравственном, культурном и физическом развитии. 

Наиболее актуальными являются следующие задачи воспитания: 
1) формирование у студентов высокой нравственной культуры; 
2) формирование активной гражданской позиции и патриотического сознания, 

правовой и политической культуры;  
3) формирование личностных качеств, необходимых для эффективной 

профессиональной деятельности; 
4) привитие умений и навыков управления коллективом в различных формах 

студенческого самоуправления; 
5) сохранение и приумножение историко-культурных традиций университета, 

преемственность в воспитании студенческой молодежи; 
6) укрепление и совершенствование физического состояния, стремление к 

здоровому образу жизни, воспитание нетерпимого отношения к табакокурению, 
наркотикам, алкоголизму, антиобщественному поведению. 

Решить эти задачи возможно, руководствуясь в работе принципами: 
− гуманизма к субъектам воспитания; 
− демократизма, предполагающего реализацию системы воспитания, 

основанной на взаимодействии, на педагогике сотрудничества преподавателя и студента; 
− уважения к общечеловеческим отечественным ценностям, правам и 

свободам граждан, корректности, толерантности, соблюдения этических норм; 
− преемственности поколений, сохранения, распространения и развития 

национальной культуры, воспитания уважительного отношения, любви к своей стране, 
родной природе, чувства сопричастности и ответственности за дела в родном 
университете. 

В соответствии с основной целью воспитания студентов в нашем университете в 
качестве основных приняты три интегрированных направления: профессионально-
трудовое, гражданско-правовое и культурно-нравственное воспитание. 

Эти три направления должны присутствовать в планах воспитательной работы на 
всех уровнях, во всех воспитательных мероприятиях университета как в учебное, так и 
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внеучебное время: на лекциях и семинарах, производственной практике, в работе 
кураторов со студентами, на занятиях в кружках и секциях, в делах студенческих 
общественных организаций. Рассмотрим профессионально-трудовое воспитание. В этом 
направлении интегрированы профессионально-творческое и трудовое, экономическое и 
экологическое воспитание, формирование современного научного мировоззрения и 
системы базовых ценностей. 

В процессе формирования личности конкурентоспособного специалиста-
профессионала в вузе важнейшую роль играет профессионально-трудовое воспитание 
студентов, сущность которого заключается в приобщении человека к профессионально-
трудовой деятельности и связанным с нею социальным функциям в соответствии со 
специальностью и уровнем квалификации. Профессионально-трудовое воспитание 
студентов является в университете специально организованным и контролируемым 
процессом приобщения студентов к профессиональному труду в ходе становления их в 
качестве субъектов этой деятельности, увязанным с экономическим, экологическим 
воспитанием и воспитанием профессиональной этики. 

В ходе профессионально-трудового воспитания, по мере приобщения к профессии, 
решается целый ряд взаимосвязанных задач: 

− формирование сознательного отношения к выбранной профессии; 
− воспитание чести, гордости, любви к профессии, сознательного отношения к 

профессиональному долгу, понимаемому как личная ответственность и обязанность; 
− развитие профессиональной психологии специалиста-профессионала как 

свободно определяющегося в данной области труда; 
− формирование профессиональной культуры, этики профессионального 

общения; 
− формирование социальной компетентности и другие задачи, связанные с 

имиджем профессии и авторитетом. 
Для решения задач профессионально-трудового воспитания студентов вуза 

необходимо: 
− формировать личность студента в процессе включения его в трудовую 

деятельность; 
− стимулировать активность студента, сочетая уважение к личности с 

требовательностью к ней; 
− открывать перспективу роста студента, опираясь на положительные 

качества его личности; 
− учитывать индивидуальные и возрастные особенности студента; 
− воспитывать студента профессионально в учебном коллективе и через 

коллектив в единстве и согласованности педагогических усилий. 
Профессионально-трудовое воспитание студентов – это как педагогически 

организованная деятельность студентов, так и самостоятельная. Профессионально-
трудовое самовоспитание входит органической составной частью в целое как 
неотделимый его элемент. 

Одной из важнейших характеристик конкурентоспособности выпускников вуза 
является их социальная компетентность, т.е. сформированность знаний, навыков 
межличностного делового общения, социального имиджа, обусловленного не только 
особенностями личности, но и содержанием, и характером приобретаемой профессии.  

При воспитании конкурентоспособного выпускника вуз должен сформировать у 
каждого студента: 

− систему глубоких знаний в соответствии со стандартом образования; 
− высокую нравственность и этику трудовой деятельности; 
− высокий уровень интеллектуального профессионального развития личности; 
− осознанное отношение к своим профессиональным достижениям; 
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− индивидуальную и коллективную ответственность за выполнение учебно-

производственных заданий; 
− активный интерес к избранной профессии; 
− организаторские и управленческие умения и навыки работы в учебном и 

трудовом коллективах.  
Современный высококвалифицированный специалист – это, прежде всего, 

исследователь, поскольку ему профессионально необходимо не только до тонкостей 
разбираться в своем деле, но и обладать высокой профессиональной мобильностью, уметь 
самостоятельно ориентироваться в обширной научно-технической информации. Всего 
этого невозможно достичь без активного участия в научно-исследовательской работе уже 
на этапе профессиональной подготовки. 

Эффективность научно-исследовательской работы студентов (НИРС) обусловлена, 
с одной стороны, мерой ее взаимодействия со всеми компонентами учебного процесса, с 
другой – ее организацией как системы, обладающей спецификой целей, результатов и 
логикой развертывания во времени. Научно-исследовательская работа студентов 
осуществляется как система усложняющихся задач, решение которых приводит к 
неуклонному обогащению исследовательского опыта, личностного и профессионального 
самоопределения студентов. 

Основной базой для организации и проведения НИРС являются кафедры 
университета. Во всех случаях научная работа студентов строится в соответствии с 
основными направлениями научных исследований названных подразделений и является 
важным показателем качества их работы. 

Актуальность и значимость научно-исследовательской деятельности как части 
освоения образовательно-профессиональной программы возросли в связи с открытием 
магистратуры – образовательной ступени высшего уровня, прямо направленной на 
повышение теоретического уровня студентов и формирование у них умений, навыков 
научно-исследовательской работы.  

В современных условиях видятся следующие пути совершенствования 
воспитательной работы в университете: 

− создание системы повышения квалификации кураторов- организаторов 
воспитательной работы; 

− разработка планов, программ, проектов по отдельным направлениям 
воспитательной деятельности; 

− информационное обеспечение воспитательной деятельности: организация 
выставок, проведение тематических радио и телевизионных программ, размещение 
информации на Интернет-сайтах; 

− изучение состояния социально-психологического климата в студенческих 
коллективах, анализ статистики антисоциальных явлений в студенческой среде, 
правонарушений и других антигуманных явлений; 

− изучение, обобщение и распространение положительного опыта, разработка 
рекомендаций по совершенствованию воспитательной работы со студентами. 

Ведущая роль в воспитании студентов принадлежит профессорско-
преподавательскому составу, ученым университета. Преподаватель всегда был 
воспитателем, но сегодня воспитание может и должно быть понятно не как 
одновременная передача опыта и оценочных суждений от старшего поколения к 
младшему, но и как взаимодействие и сотрудничество преподавателей и студентов в 
сфере их совместной учебной и внеучебной деятельности. 
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Әлемдік жаһандану үдерісі қарқындып дамып, еліміздің дамыған мемлекеттер 

қатарына қосылуы, сондай-ақ қоғамды ақпараттандырудан туындаған өзгерістер оның 
барлық  салаларымен қатар педагогикалық, өндіріс пен әлеуметтік саладағы 
мамандықтарға қойылатын талаптар күшеюде. Осыған байланысты бүгінгі күнгі 
Қазақстанның педагогикалық білім беру жүйесі қарқынды әрекеттерімен сипатталады. 
Білім беру және әлеуметтендіру ұйымдары іс-әрекетінің нәтижелігі, ең алдымен, педагог-
психологтарға байланысты. Олардың тұлғалық қасиеттері, педагогикалық іскерліктері, 
адамгершілік және ақыл-ой мүмкіндігі, педагогикалық-психологиялық мәселелерді 
шешуде ізденіске бой алдыруы, өзін-өзі үнемі жетілдіруі бүгінгі қоғамның әлеуметтік 
алғышарты болып табылады. 

Сондықтан, педагог-психолог мамандардың кәсіби дайындығына қойылатын 
талаптар қазіргі еңбек нарығында мамандардың бәсекеге қабілеттілігін дамытуға 
негізделеді. Осы тұрғыда әрбір педагог-психологтың жеке тұлғасын қалыптастыру талап 
етіледі 

Білім беру үдерісін психологиялық қамтамасыз ету бүгінгі таңда жоғары сұранысқа 
ие болып отыр. Бұл қазіргі қоғамдағы адам факторы рөлінің жоғарылауымен, білім беру 
үдерісінің адами құндылықтардың дамуы мен қалыптасуына бағытталуы, қоғамның 
өзгермелі жағдайында өз өмірі үшін жауапкершілікті сезінуге, экономика, әлеуметтік 
қатынастар және еңбек нарығында практикалық іскерліктер мен дағдыларды игерген 
тұлғаның қалыптасуымен байланысты.  

Қазақстан Республикасының Білім туралы Заңында: «Жеке адамның 
шығармашылық, рухани және күш-қуат мүмкiндiктерiн дамыту, адамгершiлiк пен 
салауатты өмiр салтының берiк негiздерiн қалыптастыру, даралықты дамыту үшiн жағдай 
жасау арқылы ой-өрiсiн байыту»,- бiлiм беру жүйесiнiң мiндетi деп көрсетілген [1]. 
Осындай міндеттерді білім беру мекемелерінде жүзеге асыру педагог-психолог маманның 
қажеттілігін айқындайды.  

Педагог мамандығы ежелден келе жатқан мамандықтың бірі. Бұл кәсіптің 
ерекшелігі  оның кез келген уақыттағы қажеттілігінің жоғары болуында. Педагог кәсібінің 
иесі ең алдымен, білім алушыны (оқушыны) жете түсінетін тұлға болуы тиіс. Білім беру 
үдерісінде оқушыны жан-жақты терең түсіну, ұстаз бен оқушы арасында «алтын көпір» 
орнату үшін білім беру мекемелерінде педагог-психолог кәсібі енгізілген. Яғни, педагог-
психолог мамандығы өзінің бастауын педагог кәсібінен алады. 

Болашақ педагог-психолог мамандығына бейімделуде, бастысы, маманның кәсібін 
қабылдауы, қызығушылығының жоғарылығы, мақсаттылығы, соған сәйкес ерік-жігер 
сапаларының дұрыс жолға қойылуы болып табылады. Сондай-ақ, гуманистік бағыттылық 
– болашақ педагог-психолог кәсібінің негізі болады. Ізгілік – адамның жоғары 
құндылықтарына; оның жан-жақты дамуы мен еркіндігін, тұлғаны және оның абыройын 
қорғауды қамтамасыз ететін оқытуға негізделген көзқарастардың жиынтығы [2]. 
Сондықтан, «адам-адам» жүйесіндегі кез келген мамандықта, әсіресе педагог-
психологтың бойында ізгілікке бағыттылық шартты болып табылады. 

Педагог-психологтың негізгі мақсаты оқу-тәрбие үдерісіне қатысушылардың 
психологиялық денсаулығына, өзара қарым-қатынасына және өзін-өзі жетілдіруіне 
жағымды жағдай тудыру болып табылады. Жоғары оқу орнын психологиялық қамтамасыз 
ету міндеттері студенттік ортада жағымды психологиялық климат тудырумен, білім беру 
үдерісі субъектілерінің мәдениетін қалыптастырумен, әрбір білім алушыны жеке тұлға 
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ретінде қабылдаумен және білім алушылардың өзін-өзі тәрбиелеуі мен жетілдіруіне ақпал 
жасаумен  анықталады.  

Практикалық психолог мамандығының маңыздылығы жылдан – жылға арта 
отырып, қоғам мүшелерінің, тұлға дамуының  интеллектуалды, эмоционалды -  
қажеттілік, коммуникативті, психофизиологиялық денсаулықтарын қамтамасыз етуге 
бағыттылған. Практикалық психологтың кеңес беруі,  талдау  және талқылау пәнін білуге 
ғана емес, сонымен қатар кеңес беру процесінің өзіндік заңдылықтарын, оның 
стратегиясы мен тактикасын білуіне негізделеді. Алайда көптеген жағдайларда біршама 
басқаша сипаттағы психотерапиялық жағдай қажет болады. Өзінің формалары мен 
мақсаттары бойынша ол ауру адамдарды емдеуде қолдануымен  сәйкес келіп, әңгімелесу, 
пікірталас, ойындар арқылы іске асады. Сөйтіп адамның басынан кешіріп жатқан ауыр 
сезімдерімен, ой – толғауларынан арылуына бағытталған. Психологиялық жәрдем қандай 
формасында (психологиялық кеңес беру немесе медициналық емес психотерапия) жүзеге 
асса да, ол ортақ сипатымен, яғни жеке даралығымен ерекшеленеді. Аталған жеке даралық 
жәрдем іздеп келген адамды тұлғасына, оның сезімдеріне, күйзелістеріне нұсқауларымен 
дүние бейнесіне, қоршағандармен өзара қатынастарының құрылмына терең үңілуіне 
негізделеді [2,5]. 

Н. Аминова, М. В. Молоканова, Пряжников Е.Ю сияқты зерттеуші ғалымдар 
психологтың кәсіби дамуының шартты бірнеше бөлімін, психолог үшін басты қасиеттерді  
атап көрсеткен. 

Зерттеуші ғалым Т.А. Верняева практикалық психологтың 30 шақты  маңызды 
кәсіби қасиеттерін бөлген. 

Педагог-психолог мамандығын таңдаған әрбір адам, оқушы мен тәрбиеленушінің 
алдында ғана емес, сонымен қатар, өзіне-өзі жауап беруге және өзінің кәсіби даярлығы 
үшін педагог, оқытушы, тәрбиеші құқына ие болуға жауапкершілік алады. Кәсіби 
психологиялық парызды орындау адамнан бірқатар міндеттер қабылдауын талап етеді. 

 Біріншіден, өзінің жеке мүмкіндіктерін обьективті түрде бағалауы, осы кәсіпке 
байланысты маңызды қасиеттердің әлді әлсіз жақтарын білуі, өзін-өзі реттеу ерекшелігі, 
өзін-өзі бағалау, эмоционалдық көріністер, коммуникативтік, дидактикалық қасиеттердің 
бойында қалыптастыруы тиіс. 

  Екіншіден, болашақ психолог интеллектуалдық іс-әрекеттің жалпы мәдениетін 
ойлау, ес, қабылдау, елестету, зейін, мінез-құлық мәдениеті, қарым  -  қатынас атап 
айтқанда психологиялық қарым - қатынасты игеруі тиіс. 

Қазіргі қоғамда болып жатқан  маңызды өзгерістер, тіршілік әрекетінің  түрлі 
сфераларына психологияның белсенді енуіне жол ашуда. Осы процесс салдарынан, 
сұраныс білікті  психологтарға жоғарылап қана  қоймай практикалық психологқа деген 
талаптардың артуына әкелді. 

Практикалық психологияда мамандарды даярлаудағы басты  назар,  қазіргі қоғам 
қажеттілігіне байланысты білім сферасының, өндірістің, басқармалы еңбек бөлімінің, 
бизнестің  және де күнделікті өмірдің барлық орталықтарының мәселелерін  өнімді 
шешуге бағытталуда. Демек осы себептерден мемлекетімізге, қоғамға педагог-психолог 
сияқты білікті маманның қажет екені анықталуда. Жылдан-жылға ол барлық сфераларда 
талап етілетін болды, яғни: білім жүйесінде, өндірісте, басқарма бөлімінде 
(менеджерлікте),  тағы басқа еңбек бөлімдерінде, бизнесте , сауда – саттықта және жалпы 
өмірде туындайтын мәселелерде. Өкінішке орай, психологтардың көбі әлеуметтік 
тапсырыспен келетін міндеттерді, яғни еңбек өнімділігінің мүддесін, өмір 
қажеттеіліктерінің өсуін шебер ретінде шыңына қол жеткізе алмайды [3]. 

Мектептегі психологқа төмендегідей міндеттер жүктеледі: балалардың оқуға 
даярлығын анықтау, мұгаліммен бірлесіп бастауыш мектеп жасындағы оқушыларды 
мектепке бейімдеудің жеке – дара бағдарламасын кұрастыру; оқушылардың даралық және жас 
ерекшеліктерін ескере отырып, мұғалімдермен және ата - аналармен бірігіп, дамытпалы 
багдарламаларды даярлау және жүзеге асыру; окушылардың өміріндегі өтпелі кезеңдерді 
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қадағалау; үлгермеуші  және тәртіпсіз оқушылармен диагностикалық түзету жұмыстарын 
жүргізу; оқуға және тәрбиеге кедергі келтіретін оқушылардың 
интеллектілі  және  тұлғалық ерекшеліктерін  диагностикалау және түзету; оқушылардың 
мұгаліммен, құрдастарымен, ата - аналарымен тұлғааралық қатынастарындағы 
бұзылыстарды анықтау және жою; балаларды оқыту және тәрбиелеудің, олардың 
психикалық қызметтерінің дамуының психологиялық мәселелері жөнінде мектептің 
әкімшілігіне, мұғалімдерге, ата - аналарға кеңес беру; оқу, даму, өмірде өз - өзін анықтау, өз - 
өзін тәрбиелеу, ересектермен және құрдастарымен өзара қатынастары жөнінде оқушыларға 
жеке-дара және топтық кеңес беру; оқушылардың қабілеттерін, қызығушылықтарын 
анықтау және оларды дамыту жөнінде оқушылармен тұрақты жұмыс жасаудың 
қорытындысы ретінде кәсіби бағдарлау. 

Осылайша, педагог психологтардың кәсіби міндеттері оның іштей мамандануымен 
және нақты ұйымның іс - әрекеттеріне қатысуымен міндеттелген психологиялық 
мәселелердің табиғаты мен бастапқы бағдарынан туындайды. 

Қазіргі заман білім жүйесінің алуан түрлілігі және оларды тәлімгерге жеткізудің 
уақыт өткен сайын күрделенуі жоғары мектепте маман дайындау әдістері мен формасын 
жетілдіруді талап етеді. Жоғары мектепте білім беру үрдісіндегі оқыту әдістерінің басты 
бір әдісі дәріс болып табылады. Дәріс ғылым негіздерін оқып үйренудегі және кәсіптік 
білім жүйесін меңгерудегі оқыту үрдісінің ежелден келе жатқан оңтайлы түріне жатады. 
Жоғары мектепте оқытудың осы әдісі білім берудің басқа да әдістері мен формасынан 
жоғары тұр. Өйткені дәрісті оқу кезінде оқытушы аудиториямен тікелей ақпараттық 
қарым-қатынаста болады, ол оқыту үрдісінде сабақты  диалогтық және интерактивтік 
формаға көшіре алады. Студенттердің оқу материалдарын меңгеру жағдайын және 
динамикасын білу мақсатында оларға әр түрлі сұрақтар қоя алады және студенттердің 
пәнді терең түсіну мақсатында қойған әр түрлі сұрақтарына жауап бере алады. Сонымен 
қатар оқытушы лекцияны оқу барысында студенттердің танымдық және шығармашылық 
белсенділігінің дамуын басқара алады, олардың өздігінен білімін тереңдетуіне қолайлы 
жағдай жасай алады.   

Мамандарды оқыту негізіне өздігінен білім алу ұстанымы жатады. Аталған 
принципті жүзеге асыру үшін студенттердің өздігінен оқып үйренуін іске асыру керек. 
Бұл үшін студент мынандай білім алуды, оқып үйренуге қажетті шеберлік пен 
дағдылардың қалыптасуына қамтамасыз ететін іс -әрекеттерді жүзеге асыра алуы керек: 
әр түрлі көздерден өз бетімен білім ала алу; түрлі ақпараттармен жұмыс істей алу; 
танымдық іс-әрекеттердің әр түлі әдіс тәсілдерін ұтымды қолдана алу; алған білімін 
практикада қолдана алу; оқытушымен бірлесе жұмыс істеу және т.б. 

Педагог-психологтың негізгі мақсаты – психологиялық саулықтың негізі – баланың 
рухани өсуіне, оның жанының жайлы болуына психологиялық жағдай жасау, оқушылар 
мен мұғалімдердің шығармашылық қабілетін ашу болып табылады. 

Педагогикалық үрдіс кезінде туындайтын қиындықтар мен олардың 
психологиялық себептерін анықтау, оңтайлы қарым-қатынас ұстанымдарын 
қалыптастыру, ата-ана, мұғалім, басқа да қызметкерлерге психологиялық қызмет көрсету, 
оқушылардың мамандыққа қабілеттілігін анықтау, т.б. – мектеп психологының тікелей 
міндеттері [2,4]. 

 Педагог-психолог оқушылардың жан-жақты және үйлесімді дамуын мақсат етіп, 
өзінің іс-әрекетін педагогикалық ұжыммен, дәрігерлік қызметпен, социологтар, 
дефектологтар, сондай-ақ қоғам өкілдерімен тығыз байланыста ұйымдастырады. 
Психологтың жұмыс тртібі осы ереже негізінде қабылданған психологиялық қызмет 
бағдарламасының мақсаты мен міндеттерін ескере отырып, оқу мекемесінің жалпы жұмыс 
тәртібіне сәйкес анықталады және оқу мекемелерінің директоры бекітеді. Оқу мекемелері 
мамандардың кәсіптік іс-әрекеттерін кешенді психоллогиялық-педагогикалық сараптауға, 
білім басқару орындарының немесе жеке оқу мекемелерінің ұсыныстары арқылы 
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жүргізілетін оқу бағдарламалары мен жобаларды, оқу-әдістемелік құралдарды құрастыру 
немесе жазуға қатысады. 

Педагог - психологтың  жұмысы өте ерекше, өйткені бұл жұмыс адамның 
тұлғасына қатысты мәселелерді  қарастырады. Ал тұлғалық сапалары,  қасиеттері қоғам, 
заман, орта,  тәрбие ықпалдарына байланысты өзгеріп отырады. Сол себептегі педагог – 
психологтың білім берудегі бағыт  бағдарлары да сол негізде күрделеніп отырады. Тек 
үнемі даму, өзгеріс, жаңалық жағдайларында ғана тиімді, нәтижелі, сапалы қорытындыға 
қол жеткізуге болады. 

Кез-келген болашақ маманның ең басты қасиеттерінің бірі-кәсіби 
қызығушылықтың қалыптасуы. Әр адам өзінің еңбек жолын таңдауға даярланған кезде 
алдына ішкі сезіммен тұжырымдалған мақсат қою арқылы қызығушылығын 
қалыптастырады. Мамандыққа немесе кез-келген іс-әрекетке қызығушылық қалыптасуы 
үшін мына үш ұстанымға көңіл аудару қажет: ақыл – ойдан өткізу, еріктік және таңдау 
бостандығы [5]. 

Бүгінгі мамандықты дұрыс таңдаған ұрпақ-елдің болашағын айқындамақ. Заман 
талабына сай маманды таңдап игеру барысында қателік жібермеу өте маңызды, “заманына 
қарай маманы” деп айту да тегін емес. Ғылыми-техникалық прогрестің және өндіріс 
саласының жылдамдықпен дамуы- үлкендерден интеллектуалдық (ақыл-ой) еңбекті, ал 
өскелең жас ұрпақтан жоғары сауаттылықты, шығармашылық тұрғыдан ойлауын 
дамытуды, жоғары дәрежедегі кәсіптік шеберлікті талап етеді. 

Қазақстан Республикасының білім беру жүйесін ақпараттандыру Мемлекеттік 
бағдарламасы қазіргі ақпараттық-коммуникациялық технологияларға бағдарланған 
болашақ мамандардың ақпараттық мәдениеті мен педагогикалық-психологиялық 
ерекшеліктерінің қалыптасуына объективті жағдай туғызуда. Бүгінгі білім саласында 
Республикалық білім кеңістігін әлемдік деңгейге жеткізуге ұмтылыс барысында 
оқушыларға педагогикалық –психологиялық дайындықтың қажет екендігі мәлім.  

Олай болса, қазір қоғам алдындағы негізгі міндеттердің бірі - заман сұранысына 
сай оқу-ағарту, тәрбие мәселелерін сараптай келе ауыл жәнеи кейбір қала мектептерінде 
педагог-психолог қызметін сағат саны жетпей қалған пән мұғалімдері мен басқа сала 
мамандары атқарды. Бұл мамандар педагог-психолог қызметін өз деңгейінде атқара 
алмайтыны кімге болса да мәлім.  

Осындай себептерден кейін оқушылармен педагогикалық-психологиялық жұмыс 
жасайтын, психологиялық кеңес беретін, тұлғалық,  адами құндылық қасиеттерін 
қалыптастыруда мектепте педагог-психолог маманнының қажеттілігі туындап, штаттар 
мен арнайы бөлмелер ашыла бастады.   

Психолог маманның кәсіби біліктілік дағдылары өз кезегінде, оның жеке  кәсіби-
педагогикалық мәдениетін көрсететін өлшем. Оған маман иесінің кәсіби білімін үздіксіз 
жетілдірген жағдайда ғана, оқушының танымдық шығармашылық қабілетін дамытып 
ғылымға деген қызығуын қалыптастыра алады. Сондай-ақ, маман жаңалық жаршысы 
ретінде, оқытудың тиімді  тәсілдерін озық тәжірбиелерді сараптап, шығармашылық 
ізденіс үстінде болуы керек. 

Мектептегі педагог-психологтың қызметін атқару үшін жан-жақты білімі бар сол 
кәсіпті бірінші өзі жете түсінуі қажет,сол кәсіп жайында мағлұматтары болып кәсіби 
даярлығы болуы керек. Себебі педагог-психолог маманының адаммен қалай жұмыс жасау 
керектігін қыр сырын түсінген бойында адаммен тіл табыса білу қабілеті, қалай жұмыс 
жасай білу шеберлігі, сөйлесу мәдениеті, өзін-өзі ұстай білу және адамдармен араласқанда 
орларды өзіне қарата алушылық және сол сөзіне иландыра алу, ұйымдастырушылық 
қабілеті болуы керек . 

Кәсіби шыңдау басқа қызығулардан кәсіби қызмет үрдісінде және оқу барысында 
туындайтын қиындықтарды жеңіп шығуға ерікті саналы дайындығы болуымен 
ерекшеленеді. 
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«Ел боламын десең – бесігіңді түзе» - деп заманымыздың заңғар жазушысы М. 

Әуезов айтқандай, ел болашағы жасөспірімдердің сапалы білімі мен саналы тәрбиесіне 
тікелей байланысты. Егемен еліміздің тірегі -білімді ұрпақ. Баламен тіл табысып, оның 
бойына білім нәрін себетін басты тұлға –ұстаз.   Ұлы Абай атамыз айтқандай, білімімен 
теңессе ғана ұлттар теңесе алады. 

Дауға салса алмастай қиған, сезімге салса  қырандай қалқыған, ойға салса 
қорғасындай балқыған, өмірдің кез- келген орайында әрі қару, әрі қалқан болған, әрі 
байырғы,, әрі мәңгі жас, отты да ойнақы ана тілінен артық қазақ үшін бұл дүниеде не бар 
екен!  

Елімізде білім берудің сапасын арттыру мен сапалы білім беру жүйесін құру 
мақсатында республикамызда ұлттық бірыңғай тестілеу (ҰБТ) енгізілгеніне де бірнеше 
жыл болды. Ұлттық бірыңғай тестілеу (ҰБТ) – жаңа технологияға негізделген мектеп 
бітірушілерді қорытынды мемлекеттік аттестатциялау және жоғары оқу орнына түсу 
емтихандарын қоса атқаратын білім сапасын бағалаудың ерекше жүйесі екені баршамызға 
белгілі. 

Ұлттық бірыңғай тестінің сапалы өтуі, алдымен , мұғалім мен оқушының уақытты 
тиімді пайдалануында және мұғалімнің тапсырмаларды түрлендіріп қолдануында. Ұлттық 
бірыңғай тестідегі негізгі пәндердің бірі- қазақ тілі.  Ұлы педагог К.Д.Ушинский: «Ана 
тілін толық меңгермеген бала тарихты, географияны, жаратылыс ғылымдарын өз бетімен 
айтып бере алмайтын күйге ұшырайды. Ана тілі басқа пәндердің бәріне қатысы бар және 
олардың нәтижелерін өзіне жинастыратын басты өзекті пән екені түсінікті емес пе?!» - 
деген екен. 

ҰБТ-ға даярлауда менің көп ізденуімнің қажет екенін түсіндім. Оқушылармен 
әрдайым бірлікте отырып, жаңа тақырыпты меңгеру, әрбір өтілетін тақырыпты тест 
сұрақтарымен байланыстыру, негізгі қажетті деген сөздерді түрлендіре отырып, сұрақтар 
қойдырта білу, әрбір сұраққа дұрыс жауап бере білуге, дұрыс жауапты есте сақтап қалуға 
үйрету-негізгі міндетім болды.  

Негізгі міндеттер: 
1. Қазақ тілінің салалары бойынша жоспар құру.  
І бөлім: фонетика. 
ІІ бөлім: лексика. 
ІІІ бөлім: морфология. 
ІV бөлім: синтаксис. 
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V бөлім: пунктуация. 
2. Әр салаға байланысты тақырып бойынша түсіндіру жұмыстары. 
3. Оқулық бойынша тапсырманың нақты орындалуы. 
4. Әрбір сала бойынша тест сұрақтарын ұйымдастыру. 
5. Тест сұрақтары арқылы оқушының қай тақырыпты дұрыс меңгере алмағандығын 

анықтау. 
6. Мониторинг бойынша қорытынды шығарып отыру. 
Әр тақырыпқа арналған «Шың» баспасының дайындық кітабындағы тесттер мен 

жаттығулар орындалады. Соңында қателермен жұмыс өткізіледі, ережелер қайталанады. 
Оқушының әрбір жазған тест жұмыстарынан кейін, анализ жасалып, білім сапасы, үлгерім 
сапасы, орта ұпайы есепке алынып отырады. Бұл жұмыстарға  арналған әр оқушының 
арнайы  дәптерлері бар.                  

 Оқушылардың тест орындау жолдары: 
4. Тақырыпты оқу, тапсыру. 
5. Тақырып бойынша тест жаттығу жұмыстарын орындау 
6. Әр қатеге анализ жасай біліу.                                                 
Өз тәжірибеме сүйене отырып, қазақ тілі пәнінен ҰБТ-ға даярлауда болатын 

мынадай кедергілерді айтқым келеді.  
7. Сөздердің тура және ауыспалы мағыналарын таба алмай жатады. 
8. Сұрақты дұрыс түсінбейді 
9. Оқушылардың сөздік қорының аздығы 
10. Диалект сөз бен кәсіби сөзді шатастыру кездеседі.  
11. Септеуліктерді және демеуліктерді ажырата алмайды. 
12. Қабысу мен жанасу. 
13. Құрмалас сөйлем түрлерін шатастыру. 
     Оқушыларды қазақ тілі пәнінен тест сауаттылығына үйрету мақсатында 

төмендегідей жұмыстарды өз тәжірибемнен ұсынбақпын. Ұлттық бірыңғай тестілеуде 
биіктікке жету тәсілдері: 

14. Пайдалануға тиіс оқулықтар, қосымша оқулықтар. 
15. Жаңа оқулықтағы жаңалық, өзгеріс, оны бұрынғымен салыстыра оқыту. (5-

сыныптан қалыптасып қалған дағдылы ережені еске түсіріп, оның жаңа заңдылықтарын 
түсіндіру) 

16. Фонетикалық, морфологиялық, лексикалық, синтаксистік талдаулар жасау. 
Сондай-ақ, жаңа оқулықтағы жаңалық, өгеріс, оны бұрынғы оқулықпен салыстыра 

оқыту өз нәтижесін береді. 
Мысалы,  7-сынып. Қазақ тілі. Алматы.  «Атамұра» 2003ж. С.Исаев, Г.Қосымова 

авторлығымен шыққан оқулықты «Арман-ПВ» баспасы 2012 жылы Г.Т. Тұрсынова, 
А.А.Қасымбек, А.Н.Нұрғазылардың авторлығымен шыққан оқулықпен қоса қарауды 
дұрыс деймін. 

Мен өзім еңбек еткен тәжірибемде біршама жемісті еңбектерім бар деп білемін. 
Оның айғайғы – ҰБТ кезінде оқушыларымның білім сапасы мен үлгерімі жақсы. 

ҰБТ-ға дайындау барысында профессор Нұрша Оразахынованың «Сатылай 
кешенді талдау» үлгісі маған көп көмегін тигізді. Бұл әдісті меңгерген оқушылар ҰБТ-да 
жоғары ұпай жинады. 

 
Қолданылған дереккөздер тізімі 

1. Қазақ тілі, талапкерге арналған тест кітабы, 2014-2015 ж.ж. 
2. «Қазақ тілі мен әдебиеті» журналы 
3. Қазақ тілі : Жалпы білім беретін мектептің 5- сыныбына арналған оқулық. 
4. Қазаақ тілі:   Жалпы білім беретін мектептің 6 - сыныбына арналған оқулық.. / 

С.Исаев, Ж.Дәулетбекова, 4- бас., өңд.- Алматы: Атамұра, 2015. 
5. Қазақ тілі : Жалпы білім беретін мектептің 7- сыныбына арналған оқулық. / 

Тұрсынова  Г.Т., Қасымбек А.А., Нұрғазы А.Н.- Астана: «Арман-ПВ», 2012. 
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Процесс обучения русскому языку студентов казахских отделений вузов направлен 

на  формирование у будущих специалистов способности решать лингвистическими 
средствами коммуникативные задачи в конкретных ситуациях. 

Изучению психологических аспектов проблемы двуязычия посвящены работы 
Л.С.Выготского, А.Н.Леонтьева, Н.И.Жинкина, В.А.Артёмова, Б.В.Беляева, 
А.Е.Карлинского и других ученых. 

На стадии неполного владения неродным языком мысль имеет тенденцию 
оформляться во внутренней речи вначале средствами родного языка, затем через перевод 
превращается во внешнюю речь. “Если акт коммуникации совершается на мало 
усвоенном языке, то у говорящего и понимающего совершается двойное кодирование по 
типу “код первого языка – код второго языка – озвучивание – переход – восприятие 
звуков – декодирование на второй язык – декодирование на первый язык – понимание”. В 
результате двойного кодирования получается переводная речь и переводное понимание 
чужой речи. Переводная речь протекает медленно, тормозится трудностями перевода и 
поэтому не может выполнять функцию нормальной речи”[1, с. 22]. 

С целью  формирования у студентов казахских отделений  навыков 
текстообразования, совершенствования  технологии продуцирования письменной речи в 
учебно-профессиональной  сфере на практических занятиях по дисциплине «Русский 
язык»  используются тексты разных стилей.  

Вопросы методического описания и использования текста в обучении языку нашли 
отражение в трудах Ф.И. Буслаева, К.Д. Ушинского, А.М. Пешковского, В.М. Чистякова, 
И.А. Фигуровского и других ученых. 

В учебниках, учебных и учебно-методических пособиях по русскому языку 
предлагаются такие виды заданий к текстам, как определение основной мысли  и 
выделение смысловых частей текста, составление вопросов и пересказ текста, составление 
нового текста и др. 

Практика обучения и данные анализа учебников, учебных и учебно-методических 
пособий свидетельствуют о том, что в основном изучается внешний план текста, который 
подразделяется на уровни, различающиеся по своей инвариантности: лексический уровень 
выступает инвариантно по отношению к синтаксическому, а синтаксический – по 
отношению к фонетическому (в зависимости от логического ударения и интонационного 
оформления предложения одна и та же синтаксическая структура может найти разное 
фонетическое выражение) [2, с. 14]. 

При этом отсутствуют задания на выделение и преобразование смыслов, на 
освоение когнитивного плана текста, в котором можно выделить  денотативный, 
логический, аксиологический и символический уровни. Денотативный инвариантен по 
отношению к логическому, логический  к аксиологическому, а аксиологический  к 
символическому уровню [2, с. 19]. 

Содержанием  текста является “часть содержания его пресуппозиции, поэтому 
смысл текста – это предикация его пресуппозиции как денотата. Этот наиболее общий 
смысл, выражающийся в отношении содержания текста к содержанию пресуппозиции, 
является замыслом текста”[2, с.17].  Замысел текста делится на денотативный сюжет, 
который представляет собой соположение всех денотативных структур текста. 
Соположение двух и более денотатов создаёт денотативную ситуацию (Д1-П-Д2) [2, с. 17-
18]. 
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Следует отметить, что “в тексте предмет высказывания чаще раскрывается не в 

одном, а в цепи суждений и предложений. Обычное представление о том, что субъект 
высказывания известен слушающему, а предикатом является то новое, что теперь 
сообщается, не соответствует  наблюдениям при анализе текста… Предмет сообщения 
или только называется, или просто подразумевается в каждом из суждений, но цель 
сообщения состоит только в том, чтобы у слушателя (читателя) возникло достаточно 
полное понятие об этом предмете. Это значит, что предмет сообщения неизвестен 
слушающему, иначе не было бы смысла передавать сообщения...Так как понятие 
образуется в цепи суждений, то в контексте главным будет предмет высказывания. Но в 
каждом из суждений текста главным останется предикат”[3, с.146-147]. 

Ограничения в отбор слов вносит выбор темы и подтемы [4, с. 83].   
По мнению  Б.С.Мучника, оцениваемый текст должен рассматриваться 

сопоставительно  с двух точек зрения: с точки зрения читающего и с точки зрения 
пишущего.“Соответствие двух результатов свидетельствует о стилистической 
правильности, полноценности того текста, с помощью которого осуществлялась передача 
мысли; несовпадение полученных результатов свидетельствует о стилистической 
дефектности рассматриваемого текста и необходимости его переконструирования” [5, с. 
93].    

 “В процессе развития речи необходимо формировать критику учащихся в области 
отбора и сочетания слов. Надо развивать умение наблюдать за изменением значений, 
когда к одному и тому же слову присоединяются то одни, то другие слова. Критерием 
оценки должно быть соответствие замыслу высказывания” [6, с. 48]. 

Разработка  эффективной  методической системы обучения текстообразованию 
невозможна без  теории текста во взаимодействии его формальной и содержательной 
сторон. Формированию у  обучающихся приемов построения текстов разных стилей 
способствует опора на когнитивное содержание текста.  

В соответствии с теорией формирования внутренней речи процесс обучения 
текстообразованию включает следующие этапы: 1) понимание текста (задания на 
освоение словарного состава и смысловых связей текста); 2) свёртывание содержания 
текста (задания на выявление денотативных опор в тексте, на раскрытие его 
тематического содержания);  

3) составление опорных схем текста; 4) создание когнитивных и информационных 
пресуппозиций текста; 5) развертывание основного содержания текста, который 
зафиксирован в опорных схемах, в высказывания в виде вариантных репрезентаций;  

6) изложение текста в связи с конкретными когнитивными установками текста и 
освоенной содержательной и информационно-лингвистической пресуппозицией [2, с. 28]. 

С целью обучения текстообразованию студентов казахских отделений вузов  
предлагаются языковые (ориентированы на анализ и синтез языкового материала), 
когнитивные (построение денотативной и аксиологической опорных схем текста, 
определение денотативных и предикативных свойств слов, преобразование абстрактных 
слов в структуры высказываний (предложений) с помощью механизма смыслового 
развёртывания и т.п.) и коммуникативные задания, способствующие использованию  
изученного материала в речи в связи с заданной ситуацией. 

Следует отметить, что толкованию абстрактного слова и правильному его 
употреблению способствует работа по смысловому развёртыванию слов в структуры 
высказываний (предложений), которая должна осуществляться на базе конкретных 
существительных, выступающих в роли денотатов.  

“Сознание обычно ориентируется на конкретные предметы и явления и лишь 
постепенно, в процессе своего исторического развития, овладевает более сложными и 
отвлечёнными представлениями”[7, с. 37]. 

Выполнение оперативно-тренировочных (распределение глаголов по лексико-
семантическим группам, определение  денотативных и предикативных свойств имен 

557 
 



 
существительных, прилагательных, глаголов и т.п.), подготовительно-творческих 
(отработка механизма смыслового развёртывания слов в структуры высказываний 
(предложений) и т.п.) и собственно речевых   упражнений способствует формированию 
навыков текстообразования при обучении русскому языку как неродному. 
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Индивидуальные трудовые споры сегодня, это не редкость. Прежде всего, что же 

означает, индивидуальный трудовой спор. Само юридическое понятие закреплено 
законом. Исходя из которого, это неурегулированный спор, который возникает между 
работодателем и работником в сфере трудовых правоотношений. Разногласия между 
двумя главными субъектами трудового права: работником и работодателем могут 
возникать по различным причинам и обстоятельствам. Это неправильное применение 
норм трудового законодательства работодателем и неверное восприятие и понимание 
законов самими работниками и другое.  

К примеру, трудовые споры возникают, когда работник считает свое увольнение 
незаконным, когда работодатель меняет оплату труда, и другие условия трудового 
договора, с которыми работник не согласен. Как правило, работник в случае 
возникновения разногласия с работодателем обращается в суд, хотя законодатель 
предусмотрел и другие способы урегулирования споров, например, рассмотрение спора 
комиссией по трудовым спорам, которые создаются непосредственно внутри огранизации. 

Нередко, наряду с конфликтом в трудовых отношениях между сторонами 
трудового договора (работником и работодателем), возникают нарушение законных прав 
и интересов работников, влекущих за собой еще и возмещение морального вреда. В связи 
с чем, актуальная проблема, на сегодняшний день, возмещение морального вреда 
работникам, при исполнении ими трудовых обязанностей, когда нарушенны их законные 
права и интересы. Компенсация морального вреда, как способ защиты интересов и прав 
работников в трудовом законодательстве появилось сравнительно недавно, с принятием
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Трудового кодекса Российской Федерации, действующего с 1 февраля 2002 года. 
Компенсация морального вреда является сравнительно новой формой восстановления 
прав граждан, осуществляющих трудовую деятельность. 

В трудовом кодексе о моральном вреде указано в следующих статьях - 3, 21, 22, 
237, 394 ТК РФ. Статья 3 ТК РФ предусматривает возможность лиц, повергшихся 
дискриминации в сфере труда, обращение в суд за компенсацией морального вреда. В 
статье 21 ТК РФ, где закреплены права и обязанности работника, предусмотрена 
возможность компенсации морального вреда работнику работодателем, в случае 
причинении ему вреда в связи с исполнением им трудовых обязанностей. В свою очередь, 
в статье 22 ТК РФ, законодатель предписывает обязанность работодателя по компенсации 
морального вреда в случаях причинения вреда работнику при исполнении им своих 
трудовых обязанностей [1]. 

Статья 237 ТК РФ полностью посвящена возмещению морального вреда, 
причиненного работнику. Исходя из закона, следует, что моральный вред, причиненный 
работнику неправомерными действиями или бездействиями работодателя, возмещается 
работнику в денежной форме и размер должен быть определен соглашением сторон, а в 
случаях возникновения спора, факт и размер морального вреда определяется в судебном 
порядке. Само понятие морального вреда трудовое законодательство не дает. Поэтому 
необходимо обратиться к гражданскому кодексу к статье 151 [2]. Гражданское 
законодательство определяет моральный вред, как физические или нравственные 
страдания, перенесенные гражданином в результате действий, нарушающих его личные 
неимущественные права либо посягающих на принадлежащие гражданину – 
нематериальные блага, а также в других случаях, предусмотренных законом. Это 
универсальная норма, которую применяют на практике при возмещении морального вреда 
работнику и в трудовых отношениях. 

Н практике возникают определенные проблемы, в первую очередь, касательно 
размера компенсации морального вреда, в трудовых правоотношениях. Если случаи, при 
которых возможна компенсация морального вреда работнику, как-то обозначены 
трудовым законодательством, что касается определения размера компенсации морального 
вреда, здесь нет конкретного размера, поскольку статья 237 ТК РФ лишь указывает на 
возможность определения размера возмещения морального вреда соглашением сторон, а в 
случаях возникновения спора на усмотрение суда. 

Кроме этого, статья 394 Трудового кодекса Российской Федерации  
предусматривает взыскание денежной компенсации за моральный вред, причиненный 
работнику, в случаях увольнения без законного основания или с нарушением порядка 
увольнения либо незаконного перевода на другую работу в судебном порядке. Размер 
денежной компенсации на усмотрение суда. 

Необходимо обратиться к судебной практике. Как же на самом деле происходит 
компенсация морального вреда при возникновении индивидуальных трудовых споров и 
разрешении их в суде. К сожалению,  как показывает практика, при рассмотрении 
трудовых споров, связанных с компенсацией морального вреда, отсутствует единый 
подход к сумме взысканий. За моральный ущерб, причиненный работникам, в 
аналогичных случаях нарушения, их законных прав и интересов суммы компенсации 
различны. К примеру, по иску Д. к УВД Читинской области в пользу истца было взыскано 
в связи незаконным увольнением в качестве компенсации морального вреда денежная 
сумма в размере 8 тыс. руб., а по иску Т. к ГУВД г. Москвы об изменении формулировки 
увольнения также в связи с незаконным увольнением, за грубое нарушение дисциплины, 
судом в пользу Т. было взыскано 500 тыс. руб. в качестве моральной компенсации [3]. 

 Рассмотрим дело № 2-554/2011 от 13.12.2011г. Беловского районного суда 
Кемеровской области по иску  Х. о взыскании заработной платы за время вынужденного 
прогула и морального вреда. Х. в исковом требовании к предприятию ОАО «…..»  о 
восстановлении его на работе и взыскании заработной платы за время вынужденного 
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прогула, а также морального вреда. Суд, рассмотрев дело, решил: исковые требования Х. 
о восстановлении на работе и выплаты  за время вынужденного прогула удовлетворить, 
кроме того, компенсация морального вреда по данному решению составила 5000 рублей. 
По аналогичному делу № 2-273/2014 от 12.05.2014г. по иску Е. о восстановлении на 
работе в ООО «…» Беловский районный суд Кемеровской области, рассмотрев дело, 
исковые требования не удовлетворил, но необходимо отметить, что истец Е. в исковых 
требованиях заявлял компенсацию морального вреда в размере 30.000 рублей [4]. 

Как видим, из примеров, определение размера компенсации за моральный вред 
работникам, в случаях нарушении их трудовых прав, является одним из острых проблем, 
из-за отсутствия единообразного подхода к установлению сумм выплат. А это стало 
возможным, поскольку отсутствует законодательное закрепление конкретных денежных 
сумм, за конкретные нарушения трудовых прав работников. Суды, вынося решения и 
назначая компенсацию морального вреда, руководствуются разумностью и 
справедливостью. При рассмотрении подобных дел, в каждом случае должен быть 
индивидуальный подход и рассмотрение конкретной ситуации, а также установление 
степени нравственного или физического страдания работника, что является вполне 
обоснованным. 

Тем ни менее, не совсем ясным представляется и то, в каких конкретно случаях, 
работник, вправе обратиться в суд за компенсацией морального вреда за причиненный 
ему вред, при исполнении им трудовых обязанностей. Поскольку закон не конкретизирует 
круг нарушений прав и интересов работников, при которых возможна компенсация 
морального вреда. 

По этому вопросу, Пленум Верховного Суда Российской Федерации в своем 
постановлении № 2 от 17.03.2004 г. «О применении судами Российской Федерации 
Трудового кодекса Российской Федерации» в пункте 63 дает важное разъяснение: 
«учитывая, что ТК РФ не содержит каких-либо ограничений для компенсации морального 
вреда и в иных случаях нарушения трудовых прав работников, суд в силу абз. 14 ч.1 ст. 21 
и ст. 237 ТК РФ вправе удовлетворить требование работника о компенсации морального 
вреда, причиненного ему любыми неправомерными действиями или бездействием 
работодателя, в том числе и при нарушении имущественных прав (например, при 
задержке выплаты заработной платы) [5]. 

Но в указанном разъяснении Пленума ВС РФ отсутствует конкретизация случаев 
компенсации морального вреда работникам, что понимать под любыми неправомерными 
действиями или бездействиями работодателя на практике не всегда понятно. 

Любая травма, даже самая незначительная, причиняет ее получателю как 
физические, так и нравственные страдания. Данное понятие подпадает под определение 
морального вреда, которое, в свою очередь, в соответствии с законом подлежит 
возмещению ее денежной компенсацией. Нередкими являются, такие случаи, когда 
работник при выполнении своих трудовых обязанностей получает на производстве 
травму, в результате несчастного случая. Несмотря на очевидность, работникам 
приходиться обращаться в суды. 

Например, Кассационным определением Санкт-Перебургского городского суда от 
23 ноября 2011 г. № 33-17384/2011 установлено следующее. А. обратился в суд с иском к 
ОАО «….», уточнив исковые требования, просил взыскать с ОАО «….» также денежную 
компенсацию морального вреда в размере 5 000 000 рублей. 

Суд признал А. невиновным в произошедшем несчастном случае на производстве, 
взыскал в его пользу... а также денежную компенсацию морального вреда в размере 70 
000 руб. В остальной части в удовлетворении заявленных требований А. отказано. 

В кассационной жалобе истец выражает несогласие с решением в части частичного 
удовлетворения требования о взыскании денежной компенсации морального вреда, 
указывая на то, что судом не установлены и не оценены надлежащим образом имеющие 
значение для дела обстоятельства, касающиеся личности истца, в связи, с чем 
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неправильно установлена степень испытываемых им физических и нравственных 
страданий, определенная судом сумма не соответствует принципу разумности и 
справедливости. 

Изучив материалы дела, судебная коллегия установила следующее. 
Обосновывая в исковом заявлении свое требование о взыскании денежной компенсации 
морального вреда, А. указывал на то, что, получив травму на производстве и будучи в 
связи с этим признанным инвалидом третьей группы, он регулярно испытывает 
физические страдания, вызванные ограничением движения, приступами эпилепсии, 
головными болями.  

Нравственные страдания, согласно позиции истца, заключаются в том, что он не 
может, как прежде, заниматься спортом, в полной мере заниматься воспитанием своей 
дочери, гулять с ней и развивать ее физически, так как ограничен в движениях и 
подвержен внезапно возникающим приступам эпилепсии. Кроме того, с момента 
получения травмы истец ввиду незаконных действий ответчика, скрывшего несчастный 
случай на производстве и не оформившего все необходимые документы, не получал ни 
страховых выплат, ни заработной платы и таким образом был лишен финансовой 
возможности обеспечивать свою семью и оплачивать диагностику и свое лечение. 
В кассационной жалобе истец в качестве оснований для изменения решения в данной 
части указывает на то, что он, будучи в молодом возрасте (28 лет), ведя активный образ 
жизни, поступив к ответчику на работу здоровым человеком, в связи с травмой, 
полученной на производстве ввиду несоблюдения ответчиком требований охраны труда, 
признан инвалидом III группы с установлением утраты трудоспособности в размере 60%, 
чем лишен возможности сегодня и в дальнейшем вести прежний образ жизни, заниматься 
воспитанием дочери, содержать семью. 

Судебная коллегия полагает возможным изменить решение в данной части, 
взыскав с ОАО «…» в пользу истца денежную компенсацию морального вреда в размере  
100 000 рублей. Определенная ранее судом к взысканию сумма, по мнению, судебной 
коллегии, не соответствует характеру и объему нравственных страданий истца, 
обусловленных нарушением гарантированных ему Конституцией РФ прав, определена 
судом без учета конкретных обстоятельств дела, а также не соответствует принципу 
разумности и справедливости [6]. 

Отсутствие единого подхода при рассмотрении трудовых споров и установления 
размера денежных компенсаций за моральный вред, причиненный работнику, в свою 
очередь   ведет, к недовольству граждан, приятым решениям суда, что вызывает 
социальную напряженность, правовой нигилизм и отсутствие веры в справедливость 
правосудия в целом. Размеры денежной компенсации за моральный вред имеет большой 
разброс от 1000 рублей и до 600 000 рублей. Все это возможно, из-за отсутствия 
законодательного закрепления и четкой регламентации всех проблем, возникающих в 
данном институте трудового права. 

Таким образом, исходя из анализа судебной практики и нормативно-правовых 
актов, регламентирующих компенсацию морального вреда, на сегодняшний день 
необходимо законодательно закрепить следующие моменты: 

1) в трудовом законодательстве четко конкретизировать, какие именно 
неправомерные действия или бездействия работодателя, нарушающие права и интересы 
работников подлежат возмещению морального вреда в виде денежной компенсации 
работникам; 

2) разработать порядок установления размера, денежной суммы, в виде 
компенсации за моральный вред, исходя из разумности и справедливости, в зависимости 
от степени и характера физического и нравственного страдания, причиненного работнику, 
при выполнении им трудовых обязанностей, где будет конкретное указание размеров 
денежных сумм, и случаи,  при которых, они могут взыскиваться с работодателя. 
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Сегодня во всем мире религиозная деятельность обрела новый размах и новые 

формы, поскольку в последние годы усилился кризис нравственных ценностей. В поисках 
ответа на вопросы бытия человечество всегда было склонно обращаться к религии. О 
воздействии религии на человеческое общество 3. Фрейд говорил: «Религия, несомненно, 
оказала человеческой культуре услугу, много сделав для усмирения асоциальных 
влияний» [1]. Вольтер заявлял, что религиозные принципы необходимы для 
сохранения людского рода, атеизм же, в свою очередь, приводит к всевозможным 
злодействам, позволяя человеку совершать любые преступления» [2].  На наш взгляд, 
одной из важнейших функций религии является утешение верующих, снижение 
воздействия неблагоприятных факторов на человека.  

«Вера и религия обладают магической силой в государстве», так как они 
«объединяют души людей», - говорил Томазо Кампанелла. Религия способна 
содействовать оздоровлению общественного порядка, народных нравов и обычаев. 

Проповедь абсолютных (вечных и неизменных) нравственных ценностей была 
характерна для всех религий мира и осталась актуальной и в новом ХХI веке. В Коране 
записано: "Что вы издерживаете из блага, то - родителям, близким, сиротам, бедным 
путникам. Ведь что бы вы ни делали из добра - поистине Аллах про то знает". Поражает 
мудрость заповедей в Нагорной проповеди Христа: "Всякий, гневающийся на брата своего 
напрасно, подлежит суду", "Когда творите милостыню, не трубите об этом". Как вы 
понимаете смысл каждой из этих заповедей? Какое нравственное содержание заключено в 
них? Приведенные нравственные правила не только не утратили своего значения, но и 
приобрели новый глубокий смысл, так как обращены к внутреннему, духовному миру 
человека. С их помощью люди, уставшие от социальных катастроф, могут заглянуть в 
себя и еще раз задуматься о смысле своей жизни. 

Особенно возрастает влияние церкви в переломные моменты истории: когда старые 
идеалы общества утрачивают свою ценность, а новые еще не успевают закрепиться, на 
помощь приходит религия со своими вечными нравственными заповедями. Так было в 

562 
 

http://www.delo-press.ru/
mailto:kainar.maral@mail.ru


 

начале 80-х годов XX века в Польше, когда с обострением кризиса в стране значительно 
увеличился приток верующих в костелы. Сейчас это происходит и в Казахстане, причем 
небывалый интерес к религии наблюдается среди различных слоев населения. Рост 
интереса к религии носит и количественный, и качественный характер. Религиозное 
возрождение в республике началось в 1990-е годы еще до распада Советского Союза. Уже 
в 1990 году в Алма-Ате был образован отдельный шуфонат, который, хоть и входил в 
общесоветскую исламскую иерархию, но не подчинялся Ташкентскому мусульманскому 
духовному управлению Средней Азии. Это был первый шаг на пути к возрождению 
духовного наследия казахов и первое отклонение от атеистической идеологии. Люди 
начали открывать для себя религию не только как часть их общего исторического и 
культурного прошлого, но и в качестве живого источника нравственного и духовного 
возрождения [3]. У части населения Казахстана стало назревать противостояние 
сложившихся атеистических взглядов и возрождающихся религиозных верований.  

В том же 1990 г. в Республике было образовано Духовное управление мусульман 
Казахстана, объединяющее в настоящее время большинство из 2369 официально 
зарегистрированных мечетей. 

Религиозный подъем был поддержан властями, которые видели в традиционных 
религиях одно из средств заполнения идеологического вакуума, образовавшегося в 
обществе после краха коммунистической идеологии. 

В 1992 году, в период трудного и сложного процесса обретения независимости и 
становления государственности Казахстана, был принят Закон Республики Казахстан «О 
свободе вероисповедания и религиозных объединениях», который навсегда покончил с 
государственной атеистической политикой и установил правовые нормы высокого уровня, 
равные законодательству самых демократических стран мира. Именно благодаря этому 
закону мы имеем общественную стабильность, межнациональное и межрелигиозное 
согласие. Он заложил основу регулирования взаимоотношений между государством и 
религиозными организациями и объединениями. В то же время, закон 
не обходит вниманием и новую для Казахстана ситуацию - появление религиозного 
экстремизма. Статья 4 запрещает «пропаганду религиозного экстремизма, а также 
совершение действий, направленных на использование межконфессиональных различий в 
политических целях» [4].  

Принципы многоконфессионального государства гарантированы Конституцией 
Республики Казахстан. В соответствии с Конституцией Казахстан является светским 
государством. Статья 19 Конституции гласит: «Каждый вправе определять и указывать 
или не указывать свою национальную, партийную и религиозную принадлежность» [5]. 
Статья 22 провозглашает: «Каждый имеет право на свободу совести» [6].  

В Казахстане гарантирована свобода вероисповедания и провозглашено отделение 
религии от государства. 

Особую роль в сохранении мира и согласия между конфессиями и этносами 
страны играет уникальная организация, аналогов которой нет в мировой практике – это 
Ассамблея народов Казахстана. Идея Президента Республики Казахстан Н.А. Назарбаева 
о создании Ассамблеи согласия и единения народа Казахстана получила поддержку на 
Форуме народов Казахстана в декабре 1992 года. В феврале 1995 года на совещании с 
лидерами национально-культурных центров Президент республики вновь вернулся к 
своей идее создать единую, общенациональную, неправительственную организацию, 
отстаивающую интересы всех народов нашего государства. 

Ассамблея народов Казахстана была образована специальным Указом Главы 
государства 1 марта 1995 года как консультативно-совещательный орган при 
Президенте страны. Главной задачей Ассамблеи является  содействие сохранению 
межнационального и межконфессионального согласия и политической стабильности в 
стране, выработку предложений по проведению государственной политики, 
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способствующей развитию дружественных отношений между представителями разных 
национальностей и религий, проживающих на территории Казахстана. 

В январе 2002 года Мажилис одобрил поправки в Закон «О свободе вероис-
поведания и религиозных объединениях», которые направлены на предотвращение 
межконфессиональных конфликтов  

Закон 2005 года «О противодействии экстремизму» предоставил правительству 
широкие полномочия в деле предотвращения религиозного экстремизма. 

Основная масса населения страны согласна с религиозной политикой государства и 
поддерживает все мероприятия Президента и правительства.  

Важную роль в духовном объединении людей играют впервые организованные в 
Казахстане съезды мировых и традиционных религий. Представители различных 
конфессий, разделенные многолетней враждой, в Астане совместно решают вопросы о 
мире и взаимопонимании всего мирового сообщества. Состоялось три съезда, последний 
прошел в мае 2013 года.  

Для устранения пробелов в существующей практике по религиозным вопросам 
была разработана специальная Программа по обеспечению свободы вероисповедания и 
совершенствования государственно-конфессиональных отношений в Республике 
Казахстан на 2007-2009 год.  В ней предложены действенные меры по обеспечению 
информационно-просветительской деятельности и содержатся конкретные действия по 
сохранению межконфессионального мира при обеспечении прав человека.  

В 2012 году Казахстан возглавил одну из крупных организаций исламского мира – 
Организацию исламского сотрудничества. То, что наша страна была удостоена такой 
чести, с одной стороны, повышает ее авторитет на мировой арене, а с другой - нам 
предоставлена уникальная возможность стать эффективным мостом, связующим Запад и 
Восток. Таким образом, председательство в ОИС накладывает огромную ответственность 
на наше государство, президента Н.А. Назарбаева, который делает все возможное для 
усиления исламского сотрудничества в решении тех сложных экономических, 
финансовых и политических вопросов, которые сегодня стоят перед мировым 
сообществом. 

Сегодня государство принимает меры для того, чтобы оградить население от 
опасных  религиозных течений. Так, недавно принят закон о сокращении на треть 
религиозных объединений.  Такой  закон крайне важен для контроля духовной обстановки 
в стране, для эффективной защиты от деструктивных религиозных идей и сект, которые 
занимаются одурманиванием людей, нередко вмешиваются в личную жизнь человека. 
Бывали случаи, когда такое вмешательство приводило к расколу семьи или даже 
самоубийству. Впрочем, последствия практики таких сект наблюдаются во всех странах, 
где они есть.  

В Казахстане проживает более 130 этносов, относящихся к различным 
религиозным конфессиям. Согласно переписи 2009 года самые многочисленные 
религиозные объединения представляют ислам (70 процентов от числа всех верующих) и 
православие (26 процентов). Иудаизм и буддизм имеют примерно равное число верующих 
(по 0,1 процента). Остальные религии имеют 0,2 процента последователей 
от общего числа верующих [7]. 

В 2009 году в Казахстане действовало 4200 религиозных объединений и общин, 
принадлежащих к 46 конфессиям. В настоящее время действуют почти 3200 мечетей, 
церквей, молитвенных домов. Среди верующих имеются последователи почти всех 
мировых религий: ислама, христианства (православия, католицизма, протестантских 
течений), буддизма, а также иудаизма, индуизма, древних политеистических культов и 
современных новообразований. 

Важное место в конфессиональном спектре Казахстана занимают наиболее 
традиционные для местного населения религии – ислам суннитского толка и русское 
православное христианство.  
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Н. Назарбаев пишет: «Казахстан - это часть огромного ареала исламской 
культуры. Казахи столетиями исповедовали ислам... После обретения независимости 
вполне естественным было желание людей вернуться к своим духовным истокам. Это 
религиозное возрождение было поддержано государством. В стране были построены 
сотни мечетей. Обучение в признанных центрах исламской культуры прошли многие 
казахстанцы. Великая гуманитарная и нравственная роль ислама стала особенно 
очевидной в современном Казахстане» [8]. 

Большинство граждан Казахстана сегодня составляют мусульмане, их 
насчитывается 11 млн., принадлежащих к   24 национальностям. Руководство ДУМК в 
целях повышения международного авторитета мусульман Казахстана налаживает 
плодотворные взаимоотношения с мусульманскими центрами ряда зарубежных стран, 
ведет активную просветительскую деятельность. 

Русское православное христианство, имеющее 299 прихода - одно из мощных 
религиозных направлений в Казахстане, являющееся структурным подразделением 
Московского патриархата. Ежегодно торжественно отмечаются в стране православные 
праздники Рождество и Пасха. 

Среди представителей других конфессий можно отметить следующие: 
Католицизм: 83 официально зарегистрированных римско-католических прихода и 
связанных с ними организаций, 5 официально зарегистрированных греко-католических 
приходов. Деятельность католических объединений в 2001 году прошла под знаком 
подготовки к визиту Папы Римского. Государственный визит в Казахстан Главы Римско-
католической церкви Папы Римского Иоанна Павла II, состоявшийся в конце сентября 
2001 года, положительно повлиял на укрепление межконфессионального согласия в 
республике. Жители г.Астаны и многотысячные паломники из регионов Казахстана, стран 
СНГ и дальнего зарубежья горячо приветствовали духовного лидера, призывающего все 
человечество развивать диалог культур и цивилизаций, вместе смотреть в будущее. Наша 
республика стала первым государством в СНГ и Азии, с которым Ватикан подписал 
Соглашение о взаимоотношениях. 

Сегодня официально зарегистрировано 1267 протестантских организаций, которые 
располагают 543 культовыми сооружениями.  В Казахстане 2 группы баптистов: Союз 
Христиан-Евангелистов и Баптистов (Союз баптистов) с приблизительно 10 тыс. 
последователей и 227 зарегистрированными религиозными группами, а также Совет 
церквей христиан-евангелистов и баптистов (Совет церквей) с приблизительно 1 тыс. 
последователей. Иудаизм: имеется 5 синагог в Алма-Ате, Астане, Усть-Каменогорске, 
Костанае и Павлодаре.   

В целом в стране в большинстве областей преобладает ислам, за исключением 
Костанайской и Северо-Казахстанской областей, где процент приверженцев христианства 
несколько выше. 

Казахстан считается страной, где создана уникальная модель межрелигиозного 
согласия.  В центре казахстанской модели межрелигиозных отношений «находятся 
наиболее крупные религии Казахстана – ислам и православие, которые в своем 
взаимодействии и обеспечивают, по существу, межрелигиозную стабильность в стране» 
[9]. 

Условием для эффективного действия этой модели является готовность 
представителей различных конфессий к диалогу на основе взаимопонимания и 
толерантности. Но признанная модель не является статичной и устойчивой, ее укрепление 
является сложной задачей. 

Казахстан имеет все шансы на культурное и духовное единство. Все религии и 
конфессии страны должны работать на общее благо, сохранение и развитие нашей общей 
родины.  Укрепление межконфессионального согласия должно стать важнейшим 
приоритетом воспитательной политики в школах, вузах, учреждениях. Нужно шире 
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использовать возможности средств массовой коммуникации в пропаганде дружбы и 
согласия между народами и религиями.  

Казахстанская модель религиозной толерантности представляет собой сложную 
межрелигиозную конфигурацию, помещенную в социально-политический контекст 
государственно-общественного развития Республики Казахстан. Несмотря на абсолютное 
юридическое равенство всех конфессий Казахстана, реально в центре этой конфигурации 
находятся наиболее крупные религии Казахстана – ислам и православие, которые в своем 
взаимодействии и обеспечивают, по существу, межрелигиозную стабильность в стране.А 
уже на основе этой стабильности выстраиваются отношения между всеми конфессиями 
Казахстана. 
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В процессе своей жизнедеятельности человек, подобно бабочке, проходит 

несколько стадий преобразования. Для превращения в личность индивиду необходимо 
приобрести такой оригинальный набор черт, качеств и характеристик, который мог бы 
отличать его от других представителей человеческого рода и гарантировать полноценный 
уровень социализации в современном, регулярно меняющемся мире. Тем не менее, 
усвоение человеком общественных норм, а также закрепление им отличительных черт и 
характеристик вовсе не является подтверждением принятия социумом новой личности. В 
результате, такого рода социальное «изгнание» служит прямым следствием создания 
различных субкультур и малых неформальных групп или формирования поведения, 
несущего как скрытый, так и закрытый протест устоям, традициям и нравам современного 
общества. 

Представителей социокультурного явления, речь о котором идет в данной статье, 
трудно отнести к субкультуре или группе, поскольку главная цель, преследуемая ими, 
носит более индивидуальный, чем групповой характер. Итак, словом «фрик» (от англ. 
Freak – чудак, персонаж с отклонениями) принято называть необычного, резко 
выделяющегося из толпы человека, эксплуатирующего в общественных отношениях и на 
публике эпатажный образ [3]. С 1970-х гг. эксцентричное поведение являлось 
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прерогативой звезд эстрады и кинематографа. Так, легендарная панк-группа Sex Pistols на 
протяжении трех лет исполняла со сцены стадионов песни, изобилующие обсценной 
лексикой, а британский рок-исполнитель Дэвид Боуи в гриме, изображающим молнию, 
использовал образ гермафродита. По мере либерализации политики звукозаписывающих 
компаний в шоу-бизнес проникали более раскрепощенные и эпатажные личности, 
поднимающие в песенных текстах новые, а зачастую провокационные и запрещенные 
темы. В качестве примера можно рассмотреть фигуру Мэрилина Мэнсона, на протяжении 
второй половины 1990-х гг. шокирующего весь мир своим поведением и имиджем. 
Данный артист не стеснялся в выражениях относительно католической церкви и, в целом, 
религии, примерял на себя образы Антихриста, сатаны и гермафродита, как и Дэвид Боуи 
двадцатью годами ранее. Следует отметить, что в молодежной среде Мэрилин Мэнсон и 
его одноименная группа быстрыми темпами сумели завоевать признание и популярность, 
которая была обеспечена видеоклипами, напоминающими укороченные фильмы ужасов, и 
живыми выступлениями, наполненными массой шокирующих элементов. К окончанию 
2000-х гг. фрик-сообщество распространилось практически во всех странах Европы, а 
также Северной и Южной Америки.  

Из вышесказанного можно прийти к логическому выводу, что для достижения 
славы, признания и комфортного существования в обществе люди, испытывающие 
недостаток внимания со стороны социума, должны идти вразрез с общественным мнением 
и моралью, использовать широко использующийся в рекламных целях шоковый прием и 
не стесняться выглядеть в глазах окружения «неправильными». Таким образом, можно 
рассмотреть ряд взаимосвязанных причин, вынуждающих фриков применять странные 
для остальных членов общества модели поведения. 

1. «Я хочу, чтобы меня заметили члены семьи». 
Не является открытием тот факт, что 80% фриков испытывали регулярные 

проблемы во взаимодействии и общении с членами семьи с самого раннего детства. 
Дефицит внимания со стороны отца или матери, отсутствие взаимопонимания с другими 
родственниками – все эти немаловажные факторы несут серьезные последствия для 
дальнейшего развития личности ребенка. Регулярно обостряющееся чувство ненужности 
своим близким вынуждает детей уже с 5-6 лет моделировать свое поведение таким 
образом, чтобы член семьи, от которого они хотят добиться расположения к своей 
персоне, обязательно обратил на них внимание.  

В качестве инструментов привлечения внимания используются следующие 
механизмы аттракции: 

• Агрессивное поведение (высказывания, действия по отношению к семье и 
сверстникам в детском саду, классе); 

• Проявление акцента в творчестве (рисунки несуществующих животных на 
уроках изобразительного искусства, применение эксцентричных образов и необычное 
построение речи при выступлениях на публике); 

• Намеренное обезображивание внешнего вида (прическа в стиле лидера панк-
группы, вызывающая одежда, использование металлических предметов в различных 
частях тела). 

Пример. Фрик Гоген Солнцев, основатель Театра ужасов в Москве знаменит рядом 
эпатажных выходок, среди которых выделяются регулярные драки с участниками телешоу 
«Дом-2», «Званый ужин», частое употребление ненормативной лексики в эфире и 
появление в шокирующих образах монахини, эльфа, черного демона и т.д. На 
телевизионных экранах Солнцев изображает бездушного эгоиста, равнодушного к 
обществу и озабоченного лишь собственными проблемами. Тем не менее, лишь немногие 
зрители догадываются, что под маской странного персонажа скрывается тонкая душевная 
организация человека, которого в раннем возрасте бросила мать. В одном из интервью 
Солнцев признался, что «тяжело переживает не столько предательство близкого человека, 
сколько ее возвращение после того, как сын прославился на всю Россию» [1]. 
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Таким образом, экстравагантное поведение фриков может порождаться не только 
целью противостояния нравам современного общества, но и желанием заглушить боль 
детской травмы, причиненной родными и близкими людьми в прошлом.    

2. «Я хочу, чтобы члены малой группы обратили на меня внимание». 
Вторым после семьи объектом привлечения внимания для фриков являются малые 

группы. Школьные классы, студенческие группы, рабочие коллективы – вот основная 
почва для самовыражения эпатажных личностей. Психологические исследования 
показывают, что наибольшее желание предстать в нестандартном для социума образе 
проявляется у человека с 11-12 лет. Очевидно, что под данную возрастную категорию 
подходит именно школьный класс. В течение обучения в школе потенциальный фрик 
может подвергаться различного рода притеснениям: от полного игнорирования своей 
персоны и личных интересов вплоть до насмешек над внешностью, одеждой, 
издевательств и насилия сверстниками и старшими. Ребенок, прошедший подобные 
испытания, будет стремиться в будущем только к одной навязчивой цели – добиться 
успеха в другой малой группе через ряд специальных инструментов, большая часть 
которых будет изобретена им же. Зачастую эксцентричное поведение человека, хранящего 
и переживающего в течение долгого времени тяжелые детские обиды, может быть 
сопряжено даже с мотивом мести, перетекающим впоследствии на членов таких 
общественных объединений, как студенческая группа и рабочий коллектив. 

Пример. Знаменитая в молодежной среде поп-исполнительница Леди Гага в 
школьном возрасте подвергалась насмешкам со стороны одноклассниц. Сверстницы 
считали, что будущая звезда одевается не так, как все остальные девушки, и не понимали 
ее страстного увлечения поп-музыкой.  

Вышеупомянутому рок-исполнителю Мэрилину Мэнсону также не удалось 
избежать проблем в отношениях со сверстниками. Помимо словесных унижений, в школе 
ему часто приходилось терпеть побои и издевательства, что нашло явный отклик в текстах 
будущих песен. 

В целом, можно резюмировать, что негативный опыт взаимодействия со 
сверстниками или старшими в подростковом возрасте, сопровождающийся различными 
формами унижений, имеет большую эффективность для дальнейшей судьбы члена фрик-
сообщества, чем дефицит внимания. Ориентируясь на школьные истории Леди Гаги и 
Мэрилина Мэнсона, столкнувшихся с непониманием одноклассников, следует признать 
их преимущество по популярности, доходам и уважению поклонников в настоящем 
времени. Также нельзя отрицать тот факт, что данным исполнителям удалось достичь 
своей заветной цели - добиться успеха и иметь признание со стороны членов общества. 

3. Личные коммерческие цели. 
Одной из причин эпатажного и вызывающего поведения фриков, не входящих в 

разряд психологических, является самопродвижение (самореклама) на телевидении и в 
социальных сетях. С увеличением количества так называемых «народных» реалити-шоу и 
созданием сайта «ВКонтакте» стал очевидным рост лиц, заинтересованных в привлечении 
внимания зрителей и интернет-пользователей через эксцентричные и противоречащие 
общественным нормам выходки. В данной ситуации цель телевизионных и интернет-
фриков сводится к поиску спонсоров и влиятельных продюсеров, необходимых для 
дальнейшего продвижения и получения прибыли, а также привлечению поклонников 
такого «творчества». Кроме того, круг фриков, ставящих задачу самопиара, не 
ограничивается возрастными рамками. Так, зрители рейтингового телешоу «Давай 
поженимся!» могут периодически наблюдать за пожилыми женщинами, облаченными в 
молодежные наряды, танцующими и садящимися на шпагат, а также за поведением 
мужчин солидного возраста, не стесняющихся говорить о своей сексуальной силе. 

Пример. Известные по участию в «народных» реалити-шоу фрик-девушки Карина 
Барби, Олеся Малибу и Алена Пискун эксплуатируют образы вульгарных барышень, речь 
которых изобилует ненормативной лексикой. Помимо нецензурной брани, эти девушки не 
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стесняются вести регулярные разговоры о сексе, обсуждать достоинства и недостатки 
половых партнеров, а также публично обнажаться. 

Несмотря на то, что героини, продвигающие себя самым сомнительным образом, 
не находят общественной поддержки, а получают в свой адрес только насмешки, 
язвительные комментарии и даже угрозы, складывается ощущение, что они довольны 
подобным раскладом событий. В данном случае цель – участие в телевизионных 
передачах достигнута, а социальное уважение для них не является актуальным. 

4. Политика медиахолдингов. 
Наряду с фриками, желающими заработать славу с помощью черного пиара, 

современный шоу-бизнес представлен продюсерами и креативными директорами 
телевизионных программ, которые жаждут стремительного роста рейтингов их проектов. 
Как известно, народ требует зрелищ, а участники телешоу, соблюдающие внутреннюю 
дисциплину и отличающиеся воспитанностью, не вызывают особого интереса у 
телевизионной аудитории. Так, если в период с 2006 г. по 2011 г. участники передачи 
«Званый ужин» (Рен-ТВ) отличались лишь лицемерием и изредка – мелкими конфликтами 
за столом, то на протяжении последующих выпусков стало заметны следующие 
перемены: 

• На каждой неделе игроков присутствует, как минимум один фрик. Следует 
отметить, что характер такого персонажа может колебаться от демонстративного и 
возбудимого до циклоидного и эмотивного;  

• Мелкие конфликты между участниками перерастают в серьезные драки с 
использованием предметов для сервировки стола и мебели;  

• Повышение сексуальной агрессии со стороны экстравагантных участников, 
более частое применение ненормативной лексики во время приема пищи и за кулисами и 
общее усиление игры на публику; 

• «Шокирующие» названия блюд. 
Рискованный с точки зрения человеческого восприятия пиар-ход продюсеров, 

действительно, оказался беспроигрышным, что отразилось не только в повышении 
рейтингов «Званого ужина» и увеличении зрительской аудитории (программа стала 
популярной среди молодежи), но и в усилении интереса к участникам данного шоу. 

Следует признать, что фрик-сообщество, ломающее социальные стереотипы, имеет 
большую степень влияния на общественное сознание, чем любая другая субкультура. 
Бросающие вызов обществу, фрики способны намного быстрее заражать окружающих 
своим внешним видом, поведением и раскрепощенным сознанием, чего нельзя сказать о 
субкультуре готов и хиппи. Быстрый рост популярности Дэвида Боуи, Мэрилина Мэнсона 
и Леди Гаги тому пример [2]. Тем не менее, следует дифференцировать фриков по степени 
таланта, а не объединять всех персонажей, идущих вразрез с общественным мнением, в 
одну группу. Если творчество Дэвида Боуи и группы Sex Pistols несло смысловую 
нагрузку, а их песни стали классикой рок-музыки, то приход на экраны телевизоров 
образов Карины Барби, Гогена Солнцева и прочих фриков из «народа» способствует 
только деградации современного молодого зрителя.    
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К вопросу о реализации эксперимента по обучению молодых женщин в 
возрасте до 23 лет, имеющих одного и более детей, на подготовительных отделениях  
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Раннее материнство очень часто выступает преградой на пути получения 
молодыми женщинами профессионального образования. Необходимость дополнительной 
подготовки к сдаче единого государственного экзамена для многих молодых мам 
становится непреодолимым испытанием. В 2013-2015 годах с целью улучшения 
демографической ситуации и содействия молодым женщинам в возрасте до 23 лет, 
имеющим одного и более детей, в адаптации их к новым социальным условиям, создания 
условий для подготовки их к обучению по программам высшего образования, 
Правительство Российской Федерации постановило провести  эксперимент для данной 
категории женщин. С этой цель в специально отобранных вузах страны были открыты 
подготовительные отделения для молодых мам [1].   

В Кемеровской области в качестве площадки для проведения данного 
эксперимента был выбран ведущий вуз Кузбасса - Кемеровский государственный 
университет. Беловский институт, являясь филиалом КемГУ, получил возможность 
принять участие в реализации этой федеральной программе. 

Обучение молодых женщин в рамках эксперимента осуществлялось за счет 
бюджетных ассигнований федерального бюджета по очной (с выплатой стипендии), очно-
заочной и заочной формам обучения (в том числе, с применением дистанционных 
образовательных технологий и электронного обучения).  В рамках эксперимента на 
подготовительное отделение принимались молодые женщины до 23 лет (по состоянию на 
1 октября текущего года) – граждане РФ, имеющие среднее (полное) общее образование, 
среднее профессиональное образование или начальное профессиональное образование с 
получением среднего (полного) общего образования, не имеющие высшего образования и 
не обучавшиеся по программам высшего образования. Прием на обучение в рамках 
эксперимента осуществлялся на основании личного заявления молодой женщины о 
приеме на подготовительное отделение и следующих документов: документа, 
удостоверяющего личность гражданина РФ;  свидетельства о рождении ребенка (детей);  
аттестата о среднем общем образовании, диплома о среднем профессиональном или 
начальном профессиональном образовании [2]. 

В ходе реализации программы на базе Кемеровского государственного 
университета использовались следующие технологии обучения: технология личностно-
ориентированного обучения (направлена на развитие личностных качеств обучающихся; 
реализуется при изучении всех тем разделов курса); технология дифференцированного 
обучения (позволяет учитывать особенности обучающихся, активно используется при 
изучении сложных тем); технология проблемного обучения (направлена на мотивацию к 
учебной и познавательной деятельности, применяется при изучении материала о котором 
слушатели уже имеют некоторое представление); технология концентрированного 
обучения (используется при изучении тем в условиях ограниченного количества часов); 
информационно-коммуникационные технология (реализуется через углубление знаний 
посредством использования информации, размещенной в сети Интернет); 
здоровьесберегающие технологии. Дистанционные образовательные технологии 
применялись незначительно, ввиду отсутствия у обучающихся необходимой технической 
базы. Программа обучения на подготовительном отделении была рассчитана на 180 часов.  

Молодые мамы имели возможность выбрать дисциплины, необходимые для 
поступление на ту или иную специальность/направление подготовки. Для слушательниц 
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на базе БИФ КемГУ читались лекции по дисциплинам: русский язык, математика, 
история, обществознание [3]. Занятия проводили ведущие преподаватели института (65% 
преподавателей имеют ученую степень). Сроки обучения проходили в следующие 
периоды: 15.12.2013 г. – 30.06.2014 г.; 10.01.2014 г. – 30.06.2015 г.; 03.02.2015 г. – 
30.06.2015 г.  

Нужно признать, что выдвигаемые  Постановлением требования очень затрудняли 
набор. Пришлось столкнуться с тем, что молодых женщин до 23 лет, имеющих ребенка 
(или детей) и аттестат об окончании 11 классов, значительно меньше, чем женщин с 
аттестатом об окончании 9 классов. Также приходилось учитывать и ограниченную 
мобильность женщин данной категории (дети до 3 лет, отсутствие или слабая поддержка 
со стороны близких родственников – мужа, родителей), а также не желание или боязнь  
молодых мам попробовать совместить материнство и обучение.  

Были задействованы следующие каналы для привлечения слушательниц: 
- тесное сотрудничество с Управлениями образования Беловского городского 

округа и Беловского муниципального района,    Управлением социальной защиты города и 
района; 

- распространение информационных листовок в детских поликлиниках,  женских 
консультациях, детских садах, молочных кухнях; 

- рекламные статьи в местных периодических изданиях и на телевидении; 
 - официальный сайт БИФ КемГУ; 
- социальные сети «ВКонтакте», «Одноклассники»; 
-«сарафанное радио» (сыграло одну из важных ролей в привлечении 

слушательниц). 
За 2013-2015 год в БИФ КемГУ, в рамках эксперимента по обучению молодых 

женщин в возрасте до 23 лет имеющих одного и более детей, прошли обучение 42 
женщины. Каждая молодая мама проходила обучение по 3 предметам: русский язык 
выбрали 42 человека,  математику-32, историю – 10, обществознание – 42. Очную форму 
обучения выбрали 28 слушательниц, по заочной форме прошли обучение 14 молодых мам. 
Все молодые мамы, которые стали участницами экспериментальной программы по очной 
форме обучения, получали материальную поддержку. Женщинам в течении всего периода 
обучения выплачивалась стипендия. По заочной форме стипендия не была предусмотрена. 

В процессе обучения к каждой молодой маме применялся индивидуальный подход: 
электронная образовательная среда позволяла общаться с преподавателем той или иной 
дисциплины посредством электронных сообщений, по телефону и лично, в ходе 
индивидуальных консультаций. Молодые женщины проходили обучение в удобное для 
них время: электронная среда была доступна им круглосуточно. 

После окончания подготовительных курсов слушательницы согласно своему 
базовому образованию сдали вступительные экзамены. Если девушки закончили школу до 
2009 года или помимо девяти классов начального образования имели еще среднее 
профессиональное образование, то они имели право сдавать внутривузовский тест. Те, кто 
окончил 11 классов после 2009 года, сдавали ЕГЭ. Таким образом, после окончания этих 
курсов мамы могли поступить не только в БИФ КемГУ, но и в любой другой вуз региона 
на различные специальности (поступили в учебные заведения – 45% молодых женщин, из 
них в БИФ КемГУ – 26%). Указанные цифры выше того желательного порога, о котором 
заявляло Министерство образования и науки РФ. В частности, отмечалось, что хороший 
результат – 20% женщин – слушательниц, поступивших в вузы; отличный результат – 25-
30%. 

За период своего действия программа получила довольно широкую известность 
среди молодых женщин и  позволила реализовать профессиональные устремления многих 
молодых мам. К сожалению, в конце 2015 года программа была завершена, и нового 
набора не последовало. Сроки реализации программы были рассчитаны только на два 
года.  
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В ходе реализации  программы были выявлены некоторые затруднения. 
Возрастные ограничения не позволили значительному числу обратившихся молодых 
женщин принять участие в обучении на подготовительном отделении. Видится 
необходимым расширение возрастного критерия в сторону увеличения. Часть 
обратившихся на подготовительное отделение молодых женщин завершили обучение в 
средней школе без выдачи аттестата, со справкой. Именно этой категории в первую 
очередь необходимо было принять участие в эксперименте, чтобы по окончании 
отделения не только сдать ЕГЭ, но и получить аттестат о среднем образовании, который 
является обязательным в перечне документов, необходимых для приема в вузы.   
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Американский социолог и политолог , один из основоположников теории 
модернизации Се́ймур Ма́ртин Ли́псет основнре внимание посвятил изучению процессов 
демократии в современом обществе. 

Согласно гипотезе модернизации С. Липсета рост дохода на душу населения 
стимулирует спрос на демократию. 

Как показывает исследование этой гипотезы, проведенное Асемоглу, Джонсоном, 
Робинсоном и Яредом, связь между демократией и высоким доходом оказывается не 
каузальной, а отражает воздействие упущенного фактора [1]. 

Влияние факторов демократического развития представляет собой инструмент 
политического менеджмента. Взаимосвязь политических и социально-экономических 
факторов выражена в реализации целей и задач социально-экономической модернизации 
общества. 

Необходимость социально-экономической модернизации — один из главных 
вызовов нового века, с которым столкнулись правительства, бизнес и граждане многих 
стран. На этапе глобализации, в процессе выхода на новый уровень взаимосвязей между 
правительственными организациями и гражданским обществом социально-экономическая 
модернизация может вызывать как позитивные, так и негативные последствия. Так, на 
этапе экономического подъема социально-экономическая модернизация наращивает 
темпы, и что вполне закономерно, может иметь место и обратный эффект.  
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В этой связи социальные революции и так называемый «модернизационный 
тренд», вышедшие на повестку дня после Второй мировой войны, обозначили 
соответствующие вызовы для более чем 50 стран. Произошедшие после окончания 
передел мира и возникновение социалистического лагеря и экономические 
преобразования в освободившихся странах и подъем экономики  вызвали 
модернизационные процессы. Современная трансформация экономической модели и 
перестойка мировой экономической системы привели к ускорению процессов социально-
экономической модернизации и в постовеских странах . Примером является 
провозглашенный в программных документах Казахстана,курс на социально-
экономическую модернизацию общества. В теории модернизации различают "первичную" 
и "вторичную" модернизацию. "Первичная модернизация" - это модернизация 
низациэпохи промышленной революции, имзменения социальной структуры, в связи с 
разрушением тра ндиционных, сословных наследственных привилегий и провозглашения 
равных гражданских прав, демократизации общества. 

Главным отличием вторичной модернизации от первичной является та, что она 
происходит уже в условиях существования зрелых социально-экономических и 
бококультурных образцов, которыми до распада социалистической системы были так 
называемые развитые страны первого и второго миров, а сегодня остались только страны 
Запада. Поэтому сегодня такую модернизацию иногда еще называют "вестернизация".  

Следует отметить, что провозглашенный курс на социально-экономическую 
модернизацию в Казахстане не ориентирован на слепое следование западным ценностям и 
установкам. В современной идеологической парадигме ставится во главу угла задача 
социальной идентификации, курс национальной идеи «мәнгілік ел», формирования 
общества с высокими духовными потребностями, гражданина и патриота, гармонично и 
всесторонне развитого человека, открытого к инновациям, гражданина мира, 
обладающего интеллектуальным багажом всей мировой цивилизации, но не бесплотного 
космополита, не узколобого шовиниста, провозглашающего приоритет своей нации над 
другиими нациями и народноястями, а патриота воспитанного на глубоком уважении к 
своему историческому прошлому и осознанию ценности национальных традиций всей 
мировой цивилизаци. 

При становлении этапа "догоняющей модернизации" проблема "прорыва" 
традиционного образа жизни ставится как проблема формировувадания современного 
общества, под непосредственным влиянием социокультурных контактов с уже 
существующими центрами рыночно-индустриальной культуры. 

Начиная с 50-х гг. XX в., в социологии преобладала точка зрения (Уоят Ростоу, 
Дэниел Лернер), что существует определенная базовая система ценностей, которые 
должны усвоить общества для того, чтобы преодолеть барьер традиционности и 
модернизироваться - то есть получить способность к динамичному развитию, перестройки 
и приспособления к быстро изменяющемуся миру. [2]. Авторы этой точки зрения, что 
опыт развитых западных государств является универсальным, а предпосылкой для 
экономического подъема стран политическая демократизация. И по их мнению, 
развивающиеся страны, , должны безусловно воспринять опыт развитых стран Запада в 
построении демократического общества, что воспринималось в социалистическом лагере 
и до сих пор зачастую воспринимается, как навязывание чуждых ценностей. Примером 
этому может служить искажение демократиии, ее крайние формы прявления в виде 
популяризации сексуальных отношений, в частности принято считать основным 
признаком и условием высшей степени демократии официальное признание однополых 
браков. 

Теорию базовых ценностей разделяет и известный польский социолог Ежи Вятр. В 
конце 80-х гг. XX в., находясь в эмиграции в Вене, он, вместе с другими учеными из 
социалистических стран, разработал концепцию изменений социальной организации 
обществ советского типа, т.е. адаптировал теорию под другую системы. Согласно этой 
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концепции, существует три направления развития таких обществ: до крайнего 
тоталитаризма, к авторитаризму и в сторону демократии. Однако третий вариант мало 
вероятным, поскольку ему мешает стоять партийно-государственный аппарат, который 
при таком варианте развития событий потеряет власть.  

Теория социальной статификации общества и социальной конвегенции может быть 
описана с помощью дифференциацииряда стран по четырем группам в зависимости от 
уровня ВВП на душу населения, составленных на основаниистатистических таблиц 
А.Мэдисона. В этих таблицах обобщены данные о мировом развитии с 1820 г. до наших 
дней по показателям численности населения и ВВП На основании этих таблиц 
постороены графики, отражающие динамическое поступательное развитие, умеренные 
темпы развития истагнирующие показатели. 

При дифференциации стран по уровню ВВП на душу населения отчетливо видны 
две траектории экономической динамики стран, разрыв между которыми во второй 
половине XX в. возрастал.  

Одна группа стран демонстрирует уверенный рост, а другая в долгосрочной 
перспективе скореемичн стагнирует.  

Анализ таблиц Мэдисона показывает, что случаи перехода стран с одной 
траектории на другую крайне редки. В XX в. это удалось сделать лишь Японии, Тайваню, 
Южной Корее, Гонконгу и Сингапуру, в начале такого перехода, возможно, находятся 
Малайзия и Таиланд. Вместе с тем приведенный перечень показывает, что модернизацию 
(понимаемую здесь как переход с одной траектории развития на другую) в принципе 
могут осуществить весьма разные по своему институциональному и экономическому 
устройству страны, но далеко не все, пытавшиеся это сделать, достигают желаемого 
результата.  

Чем обусловлен такой путь?  
Почему же одни страны идут по траектории А, а другие – по Б? Многие 

государства хотели бы попасть в группу с более высокими темпами роста в долгосрочной 
перспективе. Но чаще всего резкие скачки ВВП в таких странах связаны с ростом цен на 
их основной ресурс, и со временем темп роста снова падает. Успешный переход на 
другую траекторию в рассматриваемом периоде смогли совершить только Япония, 
Южная Корея, Гонконг, Тайвань, Сингапур. Их догоняет Малайзия, единственная 
мусульманская страна, создавшая механизмы устойчивого роста. Первыми же на 
устойчивый уровень вышли европейские страны, в первую очередь протестантские. 

Но конфессиональная принадлежность – только вершина айсберга, определяющего 
неформальные институты, ценности и поведенческие установки населения страны. В 
течение длительного времени экономисты и социологи строили гипотезы, какие факторы 
можно считать определяющими для экономического роста. Так, в соответствии с 
гипотезой развития Липсета, переход с траектории Б на траекторию А происходит через 
экономический рост и дальнейший рост уровня образования и сближение уровня дохода 
различных групп населения. В результате общество начинает предъявлять спрос на 
демократические политические институты и модернизация экономики закрепляется. 

В настоящее время разработаны методы, по которым можно измерить «ценность» – 
норму высокого порядка, которая воздействует на человека при принятии решений 

Для  анализа описательной статистики использована описательная статистика по 
шкале политических ценностей. Для того чтобы причислить респондента к тому или 
иному социальному классу, выбрана одиннадцатиступенчатая схема социально-
профессиональной стратификации EGP, разработанная британскими социологами во главе 
с Дж. Голдторпом (1968).  

Возможность ее применения для изучения социальных процессов обоснована как 
для Западных стран, так и для России (Бессуднов, 2009; Hauser, Warren, 1997; Ganzeboom, 
Treiman, 1996) [8].  
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Схема основана на выделении трех типов социальных отношений внутри 
экономической жизни индивидов: работодатели, наёмные работники; предприниматели.  

Далее определяется тип контрактных соглашений между работником и 
работодателем.  

Исходя из этого, Голдторп и коллеги выделяют 11 социально-профессиональных 
классов  

(1) I: топ-менеджмент/высший класс управленцев;  
(2) II: менеджмент среднего звена/низший класс управленцев;  
(3) IlIa: работники рутинного нефизического труда - высший слой;  
(4) IIIb: работники рутинного нефизического труда - низший слой (работники 

сферы услуг и продаж);  
(5) IVa: самозанятые с подчиненными;  
(6) IVb: самозанятые без подчиненных;  
(7) V: мастера и бригадиры физического труда;  
(8) VI: квалифицированные рабочие;  
(9) VIla: полу- и неквалифицированные рабочие (не в сельском хозяйстве);  
(10) Vllb: полу- и неквалифицированные рабочие (в сельском хозяйстве);  
(11) IVc: самозанятые в сельском хозяйстве (фермеры).  
Разделение по схеме EGP по 11 категории классов социальных групп и по стране 

проживания респондента (Германии,  России и США)  приведены в таблице 7. 
Анализ таблиц Мэдисона показывает, что случаи перехода стран с одной 

траектории на другую крайне редки [9]. В XX в. это удалось сделать лишь Японии, 
Тайваню, Южной Корее, Гонконгу и Сингапуру, в начале такого перехода, возможно, 
находятся Малайзия и Таиланд. Вместе с тем приведенный перечень показывает, что 
модернизацию (понимаемую здесь как переход с одной траектории развития на другую) в 
принципе могут осуществить весьма разные по своему институциональному и 
экономическому устройству страны, но далеко не все, пытавшиеся это сделать, достигают 
желаемого результата.Почему же одни страны идут по траектории А, а другие – по Б? 
Многие нации хотели бы попасть в группу с более высокими темпами роста в 
долгосрочной перспективе. Но чаще всего резкие скачки ВВП в таких странах связаны с 
ростом цен на их основной ресурс, и со временем темп роста снова падает. Успешный 
переход на другую траекторию в рассматриваемом периоде смогли совершить только 
Япония, Южная Корея, Гонконг, Тайвань, Сингапур. Их догоняет Малайзия, единственная 
мусульманская страна, создавшая механизмы устойчивого роста. Первыми же на 
устойчивый уровень вышли европейские страны, в первую очередь протестантские. 

Но конфессиональная принадлежность – только вершина айсберга, определяющего 
неформальные институты, ценности и поведенческие установки населения страны. В 
течение длительного времени экономисты и социологи строили гипотезы, какие факторы 
можно считать определяющими для экономического роста. Так, в соответствии с 
гипотезой развития Липсета, переход с траектории Б на траекторию А происходит через 
экономический рост и дальнейший рост уровня образования и сближение уровня дохода 
различных групп населения. В результате общество начинает предъявлять спрос на 
демократические политические институты и модернизация экономики закрепляется. 

Однако эмпирические исследования показывают, что вероятно существует некий 
упущенный фактор, которым, по мнению Аузана, являются неформальные институты. В 
отличие от формальных институтов, где принуждение к его исполнению осуществляется 
специализированным гарантом, в роли гаранта правила неформального института может 
выступать любой индивид, полагающий, что рассматриваемое правило должно 
выполняться. Человеком руководит некая ценностная установка, влияющая на его 
поведение. Нация в целом также обладает определенным набором ценностных 
характеристик, которые во многом определяют темпы экономического роста. 
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В настоящее время разработаны методы, по которым можно измерить «ценность» – 
норму высокого порядка, которая воздействует на человека при принятии решений 

Для  анализа описательной статистики использована описательная статистика по 
шкале политических ценностей.Для того чтобы причислить респондента к тому или 
иному социальному классу, выбрана одиннадцатиступенчатая схема социально-
профессиональной стратификации EGP, разработанная британскими социологами во главе 
с Дж. Голдторпом (1968).  

Возможность ее применения для изучения социальных процессов обоснована как 
для Западных стран, так и для России (Бессуднов, 2009; Hauser, Warren, 1997; Ganzeboom, 
Treiman, 1996) [8].  

Схема основана на выделении трех типов социальных отношений внутри 
экономической жизни индивидов: работодатели, наёмные работники; 
предприниматели.  

Далее определяется тип контрактных соглашений между работником и 
работодателем.  

Исходя из этого, Голдторп и коллеги выделяют 11 социально-профессиональных 
классов  

(1) I: топ-менеджмент/высший класс управленцев;  
(2) II: менеджмент среднего звена/низший класс управленцев;  
(3) IlIa: работники рутинного нефизического труда - высший слой;  
(4) IIIb: работники рутинного нефизического труда - низший слой (работники 

сферы услуг и продаж);  
(5) IVa: самозанятые с подчиненными;  
(6) IVb: самозанятые без подчиненных;  
(7) V: мастера и бригадиры физического труда;  
(8) VI: квалифицированные рабочие;  
(9) VIla: полу- и неквалифицированные рабочие (не в сельском хозяйстве);  
(10) Vllb: полу- и неквалифицированные рабочие (в сельском хозяйстве);  
(11) IVc: самозанятые в сельском хозяйстве (фермеры).  
Разделение по схеме EGP по 11 категории классов социальных групп и по стране 

проживания респондента (Германии,  России и США)  приведены в таблице 1. 
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Таким образом, поднятые в статье вопросы социально-экономической 
модернизации представляют собой большой спектр  теоретических и прикладных задач. 
Использование положительного опыта социальной модернизации послужит ускорению 
задач модернизации казахстанского общества и формированию национальной 
самоидентификации. 
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студенттердің оқу қабілетін, ақпаратты критикалық талдаумен өңдеумен , тиімді қарым- 
қатынаспен жан-жақты болуға бағытталған. 

Интерактивті  оқытуды ұйымдастыру мыналардан тұрады: 
1 сабақ тақырыптарын , тапсырмаларын ,сұрақтарының мәселелерін табу, 
2  диалогқа шақыратын оқу кеңістігін ұйымдастыру, 

3 студенттермен оқытушылардың тану процесінде мотвациялық дайындықтарын 
қалыптастыру; 

- студенттердің қойылған міндеттердің шешімін табу үшін арнайы ситуацияларды 
жасау арқылы белсендіру; 

- студенттермен оқытушылардың бірлесіп оқу қызметімен ережелерін   (сөз 
бостандығы хұқығын сыйлау, кез келген көзқарасты қабылдау, сыйластық және т.с.с.); 
жасаумен қабылдау;  

- оқытуда «қолдаушы» әдістерді пайдалану: конструктивті сұрақтарды қоя білу, 
жылы интонациялар және т.с.с. 

- бірлескен қызмет процесімен нәтижесін бағалау. 
Бухгалтерлік есеп пәндерін меңгеру әр түрлі салада экономист мамандар 

дайындауда маңызды орын  алады. Бұл пәндерді оқыту тәжірибесін зерттеу  интерактивті 
әдістерді пайдаланудың мынадай жолдарын көрсетті (1-кесте): 
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 1-кесте – Жоғары оқу орындарында бухгалтерлік есепті оқытудың негізгі 
принциптері  
Негізгі  принциптер Жүзеге асырудың тәсілдерімен әдістері  
Бухгалтерлік есепті 
үйренгуе мотивациялау 
 

Мамандықтың сипаттамасы: бухгалтерлік есептің ғылым ретіндегі 
даму тарихы фактілері; бухгалтерлік есепті бизнес құралы ретінде 
кіріспемен қалған сабақтарда активті түрде ынталандыру; дәрістер 
курсында  шынайы өмірден мысалдардың болуы. 

Пәнаралық байланысты 
жүзеге асыру 
 

Пәнаралық байланысты белгілі бір тәртіппен параллель түрде еске 
салу, сілтемелер, ғылымдар байланысымен жүзеге асыру, 
экономикалық құбылыстардың мәнін көмегімен шаруашылық 
операциялардың мазмұнын , оларды құжаттаумен есебін түсіндіру.  

Курсты максималды 
қарапайым және 
технологиялық баяндау 
 

Материалдарды түсіндіруде схемалармен суреттер, әдістемелік 
нұсқауларды пайдалану (есептер жинағын) , оқытуда техникалық 
құралдарды, заң, нормативті – хұқықтық актілерді пайдалану  

Өзінше зерттеу қызметін  
белсендіру  

Бухгалтерлік есептің өзекті мәселелері немесе әр түрлі салалардағы 
есептің ерекшеліктері бойынша конференциялармен , семинарлар 
өткізу  

 
 Бухгалтерлік есепті оқыту үшін бухгалтер кіріспе дәрісте де, басқа кейінгі 

дәрістерде де курстың мақсатын міндетерін нақты көрсету мен дәрістер курсында  
шынайы өмірден мысалдардың болуы. арқылы барынша ынталандыруы тиіс. 

Пәнаралық байланыс – оқыту процесінің міндетті элементі . Қазіргі  оқу жоспарына 
сәйкес өз мамандықтары бойынша мынадай тәртіппен «Бухгалтерлік есеп», «Талдау», 
«Салықтар», «Аудит» пәндері арқылы оқиды. Осылайша пәнаралық байланысты жүзеге 
асырады. Бухгалтерлік есепті ұйымдастырудың негіздерін білмей , студентке салықтың 
түрлері бойынша салық салу базасымен оларды есептеуді үйрету мүмкін емес. Аталмыш 
пәндер бойынша олардың әрқайсысына нормативт-хұқықты базаның ролі жоғары: 
бухгалтерлік есеппен аудит стандарттары, заң актілері, инструкциялар. Осыларды  
пайдалана білу студенттерді бухгалтерлік ессеппен аудиттің маманы етіп шығарады.  

Есеп пәндерін студенттерді кәсіби даярлауда оқытудың интерактивті әдістерін 
пайдалану мынадай артықшылықтарға ие:   

1. Жаңа материалдарды студентер пассивті тыңдаушылар ретінде емес, активті 
қатысушылар ретінде меңгереді; 

2. Болашақ мамандар ақпартты өңдеудің азіргі технологияларын пайдаланады; 
3. Заң, нормативті – хұқықтық актілерді өздігінше  пайдаланумен талдау , 

өзгерістерді қадағалау дағдыларын үйренеді; 
4. Алынған ақпараттардың  жеделдігімен өзектілігі – студенттер бухгалтерлік, 

экономикалық және аудиторлық қызметтің практикалық ситуацияларын шешуде 
пайдаланады.  

5. Қол жетімділікпен икемділік, заң, нормативті – хұқықтық актілерді пайдалануды 
үйренеді. 

6. Студенттермен оқытушылардың үнемі байланыста болуы, ол оқу процесін кәсіби 
деңгейге жеткізеді. 

Сабақ өткізудің интерактивті формаларын дәріс оқуда, тәжірибелік және басқа да 
сабақтарда, дайындықтың әр түрлі деңгейлерінде  пайдалануға болады. 

Интерактивті дәріс әдеттегі дәріспен тренингтік ойындарды біріктіреді. Қателермен 
дәріс ертеректе оқытылған материалдарды бекітумен бақылауға пайдаланылады. Дәріс 
мазмұны жеке парақтарға шығарылып, студенттерге меңгеру үшін алдын ала таратылады. 
Олар тексте қателерді тауып, коллективті түрде қателерді талқылауы қажет. Оқытудың 
мұндай формасы теориялық материалды меңгеруде өзіндік бақылау жасауға үйретеді. 

Интерактивті дәріс оқудың кең тараған әдістерінің бірі – дәріс-дискуссия. Ол 
критикалық ойлаумен, материалды қабылдау процесін жетілдіреді, оны терең түсінуге 
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мүмкіндік береді. Дискуссия дәріс соңында барлық дәріс мазмұны бойынша жүргізлуі де 
мүмкін. Дәрістің мұндай түрі оқу процесін жандандырады, аудиторияның коллективтің 
пікірін басқаруға мүмкіндік береді. 

Оқу процесінде интерактивті әсер ету оқытушы тек берген дәріс, оқулық 
материалдарын ғана пайдаланып қоймай, талдауға, қатынастарды , қарама-
қайшылықтарды,баға беруге, мәселерді қортындылауға, шешуге шақырады. Жаттығулар 
арқылы жұмыс істеу студенттердің ойлау қабілетін белсендіреді, білімін тереңдетеді, 
пәнге деген қызығушылығын жоғарлатады. 

Оқу процесінде сабақ берудің интерактивті формаларын интенсивті әдістері: 
іскерлік ойындар, оқу ситуацияларын, тестер, жаттығулар, практикалық мысалдармен 
есептер сияқты қолданылады. 

Іскерлік қызметке үйретудің әдістерінің біріне – кейс-әдістер де жатады. Кейс әдіс 
– бұл іскерілк ситуациялармен міндетерді студенттермен оқытушының бірігіп шешу 
әдісіне үйрету. 

Студентерге шынайы өндірістік жағдайды талдауға, тек практикалық жағынан емес 
теориялық жағынан да кешенді әдістерді пайдалану қажет. Мысалы, «Бухгалтерлік есеп», 
«Аудит», «Салық есебі» сияқты пәндерді оқытуда үнемі болып отыратын өзгерістерді заң, 
нормативті – хұқықтық актілерді пайдалану арқылы жаңалықтарды көрсету арқылы 
үйрету. 

Осылайша, экономикалық пәндерді оқытуда, оның ішінде бухгалтерлік есепті, 
интерактивті педагогикалық әсер ету әдеттегі педагогикалық оқытудың альтернативасы, 
яғни баламасы болып табылады. 
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Балалардың психикалық дамуының тежелу мәселесі дүниежүзілік психологтар мен 

педагогтардың бірден-бір көкейкесті мәселенің бірі болып табылады. Психикалық 
дамуындағы тежелуді зерттеу мәселелері отандық әдебиеттерде зерттеушілердің  кәсіби 
бағдарлары – педагогикалық, психологиялық және клиникалық көзқарастарына 
байланысты туындайды.  

Педагогикалық зерттеулерде психикалық тежелуі бар балалар басқа мектеп 
оқушыларынан үлгерімі жағынан ерекшеленіп, «баяу оқушылар» ретінде,  «оқу 
барысында спицификалық қиындықтарымен», «мектептің ережелеріне бейімделуіне 
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байланысты қиындықтар тууымен» сипатталады.  Осы тұрғыда қандай да бір топта оқыту 
барысында түрлі себептермен қиындықтары бар  баланың болуы ықтимал.  Ол 
педагогикалық жағынан қараусыз қалған және орталық жүйке жүйесінің функционалды 
жетілмеуінен байқалады. 

XX ғасырдың аяғында балалардың бұл тобына зерттеушілер аса назар аударған 
(Добролюбов Н.А., 1858). Орыс педагогы, өткен ғасырдың психологы В.В.Зеньковский, 
қабілеті төмен балалардың (автор термині) даму мүмкіндігін талқылай отырып, былай деп 
жазған: «... әрине, әр жан дүние ол жаңа психикалық орта, ұйымдасқан рухани күштің 
дамуы өзіндік бейненінің, ішкі толық даралықтың ашылу мүмкіндігін жүзеге асырады.  
Бұл мінсіз бейне, жеке тұлғаның дамуы нәтижесінде басқа формада қалыптасуы мүмкін, 
яғни  жан дүниесінің толықтай жарқын болмауы. Дегенмен, жеке тұлғаға тән барлық 
үйлесімділік қамтылады, - сондықтан бұл бейне қайталанбас, керемет және біртуар бейне 
болмақ. Жылдар бойы адамның жан дүниесі жетілмеген күйінде қалуы мүмкін; ...алайда 
жан дүниенің дамуы кенеттен жүзеге асырылуы ғажап емес – бұл мүмкіндік ешқашан 
жабылмайды. Жиі біз мұндай тұлғаны қабылдамаймыз, өзімізге оны ашуға әлсіздік 
танытамыз, алайда әр бала шын мәнінде жаңаның бастамасы.» 

Мұндай сипаттама баланың даму қарқыныңдағы ауытқушылықтың спецификасын 
анық бейнелейді. Автор бейнелер арқылы балалардың даму ерекшелігін ескере отырып, 
жеке тұлғаның әрдайым дамуы белгіленген уақытта дамымайтынын жеткізеді, әрі сол 
уақытта өзінің сыртқы қылықтарын жабық қабықтың ішінде тұйықталғандай, 
тәуелсіздігінен және түпнұсқасынан айрылғандай көріп, шынайы тұлға болу құқығыннан 
жоғалтады. Оның ішінде бізге белгісіз өзге әлем даму үстінде, бәлкім сол әлемнің ашылуы 
жеке тұлғаның жан дүниесінің байлығын көрсетер. 

Батыс және отандық педагогтар оқытуда қиындықтары бар балаларды әртүрлі 
атаулармен сипаттайды: «псевдоқалыпсыз», «жартылай сауатты» (Binet A., Simon T., 
1911) «педагогикалық қарым – қатынаста артта қалғандар», «кешіккен», «шекаралық 
белгідегі балалар» (Fairfild L.,1917); «субқалыпты» (Граборов А.И, 1925, 1930), «ақыл – 
есі кем балалар» (Кащенко В.П., 1909); «қиын балалар», «дарынсыз балалар» (Кащенко 
В.П., Мурашов Г.В., 1929). Бұл ерекше категориядағы оқушыларға, айқын 
интеллектуалдық тежелуі жоқ, алайда оқу барысында қиындықтар байқалатындықтан, 
оқыту процесін басқаша ұйымдастыру әрекеттері қолға алынып, оқудағы 
қиындықтарының себебін түсінуге тырысқан. 

Психологиялық зерттеулерде интеллектуалдық кемістік «шекарасы» оқу үлгерімі 
төмен оқушылардың категориясына келесі ұғымдарды белгілейді: «субқалып» және «ес 
кемістігінің жұмсақ формасы» (Philipp J. Boncour P., 1911), « қалыпты дамудың теріс– 
нұсқасы», «шекаралық жағдайдағы кемдік», «ақыл-есі кем, шекаралық калып», «ақыл –ес 
шекарасы». Көріп отырғандарыңыздай, бұл терминдер құрылымдық нұсқасы жағынан бір-
бірінен айтарлықтай ерекшеленетін интелектуалды кемістіктерді, атап айтқанда 
психикалық дамуындағы тежелу нұсқасы, әрі олигофренияның жеңіл кезеңін біріктіре 
қарастырады [1]. 

Л.С.Выготский өзінің дефектологиялық зерттеулерінде «қалыптан тыс  мінез – 
құлық» типтерін сипаттайды және де мұндай типтегі балаларды ерекше түр ретінде 
қарастырып функционалды құнсыздану нәтижесінде мінез – құлық нормалары ауытқуына 
екпін жасайды «(тар және кең мағынадағы қиын балалар – құқық бұзушы, мінез – құлық 
кемшілігі бар балалар, психопаттар)» [2,121].  

Л.С.Выготский, балалардың осы түрлерімен қатар, мінез – құлқы мен дамуы 
нормадан алшақтағандарды ескере отырып, «... өтпелі нысан ретінде қалыпты (көлемді, 
орташа) және тәрбиелеуде қиындық тудыратын балалардың барлық типінің» бар екенін 
тұжырымдайды, - бұл тәрбиелеу қиындығының аралас формасы. Ғалымнның айтуы 
бойынша, мұндай формалардың болуы педагогогтар мен психологтардың назарын 
аударуы тиіс, өтпелі жағдай ретінде «... кең мағынада баланың даму типінің төмендеуі мен 
қиындықтарын ескертуге жағдай жасайды», ал аралас формалар (тәрбиелеу кезінде 
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қиындық туғызатын, ақыл – есі кем және т.б.) «...аса күрделі зерттеулерді қажет етеді» 
[2,110].  

Автор қиын балаларға арналған педагогикалық зерттеулер жұмысының жоспары 
негізінде бәріне белгілі тәрбиелеудің қиындықтар сызбасының типологиясына (жобаны 
даярлаудағы комиссия құрамына енетіндер: Д.И.Азбукина, Л. С. Выготский, 
М.О.Гуревичь, Л.В.Занков, Е.С.Лившиц) бірнеше толықтырулар енгізеді. Негізінде, бұл өз 
уақытындағы баланы тәрбиелеу қиындығының толық классификациясы, қазіргі таңда да 
өз маңыздылығын жоғалтқан емеc. Бұл классификацияда қиын баланың келесі түрлері мен 
типтері ажыратылады: 

- көлемді мектептердегі киын балалар; 
- тәрбиелеуде қиындық туғызатын балаларға қатысты өзіндік мағыналық 

сөздер(құқық бұзушылар, педагогика тұрғысынан қараусыз қалғандар); 
- психологиялық және невропатикалық балалар; 
- ақыл-есі кем; 
- соқыр, саңырау; 
- логопаттар; 
- психикалық және физикалық ауруларға шалдыққан балалар. 
Ғалымдар қиын балалық шаққа арналған классификациясына зерттеу 

жұмыстарының ұйымдастырылған сызбасын ұсына отырып, жалпы зерттеу ретінде 
қарастырылатын, әр берілген топтарға міндетті түрде соматопедологиялық зерттеулер, 
сондай-ақ тереңірек психологиялық-рефлексологиялық зерттеулер және практикалық 
зерттеу жұмыстарын жүргізу қажет деп есептейді. 

О.Н.Усанова  ауытқушылықтың басқа классификациясын ұсынады: 
1. Ағзалық бұзылуларға байланысты дамуында ауытқушылығы бар балалар; 
2. Функционалды жетілмеушілікпен байланыс салдарынан туындаған 

ауытқушылығы бар балалар; 
3. Психикалық аурулар әсерінен дамуында ауытқуы бар балалар. 
В.А.Лапшин және Б.П.Пузанов дамуында ауытқушылығы бар балалар тобын 

төмендегідей бөліп көрсетеді: 
- Сенсорлық бұзылуы бар балалар (есту және көру қабілеті бұзылған); 
- Интеллектуалдық бұзылулары бар балалар (ақыл-есі кем және психикалық 

дамуы артта қалған балалар); 
- Тіл кемістігі бар балалар; 
- Тірек-қимыл аппаратында кемістігі бар балалар; 
- Дамуында кешенді дефектісі бар балалар; 
- Дисгармондық дамуы бар балалар. 
Балалардың дамуына   баланың құрсақта дамуы кезінде, туғаннан кейін және 

туғанда әр түрлі факторлар әсер етуі мүмкін. Оларға генетикалық ауытқушылықтар, жүкті 
ананың ішімдік, есірткі қолдануы, жүйелі шылым шегуі, психикалық және физикалық 
түрлі жарақаттар алуы, жұқпалы немесе созылмалы аурулармен ауруы, тұрмысы 
жағдайынының нашар болуы жатады. Бала дамуының бұзылуы ми ауруларына, бас 
сүйегінің зақымдануына, жүйке жүйесінің  ауытқуына әкеп соқтыруы мүмкін [3].   

К.С.Лeбединскийдің ұсынысы бойынша, дизонтогенетикалық процесстің пайда 
болуы – психикалық тежелудің түрлі формасына қатысты екендігін білдіреді. Психикалық 
дамудың тежелуі дизонтогенездің жекелік жағдайы ретінде қарастырылады және 
психологтар мен психиатрлардың түрлі классификациясы ретінде бөлінеді. Естеріңізге 
сала кетейік, бұл заманауи түсініктерде «онтогенездің түрлі формаларының бұзылуы, 
босанғаннан кейінгі кезеңдерді қоса отырып, ерте басымдылығымен, даму уақытының 
шектелуімен,  морфологиялық жүйенің жетілмеу кезін» меңзейді [4]. 

«Дизонтогенез» термині онтогенезді бұзылудың әртүрлі формаларын білдіреді, 
дамудың түрлері (филогенез) тұлға дамуымен ерекшеленеді. Бала дамуының проблемасы 
психикалық және дене кемістігінен тұрады, яғни бұл жалпы дамудағы ауытқушылыққа 
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әкеледі [5].  
Г.Е.Сухарева тұлғалық дамудың бұзылуын потогенез тұрғысынан психикалық 

дизонтогенезді үш түрге бөліп көрсетеді: «тежелген», «зақымданған» және бұрмаланған 
даму», Л.Каннер – «дамымаған» және «бұрмаланған даму». Айтылған классификацияға 
клиникалық жағына мағыналас, психикалық дамудың бұзылуының бес типі көрсетілген, 
Я.Лутцтың ұсынған психикалық дамудың бұзылуы классификациясын болып табылады.  

Автор «қайтымсыз дамымауды» - олегафрения моделімен; «прогрессивті дамуды» - 
прогресшіл дегенеративті аурулармен, эпилепиямен байланыстырады; «айнымалы 
дамуды» - ретардация және акселерация түрінде асинхрондық жағдайда, түрлі 
соматикалық және психикалық потологияларда байқалады», сонымен қоса, «сапа және 
бағыты бойынша өзгерген дамуды» - шизофрения кезінде кездеседі деп тұжырымдайды 
[6]. 

Зерттеушілер В.В.Ковалев және Г.К.Ушаков психикалық дизонтогенездің негізгі 
клиникалық типін «ретардацияны», жалпы және парциальды түрде баяу және тұрақты 
психикалық даму ретінде және «асинхронияны» ретардация және акселерация белгілерін 
қамтитын, дисгормониялық және айлы – қырлы даму деп санайды.  

«Психологиялық дизонтогенез» термині кең түрде қолданысқа ие және 
психологиялық әдебиеттерде жиі қолданылады. Бала психикасын дамытуда ол 
В.В.Лебединскийдің қолданбалы жұмыстарында көбірек қаныққан. Автордың пікірі 
бойынша, психикалық дизонтогенез төмендегі даму нұсқалары ұсынылады: 

- дамымаған; 
- тежелген; 
- зақымданған; 
- дефицитарлы; 
- ойлы-қырлы; 
- дисгармониялық даму. 
Ұсынылған классификация дамудың негізгі типінен бастап, жеке аномалияның 

нұсқасын дифференциялайды. Тежелген даму типінің психикалық дизонтогенезіне 
танымдық және эмоционалдық сфераны қалыптастыру темпінің баяулауымен сипатталып, 
ерте жас кезеңінде белгілі бір уақытқа дейін бекітіледі. 

Дизентогенездің ерекше формалары - психологиялық – педагогикалық 
диагносткалауға және тиісінше оған бар терминологиялық аппаратты қолдану аса үлкен 
қиындық туғызады. Мұндай формаларға бірінішіден «баланың ми дамуының ұйымдасқан 
психикалық қызметінің нейробиологиялық заңдылығының бұзылуын» жатқызады [7].  

Этиопатогенетикалық қағида негізінде, психикалық дамудағы тежелудің негізгі 
төрт клиникалық типі анықталды. Бұлардың әрқайсысы, өзінің клиникалық–
психологиялық құрылымымен, соматикалық, энцефалопатиялық, неврологиялық асқыну 
сияқты науқас белгілерімен ерекшеленеді. 

Біріншісі, конституциональды ПДТ. Бұл гармониялық инфантилизмнің нақты 
көрінісі. Мұнда эмоциональды–ерікті саласы, дамудың ерте сатысында тоқтап қалған. 
Демек, қалыпты дамудағы сәби, баланың деңгейінде. Ойынға деген ынтасы басым, көңіл-
күйлері үнемі жоғары, сенгіш. Мектеп жасына жеткенде,  ойынға деген 
қызығушылықтары басым болады.  

Екінші типі соматогендік ПДТ. Бұл топқа жататын балалар түрлі соматикалық 
әлсіздіктерімен көзге түседі. Ұзақ уақытқа созылған жұқпалы аурулар, аллергиялық 
күйлер, туа біткен және жүре пайда болған соматикалық кемістіктер, баланың психикалық  
дамуының тежелуіне себеп болады. Соматикалық әлсіз балаларға,  танымдық 
белсенділіктің төмендігі, шаршағыштық тән, интеллектуалды және дене қуатын қажет 
ететін жаттығулардан олар тез шаршайды. Бір тапсырманы орындау үшін, ұзақ уақытты 
қажет етеді, сондай-ақ бұл балалардың жеке  тұлғалық дамуында эгоцентризм мен 
өзімшілдік қалыптасада. Олар жұмыс істеуге құлықсыз, үнемі  біреудің  көмектесуі мен 
қамқорлық жасауына әдеттенген.   

582 
 



 

Үшінші типіне психогендік ПДТ-ді жатқызған.  Бұл тип бойынша тәрбиедегі теріс 
әсерлердің салдарынан болады. Баланың жеке тұлғасы дұрыс қалыптаспайды. Аталмыш 
кемістіктің әлеуметтік генезі, оның патологиялық  сипатын жоққа шығармайды. Баланың 
қоршаған ортасындағы психикасына әсер ететін келеңсіз жағдайлар, оның жүйке 
жүйесінде ауытқулар туғызуы мүмкін.   Төртінші типі церебральды–органикалық ПДТ. 
Бұл балалардың анамнезін  зерттей келе, жүйке жүйесінің органикалық кемістігінің 
болатына анықталған. Сондай-ақ, жүктілік патологиясы да елеулі әсерін тигізеді. 
Церебральды-органикалық генезді психикалық даму тежелуінен басқа, ПДТ түрлеріне 
қарағанда, айрықша жиі кездеседі, олардан өзгешелігімен ерекшеленеді. Бұл топқа 
жататын балалардың көпшілігінің жүйке жүйесінде, органикалық кемшілік бар, оның 
себептері олигофренияның себептерімен өзара өте ұқсас. 

Сондықтан, кейде баладағы церебральды-органикалық генезді, психикалық 
дамудың тежелуі мен жеңіл дәрежедегі ақыл-ойдың кемдігін ажырату қиынға соғады. 
Барлық жағдайда, баланың даму барысы мен ерекшеліктеріне мұқият, бірнеше мәрте 
тексеру жүргізілгеннен кейін, шешім қабылданады [8]. 

Жалпы «дамудағы тежелу» термині психикалық дамудың уақытша тежелу 
синдромының жалпы және жеке функциялары ретінде түсіндіріледі(моторлы сенсорлы, 
сойлеу, ерікті- эмоционалды), генотиптерде кодталған ағзаның қасиеттеріның қарқының 
бояулауын жүзеге асырады. Уақытша және баяу әрекет факторлар нәтижесінде (ағзаның 
орталық нерв жүйесінің жеңіл зақымдануы, күтімнің нашарлығы және т.б.), тежелу 
қарқыны қайтымды болуы мүмкін.  

Бұл балалардың даму қарқының баяулауы статустарында ғана емес, сондай-ақ 
анамнезда де сипатталады: статистикалық функциялардың қалыптасуының кешігуі, жүру, 
сөйлеу, ұқыптылық бағдылары, ойын қызметінің жас формасына қарай ауысуы; қаңқаның 
дамуы мен бойдың өсуінің тежелуі. 

К.С.Лебединскийдің пікірі бойынша, тұрақты церебралды – ағзалық психиканың 
дамудағы тежелуі негізгі интелектуалды функцияның жетіспеушілігімен тығыз 
байланысты деп тұжырымдайды. Бұл жорамалдың негізінде бақылау барысында 
интелектуалды функциялардың бұзылуы энцефалопатиялық көріністермен қоса жүрмейді 
деп кейбір авторлар психикалық дамудың тежелуінің пайда болуын түсіндіреді. 

Көрсетілген симптомдардың потогенетикалық негізі, заманауи ғалымдардың 
көрсеткен зерттеулері бойынша, ағзалық орталық нерв жүйесі болып табылады. Ағзалық 
қажеттіліктердің жетіспеушілігі орталық нерв жүйесінің потогенетикалық негіздің 
бұзылуына әкеп соғады, ми жүйесінің, әсіресе маңдай бөлігінің дамуына кері әсерін 
тигізеді. Психикалық дамуындағы  тежелулері бар балалардың танымдық қызметтеріндегі 
қиындықтармен қатар, энцефалопатиялық синдром, сондай-ақ мазасыздану мен агрессия 
және т.б. сол себепті церебралды-ағзалық формадағы психикалық дамудағы тежелі аса 
тұрақты, бастапқы белгілерінде танымдық сфераның жеткіліксіздігімен көрінеді.  

Психикалық инфантилизм (эмоционалды жетілмеген балалар), астеникалық жағдай 
өзінің жеңіл формасын білдіреді. Психикалық дамудағы тежелу формасы бар балалар 
бұзылудың бастапқы белгілері байқалады, (немесе постнаталды дамудың алғашқы 
мерзіміндегі төмендеу) ең алдымен, эмоционалды-еріктік реттеудің қалыптасу қарқыны, 
бұл негізде – өнімділіктің төмендігі, тез шаршау, есте сақтау мен зейін аритмиясы. Бұл 
психикалық ерекшеліктер бала дамуына негативті түрде әсер етпейді. 

Қалыпты психикалық қызмет үлгісіне сүйеніп, биологиялық және әлеуметтік 
дамудың негізінде балалардың психикалық даму бұзылыстарының психологиялық 
механизмдерін іздеуді Л.С.Выготский психикалық дизонтогенездегі психологиялық 
талдаудың бағыты ретінде анықтады. 
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2 марта 2015 года вступили в силу изменения в Гражданский кодекс Российской 
Федерации (далее – ГК РФ) относительно ограничения дееспособности граждан и 
признания граждан недееспособными. 

Институт признания гражданина недееспособным пополнился положениями о том, 
что опекун, совершая сделки от имени лица, признанного недееспособным, должен 
учитывать его мнение, а при невозможности установления его мнения – должна 
учитываться информация о его предпочтениях от родителей такого гражданина, его 
прежних опекунов, либо лиц, оказывающих такому гражданину услуги и добросовестно 
исполнявших свои обязанности; при развитии способности гражданина, который был 
признан недееспособным, понимать значение своих действий или руководить ими лишь 
при помощи других лиц суд признает такого гражданина ограниченно дееспособным и 
ему назначаться попечитель (ст. 29 ГК РФ)[1].  Данные положения значительно 
расширяют права гражданина, признанного недееспособным. 

Относительно института ограничения дееспособности граждан установлено 
следующее: ранее основанием ограничения дееспособности граждан являлось лишь 
злоупотребление гражданина спиртными напитками либо наркотическими средствами. В 
новой редакции ГК РФ дееспособность гражданина может быть ограничена так же при его 
пристрастии к азартным играм, а так же вследствие психического расстройства, при 
котором он может понимать значение своих действий или руководить ими лишь при 
помощи других лиц.  

Признание гражданина недееспособным или ограниченно дееспособным 
осуществляется судами общей юрисдикции по правилам особого судопроизводства. 

На наш взгляд, дополнение ч. 1 ст. 30 ГК РФ положением о том, что гражданин 
может быть ограничен в дееспособности при его пристрастии к азартным играм, не 
сыграет значительной роли в правоприменительной практике. В 2009 году был введен 
запрет на игорный бизнес в Российской Федерации. Было выделено несколько зон, 
свободных от данного запрета. На данный момент действующей является только одна 
игорная зона на границе с Ростовской областью, в отношении которой обсуждается 
вопрос о ее закрытии. Весной 2015 возможно открытие еще одной игорной зоны в городе 
Сочи. В связи с данным запретом и малым количеством фактически работающих игорных 
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зон, отсутствием игровых залов на приемлемом расстоянии, пристрастие к азартным 
играм у граждан значительно уменьшилось. А с учетом сложности доказывания подобных 
фактов пристрастия к азартным играм, а также доказывания прямой зависимости тяжелого 
материального положения семьи вследствие данного пристрастия, подобные заявления о 
признании гражданина ограниченно дееспособным в правоприменительной практике 
скорее всего будут выражены единично.   

Применение норм об ограничении дееспособности гражданина за период 2012-2014 
гг. в сравнении с количеством заявлений о признании гражданина недееспособным за тот 
же период было значительно меньшим. Об этом свидетельствуют статистические данные 
о деятельности судов общей юрисдикции. 

Согласно данным Судебного департамента РФ выявляется следующая статистика 
относительно признания гражданина недееспособным и признания гражданина 
ограниченно дееспособным в целом по России: 

1. В 2012 году всего окончено дел о признании гражданина ограниченно 
дееспособным – 557,  из них удовлетворено – 284, отказано – 90, прекращено – 93, 
оставлено без рассмотрения – 83, направлено в другие суды – 7. Всего окончено дел о 
признании гражданина недееспособным – 34252,  из них удовлетворено – 26734, отказано 
– 929, прекращено –4400, оставлено без рассмотрения – 1877, направлено в другие суды – 
312.[2] 

2. В 2013 году всего окончено дел о признании гражданина ограниченно 
дееспособным – 594,  из них удовлетворено – 308, отказано – 89, прекращено – 94, 
оставлено без рассмотрения – 101, направлено в другие суды – 2. Всего окончено дел о 
признании гражданина недееспособным – 34093,  из них удовлетворено – 26276, отказано 
– 966, прекращено –4446, оставлено без рассмотрения – 2133, направлено в другие суды – 
272.[3] 

3. В первом полугодии 2014 года всего окончено дел о признании гражданина 
ограниченно дееспособным – 281,  из них удовлетворено – 153, отказано – 35, прекращено 
– 54, оставлено без рассмотрения – 37, направлено в другие суды – 2. Всего окончено дел 
о признании гражданина недееспособным – 16786,  из них удовлетворено – 12969, 
отказано – 506, прекращено –2179, оставлено без рассмотрения – 979, направлено в другие 
суды – 153.[4] 

Из данного соотношения видно, что доля заявлений о признании гражданина 
ограниченно дееспособным ничтожно мала по сравнению с числом заявлений о 
признании гражданина недееспособным. 

Относительно определенного муниципального образования можно привести 
следующие данные о соотношении заявлений о признании гражданина ограниченно 
дееспособным и признании гражданина недееспособным. Численность жителей 
Гурьевского муниципального района составляет – 43337 человек.        

Так Гурьевским городским судом в 2012 году рассмотрено 17 заявлений о 
признании гражданина недееспособным, из них удовлетворено 16 заявлений, 1 заявление 
оставлено без рассмотрения, т.к. заявитель не являлся родственником гражданина. По 
трем заявлениям из 17 заявителем являлось Муниципальное бюджетное учреждение 
здравоохранения «Центральная районная больница» (далее – МБУЗ ЦРБ), т.к. граждане 
признанные недееспособными не имели родственников. С участием лица, в отношении 
которого рассматривалось заявление о признании его недееспособным, рассмотрено 5 
заявлений, из которых по 1 заявлению заинтересованное лицо возражало против 
признания его недееспособным (заявление о признании его недееспособным 
удовлетворено). Без участия заинтересованного лица рассмотрено 12 заявлений, из 
которых по 9 заявлениям лицо являлось нетранспортабельным или вследствие болезни 
могло причинить вред себе или другим лицам, 1 – связи с оставлением заявления без 
рассмотрения, 2 – находились на лечении в Кемеровской областной психиатрической 
больнице. Согласно заключениям эксперта, основными психическими расстройствами, 
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вследствие которых граждане признавались недееспособными, являются: деменция – 9; 
параноидальная шизофрения – 3; органическое поражение центральной нервной системы 
– 3; тяжелая умственная отсталость – 1.[5] 

В 2013 году Гурьевским городским судом рассмотрено 6 заявлений о признании 
гражданина недееспособным, из них удовлетворено 5 заявлений,  по 1 заявлению 
вынесено определение о прекращении производства в связи с отказом от иска. По 2 
заявлениям из 6 заявителем являлось МБУЗ ЦРБ, т.к. граждане признанные 
недееспособными не имели родственников. С участием лица, в отношении которого 
рассматривалось заявление  о признании его недееспособным, рассмотрено 2 заявления, 
из которых по 1 заявлению заинтересованное лицо возражало против признания его 
недееспособным (заявление о признании его недееспособным удовлетворено). Без участия 
заинтересованного лица рассмотрено 4 заявления, т.к. лица являлись 
нетранспортабельным или вследствие болезни могли причинить вред себе или другим 
лицам. Согласно заключениям эксперта, основными психическими расстройствами, 
вследствие которых граждане признавались недееспособными, являются: деменция – 4; 
тяжелая умственная отсталость – 1.[6] 

Гурьевским городским судом в 2014 году рассмотрено 17 заявлений о признании 
гражданина недееспособным, из них удовлетворено 15 заявлений, по 2 заявлениям 
вынесено определение о прекращении производства в связи с отказом от иска (1 из них в 
связи со смертью заинтересованного лица). С участием лица, в отношении которого 
рассматривалось заявление о признании его недееспособным, рассмотрено 5 заявлений, из 
которых по 1 заявлению заинтересованное лицо возражало против признания его 
недееспособным (заявление о признании его недееспособным удовлетворено). Без участия 
заинтересованного лица рассмотрено 12 заявлений, из которых по 10 заявлениям лицо 
являлось нетранспортабельным или вследствие болезни могло причинить вред себе или 
другим лицам, 2 – связи с отказом от иска. Согласно заключениям эксперта, основными 
психическими расстройствами, вследствие которых граждане признавались 
недееспособными, являются: деменция – 12; параноидальная шизофрения – 1; тяжелая 
умственная отсталость – 2.[7] 

За период 2012 – 2014 гг. заявления о признании гражданина ограниченно 
дееспособным в Гурьевский городской суд вообще не поступали. 

Факт наличия у лица психического расстройства не может служить основанием 
признания его недееспособным или ограниченно дееспособным вследствие психического 
расстройства. Суд оценивает все представленные ему доказательства, свидетельствующие 
о невозможности таким лицом понимать значение своих действий и руководить ими.[9] 
При наличии оснований суд назначает судебно-психиатрическую экспертизу такому 
гражданину.  

При анализе решений о признании гражданина недееспособным выявляется 
следующая тенденция: в основном, недееспособными признаются граждане преклонного 
возраста, в связи с которым у них приобретается тяжелая умственная отсталость 
(деменция). В силу преклонного возраста данные лица являются нетранспортабельными: 
либо «прикованы к постели», либо тяжело передвигаются.  

За период 2012-2014 гг.  прекращено производство по трем заявлениям о 
признании гражданина недееспособным, по одному из которых основанием являлась 
смерть заинтересованного лица. По двум заявлениям отказ от исковых требований был 
связан с нежеланием «отвечать» за поступки лица, лишенного дееспособности (после 
подачи заявления заинтересованное лицо совершило преступление).   

Анализируя нормы ГК РФ, при признании гражданина недееспособным 
выявляются следующие положительные последствия для лица, назначенного опекуном 
(заявитель): 

- сделки от имени лица, признанного недееспособным, совершает его опекун (с 
учетом его мнения); 
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- сделка, совершенная гражданином, признанным недееспособным вследствие 
психического расстройства, ничтожна. «В интересах гражданина, признанного 
недееспособным вследствие психического расстройства, совершенная им сделка может 
быть по требованию его опекуна признана судом действительной, если она совершена к 
выгоде этого гражданина».[8] 

Фактически опекун полностью контролирует расходы лица, признанного 
недееспособным. 

Однако необходимо выделить и негативные последствия для опекуна 
недееспособного, так вред, причиненный гражданином, признанным недееспособным, 
возмещают его опекун, если он не докажет, что вред возник не по его вине. 

Этот фактор наиболее значим, если лицо, которое может быть признано 
недееспособным, физически не ограничено в передвижении, т.к. данные лица, в связи со 
своим заболеванием часто совершают правонарушения, в том числе преступления, 
вследствие чего опекуну придется возмещать причиненный подопечным вред. По этой 
причине чаще всего признаются недееспособными граждане в преклонном возрасте, не 
способные полноценно передвигаться, соответственно не способные причинить 
материальный вред другим лицам. 

Отрицательный фактор для попечителя при признании гражданина ограниченно 
дееспособным отсутствует, т.к. такое лицо возмещает вред самостоятельно. 

Положительным для попечителя является также возможность контроля расходов 
подопечного: 

- сделки гражданин, ограниченный в дееспособности, совершает с письменного 
согласия попечителя, однако, он вправе самостоятельно совершать мелкие бытовые 
сделки; 

- алиментами, социальной пенсией, возмещением вреда здоровью и пенсией по 
потере кормильца и иными выплатами, предоставляемыми на его содержание гражданин, 
ограниченный в дееспособности, вправе распоряжаться с письменного согласия 
попечителя. Собственными доходами (заработок, стипендия) такое лицо распоряжается 
самостоятельно, однако по ходатайству попечителя при наличии достаточных оснований 
суд может ограничить или лишить этого права подопечного. При ограничении 
дееспособности гражданина по основаниям его злоупотребления алкоголем или 
наркотическими средствами, пристрастии к азартным играм, такое лицо может 
распоряжается любыми доходами только с согласия попечителя. 

Возможность ограничения дееспособности граждан, страдающих психическими 
расстройствами, обсуждалась правоведами и психиатрами еще с начала XIX века. 
Проведенные в то время исследования помогли сделать вывод о том, что признание 
психически больных полностью недееспособными либо сохранение за ними полной 
дееспособности клинически неоправданно. В большей степени речь идет о больных 
шизофренией, эпилепсией, некоторых степеней слабоумия и др. При некоторых 
психических расстройствах у гражданина частично сохраняется способность понимать 
значение своих действий и руководить ими, однако данная способность в связи с 
заболеванием лица сохраняется не в полной мере. 

Таким образом, можно сделать вывод о том, что институт ограничения 
дееспособности граждан, которые вследствие психического расстройства могут понимать 
значение своих действий или руководить ими лишь при помощи других лиц, на наш 
взгляд является очень перспективным в правоприменительной практике. В данном случае 
попечитель будет иметь возможность контролировать расходы такого лица, и при этом не 
отвечать за причиненный им вред. В тоже время известно, что, как и для любого 
значительного изменения в законодательстве, для массового правоприменения требуется 
некоторое время для выработки судебной практики по данному вопросу. 
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Тәуелсiз елiмiздiң қазiргi даму кезеңi, қоғамның барлық саласындағы қозғайтын 
iстерiн қайта құрумен, әлеуметтiк-саяси және экономикалық қарым-қатынастардың 
өзгеруiмен сипатталады. Бұл жағдай жеткiншектердiң әлеуметтiк жағдайдағы дамуына 
үлкен өзгерiстер келтiредi, яғни олардың мiнез–құлқыларының дұрыс қалыптасуы мен 
ауытқуына әсерiн тигiзедi. Әсiресе мiнез-құлқында ауытқуы бар балалардың сана-сезімі, 
жөнiндегi мәселе зерттеушiлердiң назарын аударуда. 

Жеткiншектердiң мiнез-құлықтарының ауытқуы жайлы мәселе кең шеңберде 
зерттеушiлердiң назарын аудартуда. Алайда, бiрiншi кезекте мiнез-құлықтың ауытқуы мен 
зерттелу мәнiне зер салайық. Жеткiншектердiң мiнез-құлықтарының ауытқығаны 
жөнiндегi мәселе, психологиялық-педагогикалық, әлеуметтiк, дәрiгерлiк және заң 
тұрғысында әртүрлi терминологиялармен қарастырылады. Жалпы әдебиеттердi талдау 
негiзiнде, бұл мәселенiң өзегiнiң ашылуы келесi реттегi терминдерге, яғни «эмоционалды-
ерiктiк сфераның ауытқуы», «аффективтi сфераның ауытқуы», «“дисгармониялық тұрғыда 
психиканың дамуы», «девианттi мiнез-құлық», «делинквенттi мiнез-құлық», «тұлғалары 
патологиялық тұрғыда қалыптасқан балалар», «тәрбие тұрғысына көнбейтiн қиын 
балалар» және т.б. түсiнiктерге түйiнделетiнi көрсетiлдi. Мiнез-құлық – адамның 
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күнделiктi өмiрiндегi тұлғалық қасиеттерiнiң көрiнiс беру формаларының бiрi болып 
саналады. 

Белгiлi психолог, ғалым С.Л. Рубинштейн [1] өз еңбегiнде, мiнез-құлықтан, 
қоршаған ортамен ағзаның байланысын жүзеге асыратын үйымдастырылған iс-әрекеттi 
белгiлi түрде айыруға болады, - деп сипаттаған. К.К. Платонов «мiнез-құлық» терминiне 
кең танылған тарихи жинақталған мағынаны бекiтуiн ұсынған, яғни мiнез-құлық - бұл 
оның субъективтi құрамдарын ескермей-ақ, iс-әрекеттiң сыртқы көрiнiсi болып табылады, 
деп белгiлейдi. 

Кеңес психологиясында девианттiлiктi, яғни мiнез-құлықтың ауытқығанын 
қоғамдағы құқыққа немесе адамгершiлiктiк-өнегелi қалпына қарсылық бiлдiретiн жеке 
қылықтар және қылықтардың жүйесi деп түсiндiредi. Л.И. Божович, В.А. Крутецкий,            
Т.В. Драгуновтiң зерттеулерiнде, жалпыға бiрдей мектеп оқушылырының көбiсiнде, өз 
жасына сай адамгершiлiктiк-өнегелi ұғымдар дұрыс талқылауы көрсетiле отырып, барлық 
жастағы оқушыларда мiнез-құлықтың адамгершiлiктiк нормалары жөнiнде бiлiмi дұрыс 
бола бермейтiнi де анықталған. Мұндай бұрмалы бiлiмнiң себебi: тәрбие үрдiсiнiң дұрыс 
басқармағанында, дұрыс түсiнбеген фактiлерге зейiндi көбiрек бөлгендiкте, ересектердiң 
әрекетiн өз бетерiнше талдауға талаптануында деп түсiндiрiледi.   

Қазақстан ғалымдарының зерттеулерінде осы тұрғыдағы мәселе көбінесе 
педагогтардың және психологтардың, яғни Шалгимбаев Т.М., Айдарбеков К.А., 
Ескендирова А.У., Трифонов В.В. және т.б. еңбектерінде қарастырылған.                          
А.У. Ескендированың «Түрлі факторларға байланысты жасөспірімдерде агрессивтіліктің 
пайда болуының психологиялық ерекшеліктері» атты жұмысында жасөспірімдер мінез-
құлықтарында агрессивтіліктің пайда болуы әр түрлі факторлармен байланысты болуы 
дәлелденен 2. Аталған зерттеулердің ішінен Т.М. Шалгимбаевтің «Мінез-құлық 
дезадаптивтік жасөспірімдердің тұлғалық қасиеттері мен тұлғааралық қатынастар 
ерекшеліктері және оларды келтіру жұмысында есепке алу» атты ғылыми зерттеуінде 
мінез-құлықтарында ауытқулары бар жеткіншектердің ерекшеліктері кешенді түрде 
қарастырылған. Сондай-ақ, жасөспірімдердің агрессивтілік мінез-құлықтарының 
түрлерінің ерекшеліктері көрсетіліп, түзету жұмыстарының бағдарламалары ұсынылған 
[3]. 

Девианттi мiнез-құлық деп, - жалпы қоғамдық ережеден, психикалық денсаулық 
ережесiнен, мәдени немесе адамгершлiктiк ережесiнен ауытқыған тәртiп жүйесiн айтады. 
Девиантты мiнез-құлық екi дәрежеге бөлiнедi:    

1) психопатологияның жасырынды немесе айқынды болуынмен түсiндiрiлетiн, 
психикалық денсаулық қалпынан ауытқыған мiнез-құлық; 

2) әлеуметтiкке қарсылық бiлдiрушi мiнез-құлық, яғни әртүрлi әлеуметтiк, мәдени 
әсiресе құқық ережелерiн бұзушылар. 

Белгiлi психолог Л.С. Выготский «қиын балалық шақ» кезеңiн талдау кезiнде, оның 
барлық факторларының болу мүмкiндiктерiн, яғни жеткiншектердiң биологиялық, 
әлеуметтiк-мәдени және психологиялық жетiлуiн ескеру қажет, деп белгiледi. Өйткенi, 
қандай да бiр аймақта ауытқылардың болуы, әлеуметтiк бейiмсiздiлiке әкеледi. Сонымен 
қатар, Л.С. Выготский әр түрлi факторларды бағалауының қауiптiлiгi жөнiнде ескере 
отырып, факторлардың барлық жиынтығының ықпалын кешендi тұрғыда 
қарастырылуының маңыздылығын дәлелдедi [4].  

Балалар мен жеткiншектердiң мiнез-құлықтарының ауытқығаны – бұл өзiнiң 
негiзiнде түрлi биологиялық және әлеуметтiк себептерге ие болған ауытқылардың 
ауқымды тобы. Девиантты мiнез-құлықтың дамуының негiзгi себебi биологиялық 
факторлар бола бермейдi, бiрақ олардың алдын болжаушы негiз ретiндегi орны аса 
маңызды. Девиантты мiнез-құлықтың биологиялық негiзi, тұқым қуалаушы факторлар 
және ананың ауыр аяқ кезiндегi түрлi сыртқы жағымсыз жағдайлардың әсер ету салдары 
да болуы мүмкiн. Соңғы жылдары керi экологиялық факторлар, әсiресе жоғары радиация 
әрекетi өзектi мәселелердiң бiрiне айналуда. Аталған факторлар ата ананың генетикалық 
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аппараттын өзгеруiне әкелуi ықтимал, соның салдарынан түрлi аурулардың пайда болуы 
айдан анық.  

Соңғы жылдарда зерттеушiлердiң назары акселерация және инфантилизм 
мәселелерiне аударылуда. В.С. Кулакова, К.С. Лебединская, А.Е. Личко мәлiметтерi 
бойынша жыныстық жетiлу аралығының үйлеспеуi орталық жүйке жүйесiнiң органикалық 
тұрғыда жетiлмеген балалар мен жеткiншектердiң мiнез-құлық ауытқығаның кепiлi 
ретiндегi аса маңызды факторларының бiрi болып табылады [5]. Сонымен, акселерация, 
бұл жыныстық даму қарқындылығының жылдамдылығы және ақыл-ой, қабiлет, 
қажеттiлiк сияқты психикалық iс-әрекеттiң тез дамуы болып табылады.  

Р.Г. Ильешева мiнез-құлық ауытқуының мүмкiндiгiн туғызатын биологиялық 
факторларға психикалық және физикалық даму, жетiлу қарқындылығының үйлеспеу 
кезiнде пайда болатын «қайшылық» жатады деп белгiледi [6]. 

Мiнез-құлықтың ауытқығанына тек психикалық, физикалық инфантилизм немесе 
акселерациясының өзi ғана емес, сонымен қатар, ақыл-ой және дене дамуы арасындағы 
сәйкессiздiгi де маңызды орын алады. Инфантилизмнiң белгiлерi ықшамдалып, орнын 
толтырады.  

Мiнез-құлықтың ауытқыған генезiнде маңызды орын алушы әлеуметтiк факторлар 
қатарына тәрбие мен қоршаған ортаның жағымсыз жағдайлары да жатады.                           
В.В. Ковалевтiң мәлiметi бойынша, қоршаған ортаның ұзақ уақыт бойындағы жағымсыз 
әсерiнiң салдарынан жеткiншектердiң «тұлғасының патологиялық дамуы» қалыптасуы 
мүмкiн. Әлеуметтiк факторлар түрткi болған мiнез-құлық ауытқылары арасында шағын 
әлеуметтiк және педагогикалық тұрғыдан қараусыз қалған құбылыстармен байланысты 
патологиялық тұрғыға жатпайтын түрлер маңызды орын алады. 

Бұл кезеңде, ұзақ уақыт бойында көбiнесе ерте балалық шақтан келе жатқан, 
қоршаған орта мен тәрбиенiң жағымсыз жағдайлары ерекше орын алады. Ол әсiресе, 
қараусыз қалу жағдайларымен және тұрақты түрде ақпараттардың жетiспеушiлiгiмен 
байланысты болады. Мұның салдарынан баланың танымдық iс-әрекетi, еңбектiң жүйелi, 
дербес дағдылыры, ерiктiк және адамгершiлiктiк-өнегелi нұсқауларының қалыптасуы 
баяулай түседi. 

Шағын әлеуметтiлiк пен педагогикалық тұрғыда қараусыз қалу құбылыстарымен 
байланысты жеткiншектерде мiнез-құлықтың ауытқығаны мен әлеуметтiк ортаға 
қарсылық бiлдiру түрлерi жиi кездеседi. Жеткiншектердiң мiнез-құлықтарының 
ауытқығанына себепкер болатын әлеуметтiк факторлар қатарына педагогикалық тұрғыдан 
қараусыз қалған жағдайлар кiредi. Бұл термин көбiнесе педагогикалық үрдiстiң 
кемiстiгiмен байланысты жүйелi тұрғыда үлгермеушiлiктiң нәтижесiнде болатын 
аффективтi сфераларындағы ауытқыларыдың қалыптасуымен сипатталады.  

И.А. Невский өзiнiң зерттеулерiнде бiлiмдердi меңгеру тиiмдiлiгiне бөгет жасайтын 
және педагогикалық қараусыздықтың қалыптасуына әкелетiн педагогикалық үрдiстiң 
негiзгi жағымсыз сәттерiн бөлiп көрсетедi: оқу iс-әрекетiнiң әдiстемелерi мен 
мазмұнынның дұрыс ұйымдастырылмағаны; балалар мен жеткiншектердiң психикалық 
мүмкiншiлiктерiне сәйкес келмейтiн, мектептегi тәрбие құрылымының ықпалы. Алайда, 
«педагогикалық қараусыздық - әлеуметтiк қараусыздық – кәмiлет жасына толмағандардың 
құқық бұзушылығы» жайлы мәселесiн жағымсыз шағын әлеуметтiк ортаның әсерiнiң 
нәтижесi ретiнде қарастыра отырып, педагогикалық тұрғыдан қараусыз қалған баланың 
жеке психикалық қасиеттерiнiң ролiне бiрнеше мәрте нұсқау жасады. Оның iшiнде 
денсаулық пен психикалық дамудағы эмоционалды-ерiктiк дисгармоникалыққа, 
психофизикалық инфантилизм мен басқа да ауытқуларға зейiн аударды [5]. 

Шипицына Л.М. өз зерттеулерiнде мектепке бейiмсiз болу себептерiнiң арасынан 
бiрнеше мәселелердi, яғни әлеуметтiк, медициналық, психологиялық және педагогикалық 
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тұрғыда бөлуге болады, деп белгiлеген. Әлеуметтiк сипаттағы мәселе баланың жетiм болу 
дәржесiнен, сәтсiз отбасынан және сәттi отбасындағы балалардың, оларға немғұрайлым, 
жеп көрушiлiк көрсету қарым-қатынасынан пайда болады. Медициналақ сипаттағы мәселе 
денсаулық жағдайындағы патологиялық ауытқымен байланысты. Ата-аналарын 
жоғалтуымен немесе сәтсiз отбасының болуымен байланысты психикалық травмамен 
қамтамасыз етiлетiн невротикалық күйлер, делинквенттi балалардың көпшiлiгiнде 
байқалады. Психологиялық сипаттағы мәселе, ата-аналардың балаларына мейрiмдiлiк, 
сүйспеншiлiктi жеткiлiктi түрде көрсетпеуiне байланысты жиi анықталады. Бұл фактор, 
тұлғаның әрi қаратай қалыптасу кезеңiне айтарлықтай iз қалдырады. Педагогикалық 
сипаттағы мәселе, әлеуметтiк-педагогикалық тұрғыда қараусыз қалумен, девианттi мiнез-
құлықпен, психопатологиялық көрiнiстер мен жалпы психикалық дамымаушылықтың 
үйлесуiмен тығыз байланысты, ал бұл өз кезегiнде қалыпқа келтiру үрдiсiн қиындатады. 
Әлеуметтiк-психологиялық бейiмдiлiктiң ауытқуы әлеуметтiк ортамен тұлға қарым-
қатынасының дисгармонизациясына әкеледi [6]. 

Сонымен мiнез-құлықтың факторлары жеке жүрмей, мiнез-құлықтың дамуына 
әртүрлi жағымсыз үлеспен әрекет етушi жағдайлардың әрекеттестiгiн көрсетедi.                   
Л.Г. Кулагин «Оқудың сәтсiздiгi мен мiнез-құлық ауытқуының қайнар бұлағы физикалық 
және психикалық денсаулық жағдайындағы әртүрлi ауытқылардың әлеуметтiк, 
педагогикалық тұрғыдан қараусыз қалуында жатыр… Көп жағдайда мiнез-құлықтын 
ауытқуы туа пайда болған психикалық және физиологиялық кемiстiктердiң себептерiнен 
ғана емес, сонымен қатар, жанұя мен мектепте дұрыс тәрбие бермегеннiң салдарынан 
болады», деп дәрiптедi [8]. 

Биологиялық, психологиялық, отбасы және басқада әлеуметтiк-психологиялық 
жағымсыз факторлардың үйлесуi, жеткiншектердiң барлық өмiрiн бұрмалай отырып, 
мiнез-құлық ауытқуының әртүрлi формаларында көрiнiс алады. 

Ильешева Р.Г. мiнез-құлық ауытқуының пайда болуына психо-әлеуметтiк себептер 
көп жағдайда, жетекшi болып саналады, деп белгiледi. Олар жағымсыз биологиялық 
негiздермен үйлесе отырып, жеткiншектердiң мiнез-құлықтарын уақытша немесе тұрақты 
ауытқушылықтарға әкеледi [7]. 

В.В. Ковалев, А.Е. Личко өз еңбектерiнде, қоршаған ортамен әрекеттестiкте пайда 
болатын және осы кезеңде мiнез-құлықтарын қалыптасуына ықпалын тигiзетiн, жеткiншек 
жасына тән психологиялық реакцияларындағы балалық және ересектiк ерекшелiктерiнiң 
бiр уақытта үйлесуi жөнiндегi мәселенi зерттеген. Авторлар жеткiншек жасына тән мiнез-
құлықтың бiрнеше реакцияларын сипаттайды: эмансипация реакциясы; «терiс нәрсеге 
елiктеу» (иммитация) реакциясы; топталу реакциясы; әуестену реакциясы; жыныстық 
әуестiгiмен қалыптасатын реакциялар. 

Девианттi мiнез-құлықтың патологиялық формасы – психологиялық 
ауытқушылықтың тұлға патологиясымен жанасуының түсiнiгi. Мiнез-құлықтың бұл 
формалары кең таралған балалар мен жеткiншектер психиатриясындағы патологиялық 
ситуативтi-тұлғалық реакциялар, тұлғаның психогендiк патологиялық қалыптасуы, ақыл-
ой жетiспеушiлiгiнiң шекаралық формалары және психикалық даму қарқындылығының 
тежелуi сияқты шекаралық жүйке-психикалық ауытқуларында байқалады. Мiнез-құлықты 
патологиялық және патологиялық емес деп жiктелуi, бiлгiлi бiр қиындықты 
тудырғанымен, өте маңызды болып саналады, өйткенi мiнез-құлықтың патологиялық емес 
ауытқушылық формалары ең алдымен психологиялық, педагогикалық әлеуметтiк түзету 
жұмыстарын қажет етсе, ал патологиялық формасы, психолог пен дәрiгерлердiң бiрiккен 
жұмысын, медикаментоздық терапияны талап етедi. 
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Болашақ ұрпақтың, әсiресе мiнез-құлқында ауытқуы бар балалардың терiс жолға 
түспеуiн, адамгершiлiктiк-өнегелi қасиеттерiнiң жоғары және iзгi ниеттi азамат болуына, 
олардың тұлғасының дұрыс дамуын жүйелi тұрғыда қарастыру маңызды болып табылады.  
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Наличие в действующем международным праве принципа неприменения силы и 

угрозы силой, запрещение войны как средства решения межгосударственных споров и 
объявление агрессии тягчайшим международным преступлением до сих пор не привели к 
полному искоренению вооруженных конфликтов из жизни мирового   сообщество. Не 
смотря на то, что во второй половине ХХ века человечество удалось избежать третьей 
мировой войны, вооруженные конфликты локального характера, не прекращаясь, 
продолжают происходить в самых разных регионах нашей планеты. Именно этим 
обусловлено принятие 3 июля 2003 года резолюции Генеральной Ассамблеи ООН по 
вопросу о предотвращении вооруженных конфликтов [1]. В одобренной 8 сентября 2000 
года Генеральной Ассамблеей ООН Декларации тысячелетия отмечается, что за 
последние десятилетия различные войны унесли более 5 миллионов жизней.  

Следует признать: война как способ решение политических, экономических и 
социальных проблем продолжает существовать. При этом научно-технический не обошел 
стороной средства и методы ведения военных действий, что многократно усиливает 
разрушительные последствия современных войн. В связи с этим продолжает оставаться 
крайне актуальным международно-правовое регулирование вооруженных конфликтов. 
Международное право в первую очередь стремится к ликвидации войны как таковой, но 
если ее все-таки не удалось избежать, необходимо, по крайне мере, максимально 
гуманизировать ее последствия. Иными словами, даже в такой экстремальной ситуации, 
как вооруженный конфликт, государства должны подчиняться определенным правилам, 
воевать, по возможности цивилизованно, сводя к минимуму неизбежные в данном случае 

592 
 

mailto:A.Rysaldiyeva@turan-edu.kz


 

бедствия и страдания. Поэтому наш взгляд в зонах боевых действий очень важную роль 
играют именно гуманитарные организации, которые оказывают медицинскую помощь. 
Также необходимо четко определить правовой статус их сотрудников.  

Медицинский персонал как мы знаем входит в состав участников международного 
гуманитарного права именуемые некомбатанты. Данная категория лиц может носить 
оружие, но не вправе принимать непосредственное участие в боевых действиях. В силу 
этого некомбатанты не должны быть объектом нападения со стороны противника-в этом 
особенность их правового статуса. Кроме того, некомбатанты не могут иметь статус 
военнопленных. Находясь под властью неприятельского государства, они должны иметь 
возможность осуществлять свои функции – оказывать медицинскую и духовную помощь 
военнопленным. В основном на наш взгяд трудности у медицинской службы, 
гуманитарной организации и их сотрудников возникают на местах по прибытию в зоны 
боевых действии с гражданским населением. Им по мимо оказания гуманитарной помощи 
нередко приходится оказывать и психологическую помощь населению. Итак, основная 
трудность это  определение правового статуса медицинской службы, гуманитарной 
организации и их сотрудников, а также необходимо расширить круг прав и полномочии 
данных лиц в зоне боевых действий.  

В правовом регулировании действий многонациальных сил мы видим основной 
сложностью ее составной характер. Ведь у каждой нации по любому есть различие в 
менталитете, вероисповедании, во взглядах. Тот же самый язык может оказать 
небольшую, но какую-то сложность в коммуникации.    

Миротворец это – тот кто способстует прекращению ссоры, чьему-нибудь 
примирению. Миротворческие силы ООН это – вооруженные контингенты стран-членов 
ООН, выделенные согласно Уставу ООН в целях предотвращения или ликвидации угрозы 
миру и безопасности путем совместных действий. Мы бы определили миротворцев по 
песни группы Sabaton “Light in the Black”. Действительно они как яркий свет идут 
предотращать конфликты в темных зонах. В качестве сложностей в правовом 
регулировании действий многонациональных сил и миротворческих контингентов в 
условиях вооруженных конфликтов может перечислить следующие: дискриминационный 
и политико-обусловленный характер во время подбора персонала и их прямой или 
опосредственный государственный интерес в зонах конфликтов.  

Концепции внешней политики Казахстана были определены Президентом 
Республики Н.А.Назарбаевым в его работе «Стратегия становления и развития Казахстана 
как суверенного государства», вышедший из печати в мае 1992 года. «Основная цель 
внешней политики, - указано в ней, - формирование благоприятной среды и поддержки 
для стабильнго развития страны на основе политической и экономических реформ» [2]. 
Казахстан на международной арене проводит многовекторную политику. Нам как 
будущему поколению этой страны было бы очень полезно участвовать в этом конкурсе и 
получить большой опыт по международному гуманитарному праву, чтобы наша страна и 
дальше могла быть инициатором многих миротворческих идей. 
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 В  современном мире проблема защиты прав человека вышла далеко за пределы 

каждого отдельного государства и возникла необходимость в создании международно-
правовых институтов, в том числе и судов. Однако,  ведущая роль в механизме защиты 
прав и свобод человека сегодня и в обозримом будущем остается за национальными 
институтами. При этом, суд является важнейшим механизмом в защите прав человека, в 
связи с этим Конституция Республики Казахстан гарантирует каждому право на судебную 
защиту[1].  

В свою очередь, гарантирование судебной защиты прав и свобод человека и 
гражданина выражается: 

-  в установлении системы судов; 
-  в четком определении компетенции судов по защите прав и свобод граждан и 

других лиц; 
- в установлении гарантий самостоятельности, независимости судов; 
- в определении видов судопроизводства (конституционного, гражданского, 

арбитражного, административного, уголовного) и его принципов: равенство всех перед 
законом и судом; недопустимость действия обратной силы закона, устанавливающего или 
отягчающего ответственность либо отменяющего или умаляющего права и свободы 
человека и гражданина; презумпция невиновности; освобождение обвиняемого от 
бремени доказательства своей вины; истолкование сомнений в пользу обвиняемого и др.; 

- в обеспечении каждому возможности обращения в суд за защитой своих прав и 
свобод, обжалования судебных решений и т. д.  

Одной из гарантий защиты прав человека является эффективное и справедливое 
правоприменение. Обусловлено это двумя основными причинами:  

1) применение права – это властная государственная деятельность, направленная на 
реализацию правовых предписаний в жизнь, т.е. устранение препятствий на пути 
реализации интересов субъектов правоотношений;  

2) субъект правоотношения может обратиться в компетентный орган 
непосредственно за защитой законного интереса, а правоприменитель должен 
содействовать его охране либо осуществлению [2, с.146].   

Действительно, в механизме действия права, охватывающем основные элементы 
правовой системы: нормотворчество; нормативно-регулирующую систему (действующие 
нормы и институты права); информационную, контролирующую и надзорную систему; 
объект правового регулирования (отношения, деятельность и т.д.); цели и эффективность 
регулирования – совершенно особое место занимает правоприменительная деятельность 
государственных органов, так как во многих случаях именно через нее реализуется 
социально полезное правовое воздействие. 

В свою очередь, в правоприменительной деятельности государственных органов по 
обеспечению эффективного воздействия правовых норм на общественные отношения 
огромная роль отводится судебной системе, которая выступает в качестве носителя 
судебной власти, а суды (судьи) являются элементами, из которых строится судебная 
система. Это особенно актуально для современного этапа, характеризующегося быстрым 
процессом формирования и развития правового государства, институтов 
демократического общества, упрочением гарантий осуществления политических, 
экономических, социальных прав и свобод граждан. 
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Многие органы государства частично или полностью выполняют правозащитную 
функцию, но она все же не отражает их социальной роли и предназначения. Судебная 
власть носит ярко выраженный правоохранительный характер, вследствие чего судебная 
форма защиты прав и охраняемых законом интересов является наиболее развернутой и 
детально урегулированной. Деятельность суда по защите прав называется правосудием, в 
то время как деятельность иных органов по такой же защите правосудием не является. 
Этим подчеркивается коренное отличие правосудия от иных форм защиты прав и 
интересов, которое обеспечивает действенное соблюдение гражданских (личных), 
политических, экономических, социальных и культурных прав человека.  

Статья 75 Конституции РК и ст.1 Конституционного закона о судебной системе 
предусматривают, что правосудие в Республике Казахстан осуществляется только судом. 
Правосудие, являющееся основной формой осуществления судебной власти, представляет 
собой рассмотрение и разрешение судьей (судом) в судебных заседаниях уголовных, 
гражданских и иных дел в порядке уголовного, гражданского и иных, установленных 
законом, форм судопроизводства. Суду предоставлены исключительные полномочия по 
осуществлению правосудия потому, что ни один другой государственный орган не 
обладает такими возможностями, как суд, для принятия решения на основе 
непосредственного, всестороннего, полного и объективного исследования обстоятельств 
дела в условиях гласного и устного разбирательства при обеспечении состязательности и 
равноправия всех сторон. 

К настоящему времени сложилось несколько вариантов процедур осуществления 
судебной власти, которые принято именовать видами судопроизводства. К ним относятся: 

-гражданское судопроизводство; 
-уголовное судопроизводство; 
-административное судопроизводство. 
Существенно повлияли на совершенствование судебной системы Конституция 

Республики Казахстан, а также пакет принятых законодательных актов, направленных на 
создание принципиально нового устройства правосудия. Изменились место и роль суда в 
уголовном судопроизводстве. Суд впервые на законодательном уровне освобожден от 
обязанности доказывать обвинение. Из обвинительного, карательного суд становится 
органом защиты прав и законных интересов человека. 

Суды Республики Казахстан представляют собой единую систему. Единство 
судебной системы означает, что: 

4 судебная система построена и действует на общих принципах правосудия, 
установленных Конституцией РК, Конституционным законом о судебной системе; 

5 все суды рассматривают и разрешают уголовные, гражданские и иные дела 
посредством единых для всех судов установленных законом уголовного, гражданского и 
иных форм судопроизводства; 

6 при осуществлении правосудия судьи руководствуются только 
Конституцией и законами республики; 

7 законодательством установлен единый порядок формирования всех судов – 
избрание судебного корпуса Верховного суда РК и назначение судей судов общей 
юрисдикции; 

8 вступившие в законную силу судебные постановления, решения, а также 
законные распоряжения, требования и другие акты судов являются обязательными для 
исполнения всеми государственными органами, организациями (независимо от форм 
собственности), должностными лицами и гражданами на всей территории республики. 

Неисполнение, несоблюдение их, а равно иное проявление неуважения к суду 
влекут ответственность по закону, предусмотренную нормами административного, 
уголовного законодательства; 

9 финансирование всех судов осуществляется только за счет средств 
республиканского бюджета. 
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Суды, образующие судебную систему Республики Казахстан, отличаются друг от 
друга своей структурой и объемом компетенции. Суды, обладающие одинаковой 
структурой и равной компетенцией по осуществлению судебной власти, образуют звено 
судебной системы. Как правило, в каждой административно – территориальной единице 
(районе, городе, области) создается соответствующее звено. Исключение составляют 
военные суды, которые формируются применительно к структуре и организации 
Вооруженных Сил РК. 

В соответствии с этим судебная система республики состоит из трех звеньев: 
1) высшее звено - Верховный суд Республики Казахстан; 
2) среднее звено – областные и приравненные к ним суды (городской суд 

столицы республики, городские суды городов республиканского значения, 
специализированный суд – Военный суд войск Республики Казахстан и другие); 

3) основное звено районные и приравненные к ним суды (городской, 
межрайонный, специализированный суд – военный суд гарнизона и другие). 

Суды основного и среднего звена именуются местными судами, или судами общей 
юрисдикции. Объем и содержание компетенции каждого из звеньев различен. 

Компетенция суда представляет собой совокупность установленных 
законодательством полномочий для судов соответствующего звена в решении вопросов 
их деятельности, обусловленных задачами и функциями, определяемыми единой 
судебной политикой. Так, каждое из звеньев судебной системы вправе рассматривать 
только те дела, которые законом отнесены к его подсудности. Подсудность – это 
совокупность признаков дела, согласно которым оно может быть рассмотрено тем или 
иным судом. Подсудность уголовных или гражданских дел судам каждого звена 
определена уголовно – процессуальным и гражданским процессуальным 
законодательствами. Например, областному суду подсудны уголовные дела об 
умышленных убийствах при отягчающих обстоятельствах, о государственной измене, 
терроризме, массовых беспорядках и других преступлениях, исчерпывающий перечень 
которых установлен п.2 ст.291 УПК РК. Подпункт 3 п.3 ст.77 Конституции РК 
устанавливает: «Никому не может быть без его согласия изменена подсудность, 
предусмотренная для него законом». В соответствии с этим конституционным 
положением принятие к своему производству вышестоящим судом дела, подсудного 
нижестоящим, а также передача дела в другой суд того же уровня, влекущего изменение 
подсудности, возможны только при наличии согласия лица, дело которого 
рассматривается судом. 

Процессуальным законодательством определена также компетенция судов по 
проверке законности и обоснованности решений, приговоров и иных судебных актов в 
апелляционном и надзорном порядке. Поэтому помимо деления судов на звенья 
законодательством предусмотрено их деление, в зависимости от выполнения 
определенной судебной функции, на судебные инстанции. 

Каждое судебное дело может быть рассмотрено в предусмотренной законом 
последовательности в нескольких судах (или в структурных подразделениях), 
отличающихся друг от друга характером полномочий по судебному рассмотрению дела, 
компетенцией. Поэтому суды подразделяются на суды первой инстанции, апелляционной 
и надзорной инстанций.  

На сегодняшний день процессуальное законодательство Казахстана 
предусматривает обжалование не вступивших в законную силу судебных актов только в 
порядке апелляции. По сравнению с ранее действовавшим четырехуровневым 
производством дел (рассмотрение по существу – апелляционное – кассационное - 
надзорное) ныне действует трехзвенное: рассмотрение по существу – апелляционное –
надзорное). Принятие такого решения, конечно же, продиктовано необходимостью 
судебно – правовой реформы и поэтому его трудно переоценить.  
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Принципы отправления правосудия. В юридической литературе 
конституционно-правовые принципы судебной власти исследовались достаточно широко 
как принципы правосудия. В обобщенном виде под ними понимаются закрепленные в 
Конституции или вытекающие из ее норм основополагающие правовые идеи либо 
руководящие, исходные положения, определяющие организацию и деятельность 
государственных органов, осуществляющих судебную власть, или наиболее 
существенные стороны данного вида государственной деятельности [3, с.76].   

В отличие от конкретных законодательных предписаний специфика принципов 
состоит в том, что содержащиеся в них правила являются обязательными не только для 
граждан, должностных лиц и органов, призванных стоять на страже соблюдения 
законности, но и для законодательных органов, призванных стоять на страже соблюдения 
законности, которые, создавая законы или корректируя их, должны считаться с 
действующими принципами или традициями в той или иной сфере, в частности, в сфере 
организации и деятельности судов. 

Значение принципов правосудия состоит в том, что они: 
- определяют основные черты правосудия, поэтому все другие нормы о правосудии 

должны им соответствовать; 
- обязательные не только для органов и лиц, участвующих в его осуществлении, но 

также для законодателей при формировании и издании нормативных правовых актов в 
сфере правосудия; 

- относительно стабильны и подвержены изменениям намного меньше, чем 
конкретные нормы, поэтому они определяют стабильность и преемственность в сфере 
правосудия; 

- имеют большое значение для правильного толкования всех других норм о 
правосудии, поскольку содержат в себе информацию о целях и истинной направленности 
конкретного правового акта. 

В целом, можно говорить о следующих существующих принципах: законность; 
осуществление правосудия только су дом; независимость судей; осуществление 
правосудия на началах равенства перед законом и судом; обеспечение прав граждан на 
судебную защиту; состязательность и равноправие сторон; презумпция невиновности; 
гласность или открытое разбирательство судебных дел; непосредственность и устность 
судебного разбирательства; национальный язык судопроизводства; участие граждан 
(представителей народа) в отправлении правосудия; компетентность и беспристрастность 
суда; обеспечение прав и свобод человека и гражданина при осуществлении правосудия; 
охрана чести и достоинства личности в судебном процессе [2, c.84].   

Некоторые авторы дополнительно к ним называют такие принципы как 
публичность процесса, свидетельский иммунитет, свободное обжалование судебных 
решений, защита или обеспечение прав потерпевших [3, с.10].  Последний принцип В.Е. 
Чиркин формирует как ответственность государства за судебные ошибки, подразумевая 
под ним возмещение государством ущерба потерпевшему [5, с.298].    

Безусловно, почти все из указанных выше принципов закреплены в Конституции и 
законодательстве, ими руководствуются суды при отправлении правосудия. В то же время 
предложенный перечень отражает несколько хаотичный подход к этому вопросу, 
отсутствуют попытки сгруппировать данные принципы по какому-либо критерию. 

Но нельзя сказать, что такие попытки не предпринимались. Так, представителями 
процессуального права принципы судопроизводства классифицировались: 

- по сфере действия в одной или нескольких отраслях права на: а) межотраслевые; 
б) отраслевые;  

- роли принципов в регулировании правового положения и правовой деятельности 
суда и других участников процесса на: а) принципы, характеризующие специфическое 
положение суда и общие демократические условия судебной деятельности (независимость 
судей и их подчинение только закону, устность, гласность судебного процесса и т.д.); б) 
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принципы, характеризующие демократическое положение лиц, участвующих в процессе 
[4, с.61-63].    

В Конституции Республики Казахстан многие из названных нами принципов 
нашли свое закрепление:   

- лицо считается невиновным в совершении преступления, пока его виновность не 
будет признана вступившим в законную силу приговором суда. Это означает, что лицо, 
привлеченное к уголовной ответственности, не считается преступником до тех пор, пока 
не вступит в законную силу решение суда. Это – презумпция невиновности, признанная в 
уголовном законодательстве демократических государств. В Конституции такой принцип, 
как правило, не закрепляется. Указание на этот принцип в Конституциях Республики 
Казахстан 1993 года и 1995 года может быть объяснено главным образом тем, что в годы 
советской власти презумпция невиновности хотя и признавалась уголовным законом, 
практически не реализовывалась, что трагически отражалось на судьбах людей. 

- лицо, совершившее одно правонарушение, не может быть подвергнуто наказанию 
дважды. Этот принцип применяется ко всем противоправным действиям. Если человек 
совершил преступление, суд может применить только одно наказание. Также за одно 
административное правонарушение может быть применено только одно 
административное взыскание. Этот принцип имеет «исторические корни». За 
действительные или мнимые преступления люди в недалеком прошлом наказывались 
неоднократно, даже преследовались всю жизнь. 

- никому не может быть без его согласия изменена подсудность, предусмотренная 
для него законом. Этот принцип вносит изменение в существующее уголовно- 
процессуальное законодательство. В Уголовно – процессуальном кодексе Казахской ССР 
существовало правило, согласно которому суд второй инстанции мог взять на 
рассмотрение дело, по которому дважды отменялся приговор первой инстанции. 
Конституция вносит в это правило существенную поправку в пользу подсудимого. 
Изменение подсудности зависит от желания привлекаемого к суду. 

- в суде каждый имеет право быть выслушанным. Это общепризнанный принцип 
демократического правосудия. Суд – не карательный орган, а орган, призванный 
установить истину и справедливо решить вопрос. А это возможно, если каждый 
участвующий в судебном процессе имеет возможность высказаться в полной мере. Это 
конституционное право участника судебного процесса. 

- Конституция устанавливает, что в определенных случаях законы не имеют 
обратной силы: устанавливающие или усиливающие ответственность; возлагающие новые 
обязанности на граждан; ухудшающие положение граждан. 

Этот принцип доводится до логического конца. Если после совершения человеком 
правонарушения закон отменяется или смягчается ответственность за это 
правонарушение, то применяется новый закон. 

- обвиняемый не обязан доказывать свою невиновность. Этот принцип вытекает из 
презумпции невиновности. Если человек привлекается к юридической ответственности, то 
наличие его вины должен доказывать соответствующий орган. Но это не означает, что 
человек может быть безразличным к своей судьбе. Он не обязан, но имеет право всеми 
законными способами доказывать свою невиновность. 

- весьма гуманным является принцип, согласно которому человек не обязан давать 
показания против самого себя. В средневековье, да и в советское время показание самого 
подсудимого считалось царицей доказательства. Поэтому такое показание выбивали 
любыми способами. Теперь человек может признать добровольно свою вину, но не обязан 
давать показания против самого себя. Гарантией этого принципа является 
конституционное положение о том, что одного признания недостаточно для наказания. 
Гуманным является и конституционное положение о том, что человек не обязан давать 
показания против супруга (супруги) и близких родственников. Конституция 

598 
 



 

предусматривает, что священнослужители не обязаны свидетельствовать против 
доверившихся им на исповеди. 

- важным принципом правосудия является толкование любых сомнений в 
виновности лица в пользу подсудимого. Этот принцип направлен против акций следствия, 
которые, не имея достаточных доказательств вины обвиняемых, тем не менее стремятся 
предать подозреваемых суду и добиться осуждения. Требуется немало времени, чтобы суд 
любое сомнение в виновности лица толковал в его пользу. 

- Конституционным принципом является непридание юридической силы 
доказательствам, полученным незаконным способом. Главные незаконные способы 
добывания доказательства указаны в Конституции. В ст.17 сказано, что «достоинство 
человека неприкосновенно». Незаконными являются доказательства, полученные путем 
унижения человеческого достоинства. Никто не должен подвергаться пыткам, насилию, 
другому жестокому обращению. Доказательства должны признаваться полученными с 
нарушением закона, если при их собирании и закреплении были нарушены 
гарантированные Конституцией права человека и гражданина, а также установленный 
процессуальным законодательством порядок их собирания, закрепления, если такие 
действия совершены ненадлежащим образом. 

- Конституция не допускает применения уголовного закона по аналогии. Это 
означает, что если в законе деяние, совершенное человеком, не считается преступлением, 
то нельзя применять к этому деянию закон, предусматривающий уголовную 
ответственность за внешне схожее деяние. 
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Әрбір заманауи мемлекет гуманизм принципін басты етіп қояды. Қазақстан 

Республикасы саясаты лайықты өмір сүру және адамның еркін дамуына жағдай жасауға 
бағытталған әлеуметтік мемлекет болып табылады. Кез келген қоғам бір қалыпты емес, әр 
түрлі топтарға және қауымдарға бөлінеді. Мемлекеттің әлеуметтік саясаты бірігуге, 
тұрақтылыққа және әр түрлі әлеуметтік топтардың көзқарасын келістіруге және қарым 
қатынастарын біріктіруге бағытталған. Мемлекеттің әлеуметтік саясатын тәжірибе 
жүзінде жүзеге асыру әлеуметтік қамтамасыз етуден және әлеуметтік қызмет көрсетуден 
тұрады. Әлеуметтік қамтамасыз ету – бұл азаматтарға төленетін пособия, субсидия, 
жеңілдіктер және т.б. 
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Әлеуметтік қызмет көрсету – бұл әлеуметтік қызметкерлер көрсететін әр түрлі 
қызметтер және тұрғындардың әлсіз қабаттарына және өмірлік қиын жағдайларғатап 
болған кез келген адамға берілетін көмектер. (өмір сүруді бұзатын объективті жағдайлар: 
адамдар өздігінен жеңе алмайтын мүгедектік, аурулар, жетімдер, аз қамтылғандар, 
жұмыссыздар, жалғызбастылық және т.б.). 

Осы функцияларды орындауға арналған тұрғындарға әлеуметтік қызмет көрсету 
орталықтары ашылған:  

1. Әлеуметтік қызмет көрсететін кешенді орталықтар;  
2. Отбасыларға және балаларға әлеуметтік қызмет көрсету орталықтары;  
3. Әлеуметтік қызмет көрсету орталықтары; 
4. Кәмелеттік жасқа толмаған балаларға арналған әлеуметтік-реабилитациялық 

орталықтар; 
5. Ата анасының қарауынсыз қалған балаларға көмек көрсету орталықтары;  
6. Балаларға және жасөспірімдерге арналған әлеуметтік баспаналар; 
7. Тұрғындарға психологиялық педагогикалық көмек көрсету орталықтары;  
Телефон арқылы шұғы психологиялық көмек көрсету орталықтары. 
Әлеуметтік қызметкерлер  – әлеуметтік қызметті ұсынушы кәсіпорындар мен 

мекемелер, заңдық тұлғалар білімінсіз халыққа әлеуметтік қызмет көрсету  бойынша 
кәсіпкерлік әрекетпен айналысатын азаматтар. Әлеуметтік қызметтің 2 түрі бар: 
әлеуметтік қызмет көрсету орталығындағы қызмет түрі және жедел әлеуметтік қызмет 
көрсету қызметі.  

Әлеуметтік қызмет бағытына байланысты: кеңестер, әлеуметтік – реабилитациялық 
орталықтар, әлеуметтік қызмет көрсету орталығы, сенім телефоны, қарттар үйі болып 
болып бөлінеді.  Әлеуметтік қызметтер мемлекеттік, мемлекеттік емес және 
муниципалдық болып жіктеледі. Мемлекеттікке  әлеуметтік қызметті ұсынатын 
мекемелер мен кәсіпорындар, Қазақстан Республикасының атқарушы органдары жатады. 
Муниципалды әлеуметтік қызметке мекемелер және кәсіпорындар, жергілікті басқару 
органы жатады. Мемлекеттік емес әлеуметтік қызметке әлеуметтік қызметті ұсынатын  
мекемелер мен кәсіпорындар жатады, олар қайырылымдылық қорлар, діни мекемелер, 
қоғамдық және өзге де мемлекеттік емес ұйымдар мен жеке тұлғалар арқылы құрылады. 
Сол арқылы тұтынушы әлеуметтік медициналық қызмет, үйдегі әлеуметтік қызмет, 
стационарлық әлеуметтік қызмет, жедел әлеуметтік қызмет, әлеуметтік кеңес, 
материалдық көмек, әлеуметтік қызметтің кешенді орталықтарына заңды көмек, 
мүгедектерге әлеуметтік көмек орталығы, отбасылар мен балаларға әлеуметтік көмек, 
психологиялық-педогогикалық көмек орталығы, жедел психологиялық көмек қызметі, 
әлеуметтік – реабилитациялық орталықтар секілді қызметтерді тұтынушы қолданыла 
алады [1].  

Қызмет көрсету сапасының стандарттарын зерттеудің жалпы мақсаты – 
мемлекеттік қызмет көрсету сапасын басқару жүйесін жасау болып табылады. Айта 
кететін жайт, мұнда орындалатын заңнама «сапа стандарты» түсінігіне анықтама 
бермейді, ол аудандық және жергілікті деңгейде оның қолданылуымен еркін сипатталады. 
Нәтижесінде сапа стандарттары тәжірибе жүзінде әр алуан. 

Құжаттар нормативтік-құқықтық базада, негізінен сапа стандарты көбіне «сапа 
талаптары», «сапа көрсеткіштері», «қызмет көрсетудің стандарттары» және т.б. мағынада 
көрсетіледі. Мұндай түсініктерді қолдану республикалық заңдарға қайшы келмейді, бірақ 
олардың анықтамаларын талап етеді. Қарапайым қызмет көрсету– объективті тіркелген 
нәтиженің туындауына әкелетін маманның әрекеттерін жүзеге асыру. Күрделі қызмет 
көрсету демек, бір немесе бірнеше мамандармен және баяу нәтижелерге әкелмейтін, 
аралық тіркелген нәтижелері болуы мүмкін қызмет көрсету. Күрделі қызмет көрсетуге 
психологиялық және оңалту қызметтерін жатқызуға болады. Қызмет көрсету кешені –
қызмет көрсетудің тізбектелген жиыны, ол кешен әрекеттері есебінен бірнеше немесе бір 
қажеттілікті қанағаттандыруға бағытталған.  
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Әлеуметтік – тұрмыстық қызмет көрсету аясында отын жаруды бір уақыттық 
қарапайым қызмет көрсету ретінде қарастыруға болады, ас әзірлеу ұзақ уақыттық 
қарапайым қызмет көрсетуге жатады, ал үй жинаумен бірге азық-түліктер алу және тағам 
дайындау бұл – кешенді қызмет көрсетуге жатады.  

Мемлекеттік қызмет көрсетудің сапа стандарттарыаудандық және жергілікті 
деңгейдегі жүйенің базалық компоненті болып табылады. Бұл стандарт минималды 
кепілдеме деңгейінің сапасын анықтайды, ол қызмет көрсету және жұмыстың негізгі 
параметрлеріне сәйкес болуы қажет, бұл қызметтер кез келген жеткізуші арқылы аудандар 
немесе муниципалитет территориясында бюджеттік құралдар есебінен жүзеге асырылады.  

Аймақтық тәжірибе «мемлекеттік қызмет көрсетудің сапа стандарты» терминін 
ұсынады. Қызмет көрсетуге қатысты билік органдары әкімшілік регламенттерді жасауға 
және нақтылауға міндетті. Осыған орай, осы құжаттармен реттелетін  қызмет көрсетудің 
негізгі бөлігі ведомствоға қарасты мекемелерге қарағанда мүлдем басқа сипатта болады. 

Сапа стандарттарына келесідей ақпараттар жатқызылады:  
1. Көрсетілетін қызмет туралы жалпы ақпараттар;  
2. Көрсетілетін қызметтердің шарттары мен реті;  
2.1.Тұтынушы категорияларын анықтау; 
2.2. Қызметтерді алу реті:  
 қызметтерді алу үшін тұтынушылардан тапсырыстар қабылдау; 
 тапсырыстарды қарау; 
 тапсырыстарды қанағаттандыру туралы шешім қабылдауды түсіндіру;  
 тапсырыстардан бас тартуға себеп болған негіздер;  
 қабылданған шешім туралы тапсырыс берушіні ақпараттандыру. 
1.1. Дербес жағдайда қызмет жеткізушісіне қойылатын талаптар: 
 қызмет жеткізушісінің жұмысына сәйкес құжаттар;  
 жеткізушінің шарттарын орналастыру; 
 жеткізушінің арнайы техникалық қамтамасыз етілуі (құрал жабдықтар, 

құрылғылар, аппаратура және т.б.); 
 мамандармен жасақталуы және олардың біліктіліктері. 
1.2. қызмет көрсету технологиясына талаптар:  
 көлем параметрі және қызметтер мазмұны;  
 санитарлық-гигиеналық нормалар және қауіпсіздікке қойылатын талаптар; 
 қызмет көрсетудің мерзімі немесе олардың жеке құраушылары. 
2. Тұтынушылардың шағымдарының берілу уақыты және тіркеуге алу, сондай ақ 

шағымдарды қарау реті мен мерзімі.  
3. Қызмет көрсету туралы ақпараттарды тарату реті.  
Мемлекеттік органдардың орындаушыларымен қабылданатын, қызмет көрсету 

және жұмысты бақылауға мүмкіндік беретін сапа стандарттарын жасауда нормативтік 
актілердің күйін ескеру қажет. Сапа стандарттары мемлекеттік құжаттарда көрсетілген 
талаптармен салыстырғанда асып кетуі мүмкін, бірақ төмен болмайды. Стандарт – бұл 
мемлекеттік актілерді орындауды  қажет етпейтін, бірақ сәйкес территориядағы 
қызметтерге талаптарды жекешелендіретін өзіндік талаптар [2].  

Сапаға қойылатын талаптарды бекіту бюджетке сәйкес орындауға қажетті құралдар 
көлемін анықтайды. Бұл сапа стандарттарын белгілі нысанға келтіру бюджеттің 
мүмкіндіктерінен тыс қандайда бір уақыт аралығында орындалмай қалуы мүмкін 
қауіптермен байланысты екенін анықтайды. Сондықтан көрсетілген құжатты дайындау 
үшін маңызды құраушысы болып оның қаржылық негізі болып табылады. Ол үшін 
келесілер талап етіледі: 

а) тұрақты негізде жүзеге асатын қажетті шығын көлемін анықтау,  
б) жеткізуші қызметінің сапасын арттыру үшін кететін шығын көлемін болжау. 
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Қаржыландыру нормативтерін дайындауда материалдық және жеткізушінің 
кадрлық қамтамасыз етілу деңгейін назарда ұстау қажет  (арнайы коэффиценттерді 
қолдану). Орташа қызмет көрсету сапасын санамағанда коррекция жасайтын 
коэффиценттерінсіз көрсеткіштерді қолдану, жақсы жеткізуші мамандардың 
мүмкіндіктерін жүзеге асыруына жеткіліксіз болады. Шекті жағдайда орташа нормативті 
қаржыландыру жеткізуші маманның біліктілігін жүзеге асыруына мүмкіндік бермейді. 
Осыған орай, стандарттар арқылы сапаға қойылатын талаптарды анықтау сапаны 
басқаруды ғана емес, қызмет көрсетуге кететін шығындарды анықтауға мүмкіндік береді. 
Стандарттарда көрсетілген, жұмыс уақытын қолдану және сапа параметріне көрсетілетін 
ресурстар нормаларын өзгерту, тікелей шығын мен нәтиже арасындағы тәуелділікті 
анықтауға мүмкіндік тудырады. Дәл осы жағдай бюджеттік реформаның және 
мемлекеттік мекемелердің реформалар жүйесінің басты тапсырмасы болып табылады. 

Әлеуметтік қызмет көрсетудің маңыздылығы әлеуметтік жүйенің құрылым 
түрлерін анықтау және анықтау түрлерін статикасында, формалары және әлеуметтік 
қызмет әдістері, халыққа қызмет көрсету ғимараттарының құрылымдары, жүйеішілік және 
аймақтық жүйе элементтері және әлеуметтік қызмет ведомстволары( мемлекеттік, 
муниципиальдық, қоғамдық, жеке және басқа); әлеуметтік қызмет көрсету ұйымдары 
(ғимараттар мен кәсіпорындар); әлеуметтік қызмет көрсетуді басқару;  әлеуметтік қызмет 
көрсетуді ресурстармен қамтамасыз ету (мүліктік, қаржылық,  кадрлық, ғылыми-
әдістемелік,  ақпараттық).  Іріктелген жүйеішілік құрылымы және  тұрақтылық, сапалық 
анықтаулық халықты әлеуметтік қорғау бағыты бойынша тиімді жасау жағынан 
әлеуметтік қызмет көрсету элементтері сипаттайды.  
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Одним из видов исправительных учреждений являются учреждения минимальной 

безопасности. Всего в Республике 18 учреждения минимальной безопасности, имеются 
они в каждой области, общий лимит мест в них настоящее время составляет всего 3860.В 
соответствии с ч.3 ст.89 нового Уголовно-исполнительного Кодекса Республики 
Казахстан предусмотрены два вида  учреждения минимальной безопасности. Одни 
учреждения минимальной безопасности предназначены для содержания в них 
осужденных осужденные к лишению свободы за преступления, совершенные по 
неосторожности (сновную массу этой категории осужденных составляют лица, 
совершившие автотранспортные преступления.), и лица, впервые осужденные за 
совершение умышленного преступления к лишению свободы на срок до одного года, с 
отбыванием наказания в колониях-поселениях, Второй вид учреждения минимальной 
безопасности предназначен для отбывания в них положительно характеризующихся 
осужденных, а также осужденные, переведенные из учреждений средней и максимальной 
безопасности в соответствии с частью первой статьи 96 Уголовного Кодекса Республики 
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Казахстан[1]. В ходе исследования условий их содержания было установлено, что  режим 
содержания предоставляет очень много возможностей для реабилитации осужденных, но 
здесь речь идет об  учреждениях  минимальной безопасности,предназначеных для 
содержания в них осужденных осужденные к лишению свободы за преступления, 
совершенные по неосторожности (сновную массу этой категории осужденных составляют 
лица, совершившие автотранспортные преступления.), и лица, впервые осужденные за 
совершение умышленного преступления к лишению свободы на срок до одного года. В 
частности, закодательно закреплено, что в одном учреждении минимальной безопасности 
могут содержаться осужденные мужчины и женщины. Имеется исключение из правил для 
осужденных, совершивших преступления в соучастии,  которыео тбывают наказание в 
разных учреждениях минимальной безопасности.В соответствии со ст.143 УИК РК      1. 
Осужденные, отбывающие наказание в учреждениях минимальной безопасности, 
содержатся без охраны, но под контролем и надзором администрации учреждения.Они 
вправе:свободно передвигаться в пределах территории учреждения, кроме времени, 
отведенного правилами внутреннего распорядка учреждения для сна;с разрешения 
администрации учреждения передвигаться без надзора в пределах границ территории, 
прилегающей к учреждению, если это необходимо по характеру выполняемой ими 
работы, в связи с обучением, для приобретения предметов первой необходимости, 
посещения бани или парикмахерской, четыре раза в месяц с девяти до восемнадцати 
часов;носить гражданскую одежду;иметь при себе деньги и ценные вещи;пользоваться 
деньгами без ограничения;иметь ежемесячно одно краткосрочное и одно длительное 
свидания.Осужденные, отбывающие наказание в облегченных условиях в учреждениях 
минимальной безопасности, проживают в общежитиях или камерах. Иметь еженедельно 
одно краткосрочное и одно длительное свидания;п роживать со своими семьями на 
арендованной или собственной жилой площади в пределах населенного пункта, где 
располагается учреждение.При этом они обязаны являться для регистрации в учреждение 
четыре раза в месяц в дни, установленные постановлением начальника учреждения, и 
находиться по месту жительства с двадцати одного до семи часов. Администрация 
учреждений вправе посещать жилые помещения, в которых проживают осужденные, в 
любое время суток. Администрация учреждения трудоустраивает осужденных на 
предприятии учреждения либо, при отсутствии такой возможности, в государственных 
учреждениях уголовно-исполнительной системы, расположенных за пределами 
учреждения, но в пределах соответствующей области, города республиканского значения, 
столицы, где оно располагается, на основании договоров между администрацией 
учреждения и работодателем с правом проживания осужденных при условии обеспечения 
за ними надлежащего контроля и надзора.Осужденные могут быть трудоустроены в иных 
организациях в пределах соответствующей области, города республиканского значения, 
столицы, где оно располагается, на основании договоров между администрацией 
учреждения и работодателем без права проживания.Осужденным разрешается заочно 
обучаться в организациях высшего и послесреднего образования, расположенных в 
пределах территории соответствующей области, города республиканского значения, 
столицы, где располагается учреждение, в том числе дистанционно, при наличии 
соответствующих технических условий в учреждении.  

Исходя из этого, мы считаем, чтоучреждения минимальной безопасности 
предназначенные для содержания в них осужденных осужденные к лишению свободы за 
преступления, совершенные по неосторожности (сновную массу этой категории 
осужденных составляют лица, совершившие автотранспортные преступления.), и лица, 
впервые осужденные за совершение умышленного преступления к лишению свободы на 
срок до одного года, с отбыванием наказания в колониях-поселениях необходимо считать 
реабилитационными центрами, так как, во-первых, их в соответствии с режимом 
содержания трудно назвать местами лишения свободы, во-виторых, в деятельности таких 
учреждений необходимо уклон делать не на надзор и контроль со стороны 
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администрации, а на целенаправленные комплексные меры, которые должны быть 
индивидуализированы в отношении каждого осужденного.А в третьих, учреждения 
минимальной безопасности в том виде, какая она есть должна сохраниться второй вид 
учреждения минимальной безопасности предназначенный для отбывания в них 
положительно характеризующихся осужденных, а также осужденные, переведенные из 
учреждений средней и максимальной безопасности в соответствии с частью первой статьи 
96 Уголовного Кодекса Республики Казахстан. 

Соглашаясь с мнением С.К.Бастемиева, который считает, что  «идея образования 
колоний-поселений заключалась в создании переходной ступени, на которой 
производится закрепление результатов воспитания у них навыков и умений, необходимых 
для успешной адаптации к жизни на свободе»[2].Мы считаем, что когда мы сохраняем 
первый вид учреждения минимальной безопасности  «получается, что с одной стороны 
законодатель ставит перед пенитенциарной системой задачу исправить преступника, но с 
другой стороны лишает этого преступника стимула к исправлению. Поэтому, следует 
закрепить в будущем УИК такой принцип, как стимулирование осужденных к 
правопослушному поведению (встречается во многих кодексах других стран, в том числе 
СНГ)»[3]. 

Так, в системе исправительных учреждений функционируют колонии-поселения, в 
которых согласно пункту 3 статьи 69 УИК отбывают наказание осужденные к лишению 
свободы за преступления, совершенные по неосторожности и лица, впервые осужденные 
за совершение умышленного преступления к лишению свободы на срок до одного года, а 
также положительно характеризующиеся осужденные, переведенные из исправительных 
колоний общего и строгого режимов. Всего в республике 18 колоний-поселений, имеются 
они в каждой области, общий лимит мест в них настоящее время составляет всего 3860, 
при общей численности отбывающих лишение свободы во всех учреждениях республики 
41850 человек (на июль 2012 года). Благодаря текущему процессу гуманизации 
законодательства количество отбывающих лишение свободы за неосторожные 
преступления в колониях-поселениях резко уменьшилось и эта тенденция сохраняется. По 
опыту европейских стран целесообразно внести в УК изменения с тем, чтобы за 
неосторожные преступления, не повлекшие особо тяжкие последствия, изначально 
назначались наказания не связанные с изоляцией от общества и лишь в том случае они 
заменялись на лишение свободы, если осужденный уклоняется от наказания или не 
выполняет возложенные судом обязанности. Такая перспектива имеет мощное 
воздействие на сознание осужденного в плане правопослушного поведения. 

Из всего этого следует, что колонии-поселения можно без особого труда 
освободить от нынешнего контингента осужденных и на их базе создать аналоги 
европейских полуоткрытых тюрем (реабилитационных центров), куда переводятся 
заключенные на заключительном этапе лишения свободы для подготовки их к 
освобождению и постепенному возвращению в общество. Например, в Нидерландах в 
такие заведения переводятся за 6 месяцев до окончания срока наказания. В наших 
условиях, с учетом законодательно установленных чрезмерно длительных по сравнению с 
европейскими стандартами сроках лишения свободы, это можно делать за один год до 
освобождения, при этом обязательно направлять в регион предполагаемого будущего 
проживания. Учитывая, что большинство колоний-поселений находится вблизи 
областных центров, режим полусвободы в них создает идеальные условия для подготовки 
осужденных к освобождению, то есть их ресоциализации.  

 
В течение годичного срока с такими лицами можно было бы организовать 

содержательную работу по их подготовке к освобождению, с привлечением 
заинтересованных служб местных исполнительных органов и неправительственных 
организаций. Главной задачей таких учреждений было бы, прежде всего, оказание 
содействия осужденному в восстановлении утерянных социально-общественных связей. 
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Еще до полного своего освобождения осужденный получал бы необходимую и полезную 
информацию о произошедших изменениях за время его изоляции, имел бы возможность 
заранее трудоустроиться, восстановить утерянные документы, восстановить родственные 
и другие связи, в конце концов, спланировать свою жизнь после освобождения.  

Такой алгоритм отбывания лишения свободы также согласуется с рекомендациями 
статьи 60 Минимальных стандартных правил обращения с заключенными, в которой 
говорится: «Желательно, чтобы перед завершением срока наказания принимались меры к 
постепенному возвращению заключенного к жизни в обществе»[3].  

В ходе изучения практической деятельности учреждения минимальной 
безопасности было установлено, что в них имеет место и коррупционные проявления, 
связанные с выдачей безосновательных похвальных грамот или предоставление 
незаконной бесконтрольной свободы, как это случилось в соседней Российской 
Федерации. Так, «стало известно корреспонденту Открытого информагентства, 
начальника колонии-поселения подозревают в превышении должностных полномочий и 
злоупотреблении ими. По версии следствия, он незаконно предоставил право проживания 
за пределами исправительного учреждения одному из осужденных.Таким образом, 
отбывающий наказание в колонии-поселении в поселке Чернянка Белгородской области 
мужчина на самом деле жил в городе Старый Оскол той же области. Также он 
беспрепятственно смог посетить Курск, Воронеж, Москву, даже Шанхай (Китай) и 
Амстердам (Нидерланды). По информации Следственного комитета при облпрокуратуре, 
осужденный успел совершить ряд умышленных тяжких преступлений и сейчас находится 
в федеральном розыске[4]. 

Кроме того, в правоприменительной практике встречаются ситуации, когда 
непреодолимые противоречия в законодательстве негативно сказываются на правах и 
интересах осужденных лиц.Осужденные, отбывающие наказание в обычных условиях в 
учреждениях минимальной безопасности, проживают в общежитиях или камерах. Но в 
Законе нет разъяснении того, чем отличается условие содержания в общежитии от 
условий содержания в камерах. Это важно для уяснения вопроса: не имеет ли место 
ущемление прав осужденных, можно ли воспринимать эти два понятия как «одни и те же 
условия содержания». 

По - нашему мнению, Новый Уголовно-исполнительный кодекс Республики 
Казахстан вступил  в законную силу с 1 января 2015года. Поэтому с этого дня все 
осужденные, в принципе, должны быть переведены на камерное содержание или 
общежитие с одинаковыми условиями содержания, без дополнительного ущемления или 
ограничения прав осужденных, где будут обеспечены каждодневные элементарные 
потребности каждого осужденного, так как без этого начнется деградация личности 
осужденного.В каждом городе необходимо открыть реабилитационные центры,  которые 
предлагались выше. Возврат на тюремный режим должен иметь место только в том 
случае, если осужденный, находясь в колонии минимальной безопасности, совершит 
новое преступление, а не в связи с совершением административных правонарушении. 
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XX ғасырдың аяғы мен  XXI ғасырдың басы барша адамзат баласы үшін сындарлы 
сынамалы кезең болды. Бұған дәлел өз заманында әлемдік державалар қатарында жетекші 
рөлді сомдаған, жетпіс жылдық тұрақты негізі мен тарихы  бар Кеңес үкіметінің тарих 
сахнасынан орнының біржолата жоғалуы болатын. Азия мен батыс европаны соған қоса 
таяу шығыс территориясын бір негізге біріктіре отыра жүйелі түрде басқару формасын 
құра білген КСРО неліктен кенет тарих сахнасының тізгінінен бір жолата айырылды? 
Әлде КСРО-ның негізін салушы идеология дұрыс болмады ма? Әлде елді басқарушы 
тұлға дұрыс болмады ма? КСРО-ның құлау себебін түсіну мақсатында қанша сауал 
қойғанымызбен, сол сауалдың жауабын табуға бізге бір ғана философиялық 
тұжырымдама нақты және жалпы негізде мардымды жауап бере алады. «Әлемде мәңгі 
ештеңе жоқ, бірі келеді, екіншісі кетеді...». Сол секілді ғасырлар тоғысында адамзат 
баласына белгілі бір деңгейде жаңару процесі қажет болды[4]. Біз өткенді саралай келе 
дүниеге жаңашылдық идея мен көненің интерпретациясын жаңа серпінмен әкелу керек 
болды. Ғасырлар тоғысындағы өзгерістерді дер кезіңде және тиімді пайдалана 
білгендердің алғашқысы Балтық бойындағы мемлекеттер болды (Литва, Латвия, Эстония - 
авт). Ізінше таяу шығыс пен Түркі контингенті де жаңашылдықты мізбақпай батыл әрі 
нық қадаммен қабылдай білді. Сол нық қадам жасаушылардың бірі ретінде  Қазақ елі де 
алғашқылардың бірі болып жаһандық өзгерістің құрамдас бір бөлігіне айналды[3]. XXI 
ғасыр тәуелсіздігін алған жас мемлекеттер үшін жаңа белестер мен мүмкіндіктер ғасыры. 
Кім мықты, кім көшті бастай алса тек сол мемлекет қана әлемдік өркениет аренасында өз 
орнын тайға таңба басқандай айдай анық қылып сара жолын сала білмек. Сонымен қоса 
жаңа заман көптеген мемлекеттер үшін тек қана жаңа белестер мен мүмкіндіктер ғасыры 
емес сонымен қоса сындарлы ақиқатты орнымен қабылдай отыра тығырықтан асқан 
шеберлікпен шығудың өнерін меңгеру кезеңі болып табылды. Адамзат баласының осынау 
бір ғасырлар  тоғысына дейінгі кезеңде игерген қоғамның әлеуметтік мәдени және де 
саяси экономикалық негізіндегі тәжірбиесіне жаңа серпін бере алатын идеологиялық 
тұғырнамалар қажет болды. Адам игілігі үшін ойлап табылған  ғылым мен білім 
аясындағы барша нәтижелі еңбектер адамзат баласының құрдымға ұшырауының негізі 
ретінде қарастырыла бастады. Осы ғылым мен білімнің жетістігін дұрыс арнаға қоя білу 
жаңа заманның басты мақсаттарының бірі болды. Екіншіден жаңа қоғамға өз дәрежесінде 
қатты залалын келтірген тұжырымдамалардың ең негізгілерінің бірі ол әрине дін. Дүниені 
танып білуде үлкен маңызға ие болған, қоғамның моральдық-этикалық негізінің 
эквиваленті адам игілігінен тыс негізде қызмет атқара бастады. Міне осындай аса күрделі 
жаһандық дәрежедегі шешімді талап ететін жаңа қоғамның қалыптасуындағы ажырамас 
бір бөлігіне айналған, жаңару мен жаңа мүмкіндіктерден басқа, қоғамның дамуына әсер 
ететін бірнеше  қарама қайшылықтар орын алды. 

Жоғарыда айтылып өткендей жаңару мен жаңа мүмкіндіктер дәуіріне алғаш 
батылдықпен қадам басқандардың бірі ол әрине Тәуелсіз Қазақстан. Посткеңестік 
кеңістіктен өз мәдени және де ұлттық құндылықтарын жоғалтпай  саң мыңдаған жылдар 
бойы тарих қойнауындағы асыл негізін сақтай отыра XXI ғасырда өз негізін қайта көтере 
білді. Кез келген елдің болмысы мен ұлттық құндылығы ең алдымен тарих қойнауында 
және де ұлт жүрегінде сақталады[2]. Сонау түркі заманынан келе жатқан Қазақтың 
«қазақ» деген болмысын жоғалтпай бүгінгі таңда өркениеті бізден әлде қайда ерте 
қалыптасқан елдермен терезесі тең дәрежеде тұруы біз үшін үлкен мәртебе[4]. Қай елде 
немесе қай өркениет кезеңінде болмасын сол мәртебені асқақтатар азат елдің Ұланы 
болады. Қайтсемде өз елімнің даңқын асқақтатып, байрағын көк аспанда желбіретем деген 
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ел мұратын көксеген  Көшбасшалары болады. Түркілердің тарихына көз жүгіртсек сонау 
Бумын мен Тоныкөктен бастап беріректегі орта ғасырлық қазақ хандарын алсақ та немесе 
басқа ұлтты қарастырсақ та әр заманның талабына сай өз көшбасшысы болады. Сонау 
түркілерден негізін алған көкбөрі ұрпағы үшін де жаңа заманда өз көшбасшысы болды. 
Тарихта кезінде есімі алтын әріппен жазылған Қазақ халқының жаңа заманда атының 
қайта жаңғыруының негізі тікелей осы тұлғамен байланысты болды. Оның есімі жаңа 
әлемнің саяси аренасында «Қазақ елі немесе Қазақстан» сөздерінің айнымас синонимдес 
бөлшегіне айналды. Әрине ол Нұрсұлтан Назарбаев[2]! 

Белгілі бір жүйенің құрамдас бөлшегі негізінде қоғамда жетпіс жыл бойы 
қалыптасып қалған идеологиядан шығып өз алдына дербес мемлекет құру қазақ қоғамы 
үшін оңайға түспеді. Әлемде теңдік пен бірізділікті орнату иллюзиясында өмір сүрген 
кеңестік идеяның шаңын қағу біраз қиыншылықтар туғызды. Бұл ең алдымен осынау 
қиын сәтте ел тізгіні мен ұлттық идеяны өз мойнына ала білген ұлтбасшысы үшін 
халқының алдыңдағы үлкен жауапкершілік болатын. Кеңестік идеология посткеңістік 
кеңістіктегі қоғам санасына бірізділік пен теңдікті дәріптеді, олар барынша қоғам санасын 
авторитарлық негізді тәуелді ұстауға тырысты. Сонымен қоса кеңестік идеология тек 
халыққа ең басты қажетті нәрселерді ғана беріп өзіңдік таңдауға жол бермеді. 
Нәтижесінде қоғам тек дайын өнім мен дайын шешімге дағдыланып қалды. Ал жаңа 
ғасырдағы жалпы адамзаттық өркениет  бәсекеге қабілетті өзіндік ойы бар 
жаңашылдықты құптайтын жеке тұлғаларды талап етті. Еңдігі кезекте қазақ елі үшін жаңа 
тәуелсіз мемлекетті құрып қана қоймай сонымен қоса жаңа моральдық этикалық қоғамды 
қалыптастыру мәселесі тұрды. Жаңа мемлекет құруды философиялық концепция арқылы 
түсіндірер болсақ шамамен Платонның «идеалды мемлекет» қалыптастыру керек деген 
ойына саяды. Платонның мемлекет жайлы туындысында: «идеалды мемлекетті тек дана 
адамдар ғана басқара алады. Себебі олар өз даналығын барынша қоғамның әділ болуына 
сарып етеді»,- деген екен [1]. Сол секілді жаңа тәуелсіз қазақ қоғамының қалыптасуына 
басты ұйытқы болған факторлардың бірі ол әрине елді ең алдымен көреген дана адамның 
басқаруы болып табылады. Платонның еңбегінде сонымен қатар мынадай  астарлы ойлар 
кездеседі: «Дана адам үшін билік пен мансаптың мүлдем қажеті жоқ, себебі ол үшін ең 
бастысы әділетті қоғамды қалыптастыра білу болып табылады»[1]. Расында да бүгінде 
біз өмір сүріп жатқан қоғамдағы әділеттіліктің бастамасы ол әрине – демократия. Әлемдік 
тәжірибе мен тарих қойнауының жауһарын тере білген елбасы, бүгінде қазақ елін алға 
жетелейтін басқарудың ең тиімді жолы демократиялық билік деп таныды. Расында да 
биліктің халықтың қолында болуы әділетті. Қазақ халқының ежелден келе жатқан 
менталитеті мен салт- дәстүрін негізге ала отырып, заманауи басқару құрылымын жасай 
білу оңайға түспеді. Себебі бүгінде Қазақстан үшін өткеннен сабақ алып, бүгінгі күнді 
сараптап ертеңге нақты болжам жасау басты мақсат. Бүгінде Ұлы даланың қожалары үшін 
(қазақтар-авт) өткеннен сабақ алып бүгінін сараптап ертеңге бағдар қоярлық идеясы ол  - 
Мәңгілік ел[2]. 

Тарихта қай кезең, қай ғасыр болмасын өз заманының ел билеушілері басқарудың 
ең тиімді және де ұлты үшін ұтқыр жолын іздеген. Біреулер қателескен, біреулер тура 
жолды таба білген. Бүгінде, біз өмір сүріп жатқан жаңа заманда елді басқару мен ұлт 
немесе мемлекет мүддесін болашаққа нық сеніммен аманат ету оңай істердің бірі емес. 
XXI ғасырда әлемнің көптеген мемлекеттері елдің болашағының іргетасын қалауда ұзақ 
мерзімді нәтижелі стратегиялық жоспарды елді басқарудың тұрақты формуласы ретінде 
қабылдайды. Қазақ елі үшін де болашағының маңызыдылығы осы ұзақ мерзімді 
стратегиялық жоспармен өлшенеді. Біз тәуелсіздігіміздің тізгінін өз қолымызға алғаннан 
кейін, елбасы әлемдік тәжірибені сараптай келе, жаңа заманның шымылдығын ашуда 
Қазақ елі үшін де ұзақ мерзімді жоспардың  болашағымызға жасаған инвестициямыздың 
эквиваленті екендігін түсінді. Қазақстан үшін ұзақ мерзімді стратегиялық жоспардың 
бастамасы 1997 жылы қабылданған «Қазақстан- 2030» атты барлық қазақстандықтардың 
өсіп-өркеңдеуі, қауіпсіздігі және әл-ауқатының артуы негізінде құрылған болатын[5]. 
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«Қазақстан-2030» нені мақсат етеді және де бізді неге жетелейді?, - деген сауал көптеген 
адамдардың басты назарын алды. Мен бұл сауалға Шекспирдің мына бір сөзімен жауап 
қатар едім: «Адамдардың өмірінде шарықтау сәті бар, ол, егер дұрыс пайдалана білсе, 
табысқа жеткізеді. Егер оны қолдан шығарып алса, онда одан кейінгі жол қайранға 
малтығып, тайғақ кешумен ұласады»[5]. Иә, біз дәлірек айтсақ халықты бастаған 
көшбасшымыз осынау жаңа заман сыйлаған Қазақ халқының екінші тынысын тиімді 
пайдалана білді. Жетпіс жыл қалыптасып қалған әміршіл ескі жүйенің құрсауынан 
шығып, жаңа заманға сай өзіндік экономикалық және де мәдени моделімізді қалыптастыра 
білдік. Біз үшін ең бастысы егемендік болатын. Екінші орында Тәуелсіз Қазақстанның 
әлем географиясындағы территориясының темірқазығын қаға білу мақсаты тұрды. 
Сонымен қатар ел ішіндегі Қазақ халқының мәдени-этикалық бірегейлігін сақтай отыра 
көп ұлтты, конфессия аралық тату қоғам құру мақсаты тұрды. Стратегияның ең басты 
асыл шыңы 2030 жылға дейін әлемнің дамыған елу елінің қатарына қосылу болатын.[5] 
Бүгінде, жоғарыда көрсетілген мақсаттардың 100 пайыз орындалғандығының дәлелі ол 
Көшбасшының алға қойған жаңа мақсаттары мен белестері. Осындай аз уақыттың ішінде 
отыз жылға жоспарланған ұлт жоспары өз мерзімінің жартысында орындалуы әлемдік 
саясатта болмаған түбегейлі бетбұрыстың көрінісі.  

Бүгінде Қазақстан саяси-экономикалық тұрақтылықта мәдени тұғырын 
қалыптастыра білген мемлекет. Демографиялық көрсеткіштің аздығы мен түрлі этностың 
көптігіне қарамастан Қазақ қоғамы орталықтанған бейбіт мемлекеттің көрінісіне айналып 
отыр.[3] Қазірде көптеген мемлекеттер де болып жатқан ішкі қақтығыстар мен 
араздықтардың бірде бір көрінісі Қазақ қоғамында кездеспейді. Стратегияның қажырлы 
еңбегінің жемісін бүгінгі таңдағы Қазақстанның тұрақтылығы мен әлемдік аренадағы 
саяси беделінің жоғары деңгейде екендігінен байқауға болады. Міне осылайша небәрі 
жиырма жылдың ішінде буыны қата қоймаған тәуелсіз Қазақстан көптеген жетістіктерге 
жете білді. Алайда уақыт өтуде және де заман жаңа өркеңдеу мен даму модельін талап 
етеді. Қоғамнан, әлемдік өркениеттен тысқары қалмас үшін Қазақ елі жаңа стратегия мен 
жаңа мақсаттар қоюға мүдделі. Ең бастысы біз жетістікке жете алатын көшбасшы 
мемлекеттер қатарында екендігімізді дәлелдедік. Қазақстанның бүгінде алға қойған 
мақсаты ол «Қазақстан-2050: Бір мақсат, бір мүдде, бір болашақ». Қазақстан қазірде 
елбасы айтпақшы: «Орталық Азия Барысына айналды»[6]. Сол барыстық титулды 
Азиядан әлемдік деңгейге көтеру ол мына біз, болашақ ұрпақтың еншісіне тиген парызы 
деп білемін. Біздің елбасы асар асудың шыңын дәл көздей білетін прагмат 
көшбасшылардың бірі. Ол бүгінгі таңдағы дамудың Қазақстандық моделін 
қалыптастырып қана қоймай, сонымен қоса елдің ертеңін айқындайтын ұзақ мерзімді 
стратегиялық мақсат қоя білді. Тарих тұңғиығынан мемлекеттік басқару мен ұлт мүддесін 
асыл мақсаттарға меңзейтін дара жолды  қайта жаңғыртушы бірден бір тұлға. Көне 
түркілердің ұлт мұратына жету мен ұлы даланың нағыз ұланы болуды көксеген «Мәңгілік 
ел» идеясын XXI  ғасырға қайта негіздей білді[6]. Ол жай ғана тарих тұңғиығының 
тұңжұрмасы емес, ол жаңа замандағы Қазақ елінің елдігінің негізі болмақ. Халықтың 
ертеңгі күнге деген сенімін нығайтып, әлем мойындайтын жаһандық алпауыт мемлекеттер 
қатарына қосылудағы ұлттық тұғырнамасына айналды. Бүгінгі Қазақ қоғамын әлемдік 
дәрежеде  экономикалық тұрақтылығын сақтай отыра мәдени моделін, саяси 
тұрақсыздықтарға қарамастан жоғары дәрежеде көрсетудің бірден бір жолы, ол 
«МӘҢГІЛІК ЕЛ» ұлттық идеологиясы болмақ[6]. Ұзақ мерзімді болашаққа бағытталған 
жоспардың ертеңгі нәтижесі болашақ жастардың қолында болмақ. Елбасы негізін салған 
сарабдал сара жолдан таймай ертеңгі күннің жемісін бірге көрейік құрметті достар. 
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Дошкольный возраст – время активной социализации ребенка, вхождения в 

культуру, развития общения с взрослыми и сверстниками, пробуждение нравственных и 
эстетических чувств. Детский сад призван обеспечить ребенку гармоничное 
взаимодействие с миром, правильное направление его эмоционального развития, 
пробудить добрые чувства, стремление к сотрудничеству и положительному 
самоутверждению.  

Основные тенденции развития дошкольного образования в нашей стране связаны с 
созданием полноценного пространства для развития ребенка и с комплексным 
сопровождением индивидуального развития детей. Насыщенная событиями жизнь в 
дошкольной организации, физическая и психологическая безопасность, событийность, 
взаимосвязь взрослого и ребенка, способствуют эффективной социализации детей и 
закладывают базовые компетентности дошкольника, необходимые для освоения мира и 
присвоения культуры.  

В Государственном общеобязательном стандарте дошкольного воспитания и 
обучения РК подчеркивается важность формирования социальной компетентности 
дошкольников [1]. В содержании стандарта и программ воспитания и обучения 
дошкольников выделяется образовательная область «Социум», целью которой является 
адаптация детей к социуму, развитие творческой личности [2]. 

Детство – период начальной социализации ребенка, приобщения его к миру 
культуры и общечеловеческих ценностей, установление элементарных отношений с 
миром людей, предметов, природы и собственным внутренним миром. Участвуя  в какой-
либо деятельности, дошкольник приобретает общие для всех детей знания, умения и 
навыки, развивает собственные черты характера, проявляет индивидуальные особенности 
психики и поведения. 

Социально-нравственное развитие ребенка в ДО включает развитие его интеллекта, 
эмоциональной сферы, устойчивости к стрессам, уверенности в себе, а также принятие 
себя, углубление позитивного отношения к миру и принятие других, самостоятельности и 
автономности, мотивации к самоактуализации и самосовершенствованию.  

Сфера взаимоотношений детей в семье и в детском коллективе представляет для 
детей основной источник напряжений, хронических конфликтов, психологических 
проблем и трудностей, поэтому очень важно для сохранения психического здоровья 
дошкольника успешного его развития, создать необходимые комфортные социально-
психолого-педагогические условия, обеспечивающие его эмоциональное благополучие. 
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На протяжении всего детства дети учатся понимать и уважать друг друга, но хорошо, если 
такой опыт они начнут приобретать уже на самой первой ступеньке общения. Лучшее, что 
могут сделать взрослые в такой ситуаций, так это научить детей социально приемлемым 
нормам поведения и общения. 

Известно, что основой социально-нравственного воспитания является культура 
общества, семьи и образовательного учреждения – той среды, в которой живет ребенок, в 
которой происходит его становление и развитие. Та атмосфера, которая царит в семье и в 
детском саду, которым живут родители и воспитатели – люди, составляющие окружение 
ребенка, оказывается определяющим в формировании внутреннего мира ребенка – 
дошкольника [3]. Социально–нравственное воспитание как условие развития основных 
(человеческих) способностей: нравственной (различие добра и зла), эстетической 
(различие прекрасного и безобразного), является главным средством преодоления 
разобщенности между взрослыми и детьми в семье, между детьми в детском социуме, 
между семьей и образовательным учреждением, между человеком и традиционной 
культурой. Социально - нравственное развитие личности выступает, с одной стороны, как 
процесс положительных качественных изменений её под влиянием многих факторов 
(нравственного воспитания, социальной среды, самовоспитания, личного опыта и др.), с 
другой - характеризуется как, достигнутый личностью уровень социально - нравственной 
воспитанности. С этих позиций можно говорить о возможном уровне социально-
нравственной воспитанности ребёнка дошкольника. 

Социально - нравственное развитие личности ребёнка определяется знанием норм 
и правил поведения, моральными привычками, эмоционально-положительным 
отношением к нравственным нормам, отношению к окружающим и внутренней позицией 
самого ребенка [4]. 

Воспитание социально - нравственного поведения – это формирование 
нравственных поступков и социально значимых привычек. Выработка социально 
правильного поведения, отвечающего требованиям нравственных норм – основная задача 
социально – нравственного воспитания [5]. 

Проведя диагностику социально – нравственного развития детей в старшей группе 
ясли-сада №9 «Айголек» г.Семей мы получили следующие результаты: достаточный 
уровень социально – нравственного развития имеют только 12% детей. Поведение и 
общение этих детей устойчиво и положительно направленно. Дети хорошо 
ориентируются в правилах культуры поведения. Охотно вступают в общение. Умеют 
самостоятельно выдвигать идеи, планы действий, организовывать партнеров. Правильно 
понимают эмоциональное состояние людей, активно выражают готовность помочь, 
нацелены на самостоятельность, проявляют активный интерес к миру, к своему будущему 
положению школьника. 

 Поведение и общение 50% детей положительно направлены. Они имеют 
представления о культуре поведения и правилах поведения в обществе, выполняют их в 
привычной обстановке, однако в новых условиях могут испытывать скованность и 
требовать поддержки взрослого. В общении стремятся к согласованным действиям, но не 
всегда этого достигают. Осуществляют элементарный самоконтроль. Периодически 
внимательны к эмоциональному состоянию других, пытаются проявлять сочувствие.  

Около 40% детей продемонстрировали неустойчивое, ситуативное поведение. Хотя 
они имеют представление об отдельных правилах культуры поведения, привычка 
самостоятельно следовать им не сложилась.  Дети испытывают трудности в общении, 
связанные с неумением учитывать позицию партнера. Слабо ориентируются в 
эмоциональных состояниях окружающих. Наряду с добрыми поступками часто 
наблюдается эгоистичное поведение. Не проявляют интереса к различным сторонам 
жизни.  
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С целью повышения уровня социально – нравственного развития детей, мы 
разработали и внедрили в практику работы старшей группы комплекс организованной 
учебной деятельности и игр.  

Данная система работы была рассчитана на учебный год с сентября по май. Один 
раз в неделю проводилась организованная учебная деятельность в рамках 
образовательной области «Социум», на протяжении дня предлагались специально 
разработанные игры. 

Содержание организованной учебной деятельности направлено на развитие 
социально – нравственных установок дошкольников, на умение определять 
эмоциональное состояние другого человека, умение проявлять инициативу и 
самостоятельность в выборе действий, на осознание будущей позиции школьника, а также 
на умение следовать правилам общественного поведения. В процессе учебной 
деятельности происходил совместный поиск решения, коллективное размышление и 
интеллектуальное сотрудничество детей. 

Вся организованная учебная деятельность подобрана и систематизирована по мере 
усложнения содержания, целей и задач и включает три раздела. 

Первый раздел (девять занятий) направлен на уточнение и закрепление знаний 
детей о жизни взрослых, социальных ролях, выполняемых взрослыми.  

Были изучены следующие темы: «Взрослые и дети», «Моя семья», «Детский сад – 
моя вторая семья», «Кто нас воспитывает?», «Эти мудрые сказки!», «Кругосветное 
путешествие», «Мир в Казахстане», и т.д. В организованной учебной деятельности мы 
предлагали детям различные задания, направленные на развитие их представлений о роли 
взрослых в жизни  детей, на понимание социальных ролей выполняемых взрослыми и их 
практической значимости, на закрепление представлений о мире людей, в который они 
вошли. В процессе решения задач первого раздела мы учили детей понимать взрослых 
людей (маму, папу, бабушку, дедушку, воспитателя и т.д.).   

Следующие девять занятий направлены на закрепление у детей представлений о 
сверстниках, их поступках, нравственных качествах. Мы предлагаем рассмотреть 
следующие темы: «Мои друзья», «Общаемся друг с другом», «Давайте говорить друг 
другу комплименты!», «Волшебные слова», «Наше настроение», «Как понять друг 
друга?», «Учимся играть и работать дружно», и т.д. В этой организованной учебной 
деятельности дети учились понимать чувства, настроение, поступки других детей, 
эмоционально откликаться на просьбы, не бросать друзей в трудных ситуациях, помогать 
им. Мы обращали внимание детей на то, что вместе всегда веселее играть, трудиться и 
просто жить.  

Для третьего раздела нами разработаны варианты организованной учебной 
деятельности по следующим направлениям: «Правила на всю жизнь», «Службы «101», 
«102», «103» всегда на страже», «Техника наша помощница», «Опасные предметы дома», 
«Мое имя» и т.д. В ходе организованной учебной деятельности мы учили детей 
самостоятельно отвечать за свою жизнь и безопасность, правильно обращаться с 
предметами, которые могут нанести вред здоровью и жизни, заботиться о своей жизни, 
здоровье, а также о безопасности других людей. 

Помимо занятий, мы подобрали и внедрили в практику работы воспитателя 10 
дидактических игр, которые рекомендовали использовать в самостоятельной деятельности 
детей. Необходимость их использования заключалась в том, что они обеспечивали 
дополнительную мотивацию детей к организованной учебной деятельности, помогали 
поддержать интерес к обучению. В них содержится сюжетная подача материала для 
социально – нравственного развития детей старшего дошкольного возраста, а так же 
предусмотрена индивидуальная работа с каждым ребенком. 

Подводя итоги проделанной работы, мы отмечаем значительные изменения в 
поведении детей, в их отношении к окружающим и к самому себе, к своему здоровью, 
безопасности и благополучию окружающих.  
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Отношение детей к взрослым, сверстникам, и к самим себе стало положительно 
направленным. Дети научились соотносить свои интересы и желания с интересами и 
желаниями своих родных и товарищей. Уровень самооценки, адекватного реагирования в 
экстремальных ситуациях, угрожающих жизни и здоровью, также повысился. Те дети, 
которые испытывали некоторые затруднения, теперь стали более открыты окружающим, 
научились играть в совместные игры, появился интерес к совместным играм со 
сверстниками. Также, в результате проведенной работы, мы можем говорить о том, что в 
процессе организованной учебной деятельности дети научились понимать настроение 
окружающих по мимике, жестам, позе, движениям, и соотносить свои действия с 
настроением окружающих.  

Мы пришли к выводу, что для успешного формирования социально-нравственных 
представлений и поступков необходимо:  

- полное понимание сущности нравственного воспитания как психолого-
педагогического процесса; 

- знание «механизмов» формирования нравственности; 
- умение планировать работу по формированию культуры поведения, уметь 

разрабатывать творчески и применять на практике эффективные пути и средства 
нравственного воспитания и т.д. 

Решающее значение для социально-нравственного воспитания имеет 
положительный нравственный опыт, для накопления которого важно общение и 
совместная деятельность детей.  
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Рассматривая и анализируя весь комплекс проблем, возникающих перед 

специалистами по государственным закупкам в Казахстане, мы часто задаемся вопросом: 
а как обстоят дела за рубежом, насколько совершенно законодательство, с какими 
сложностями сталкиваются заграничные поставщики и государственные заказчики и есть 
ли смысл перенимать чужой опыт. На данный момент существует несколько документов, 
которые являются нормативно-правовой базой для осуществления государственных 
закупок в разных странах. Рассматривая их, можно выявить особенности законодательства 
в сфере государственных закупок в этих государствах.  

Типовой закон ЮНСИТРАЛ «О закупках товаров (работ) и услуг». 
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Документом, который аккумулировал весь имеющийся международный опыт и 
практические наработки в области как государственных, так и общественных закупок в 
условиях рыночной экономики, является Типовой закон ЮНСИТРАЛ «О закупках 
товаров (работ) и услуг», принятый в 1994 году на 27-й сессии Комиссии ООН по праву 
международной торговли. Данный закон был разработан Организацией Объединенных 
Наций в качестве модельного по построению современной эффективной рыночной 
модели размещения государственного заказа и предназначался в первую очередь для 
стран Восточной Европы с переходным типом экономики, а также для развивающихся 
государств.Основными целями Типового закона ЮНСИТРАЛ являются максимальное 
развитие конкуренции, обеспечение справедливого отношения к поставщикам и 
повышение уровня открытости и объективности при проведении государственных 
закупок. Закон рекомендуется применять во всех случаях проведения государственных 
закупок, за исключением закупок, связанных с обеспечением национальной обороны и 
безопасности [1].   

К числу базовых положений этого документа относятся: 
  1. В части открытости и прозрачности – ведение отчетности о проведении закупок 
в письменной форме (отчетность должна отражать все существенные меры, принимаемые 
государственными заказчиками при проведении конкурсов и иных способов закупок), а 
также публичное уведомление как о намерении государственных заказчиков заключить 
государственные контракты, так и о подписании этих контрактов.  

2. В части квалификации – четкая регламентация возможных требований к 
квалификации поставщиков, порядок и процедуры изучения квалификации, а также 
порядок проведения предварительного квалификационного отбора. 

3. В части процедур – открытый конкурс в качестве основного способа закупок; 
кроме открытого конкурса предусматривается закрытый конкурс, запрос котировок и 
закупка у единственного источника для простой продукции; двухэтапные конкурсы, 
конкурентные переговоры, запрос предложений для закупки сложной продукции и 
консультационных услуг. 
  4. Процедура открытого конкурса предусматривает публикацию извещения; 
направление потенциальным поставщикам условий конкурса (конкурсная документация); 
подготовку конкурсных заявок, включая изменения и разъяснения; подачу конкурсных 
заявок; публичную процедуру вскрытия конкурсных заявок; оценку заявок; акцепт заявок 
и вступление договора о поставках в законную силу. Закон также описывает процедуры 
иных способов закупок, достаточно детальное определение дано процедурам закупок 
услуг (двухэтапные конкурсы, запрос предложений и конкурентные переговоры). 
  5. В части разрешения разногласий сторон законом предусмотрено право 
поставщика (подрядчика) на обжалование размещения государственного заказа в 
закупающей организации, а также в административном или судебном порядке [2].   
  В настоящее время можно утверждать, что Типовой закон ЮНСИТРАЛ сыграл 
свою роль модельного закона. В основе действующего законодательства Казахстана, 
Российской Федерации,  Киргизии и других стран СНГ и Восточной Европы лежат 
положения и подходы данного документа. 

Соглашение должно способствовать открытию национальных рынков 
государственных закупок и предоставлению поставщикам из стран, подписавших данный 
документ, равных с национальными поставщиками условий участия. Целями данного 
документа являются развитие международной торговли, запрет на дискриминацию 
иностранных поставщиков, обеспечение прозрачности законодательства и применяемых 
процедур закупок.  
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Таким образом, государственные заказчики не должны предоставлять каким-либо 
отдельным поставщикам или группам поставщиков (сформированным по национальному 
или иному признаку) льготных условий получения госзаказов. Запрещается установление 
к закупаемой продукции технических требований, ограничивающих международную 
торговлю; технические требования к закупаемым товарам, работам или услугам должны 
базироваться на международных стандартах.Соглашением о правительственных закупках 
определены три вида процедур размещения госзаказа: открытые, селективные и 
ограниченные.Открытыми являются процедуры, при которых заявку могут представить 
любые заинтересованные поставщики товаров или услуг.Селективными считаются 
процедуры, при которых заявку вправе подать только поставщики, получившие от 
закупающего ведомства соответствующее предложение [3].   

Ограниченные процедуры – действия, при которых закупающее ведомство 
вступает в контакт с поставщиками товаров или услуг индивидуально, строго на 
установленных соглашением условиях.  

Процедуры торгов и иных способов закупки должны соответствовать 
определенным правилам.  

В частности: 
- запрещается предоставлять каким-либо поставщикам или группам поставщиков 

информацию о проведении государственных закупок на льготных условиях; 
- публикация информации о проведении торгов должна осуществляться в том числе 

в международных изданиях на одном из официальных языков ВТО; 
- квалификационные требования должны быть едиными для всех поставщиков – 

участников процедур закупок; 
- при проведении торгов срок подготовки конкурсных заявок не должен быть менее 

40 дней, в остальных случаях – не менее 25 дней; 
- устанавливаются требования к содержанию документации по торгам (конкурсной 

документации); 
- определены условия подачи и вскрытия конкурсных заявок, обеспечивающие 

соблюдение гласности и сохранности предложений; 
- принят ряд других условий, направленных на обеспечение конкуренции и 

прозрачности процесса государственных закупок[4].   
Опыт Соединенных Штатов Америки. Общую координацию деятельности в 

области государственных закупок США осуществляет Управление федеральной 
закупочной политики (Office of Federal Procurement Policy), которое было создано в 1974 
году в качестве консультативного органа при Министерстве управления и бюджета, а в 
1988 году превратилось в самостоятельный постоянно действующий орган 
государственной власти. 

Все закупки, проводимые федеральными закупочными агентствами, 
регламентируются Сводом правил государственных закупок (Federal Acquisition 
Regulation, FAR), разработанным в 1984 году и описывающим все этапы проведения 
закупок, начиная с планирования и заканчивая вопросами управления заключенными 
государственными контрактами (вплоть до их завершения).  

Декларируемая цель FAR – соблюдение всеми агентствами, проводящими закупки 
для федеральных государственных нужд, единой закупочной политики и использование 
единых закупочных правил [5].   

Миссией FAR является предоставление всем государственным заказчикам 
продукции с наилучшим соотношением цена/качество (цена/затраты) с учетом 
ограниченного времени на проведение закупок.  
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В соответствии с FAR при размещении государственного заказа США 
применяются следующие процедуры: 

- открытые торги; 
- двухэтапные торги; 
- проведение переговоров; 
- упрощенные способы закупок. 
Упрощенные способы закупок (Simplified Acquisition Methods), не встречающиеся в 

других странах, применяются при небольшой стоимости контрактов (до 100 тыс. долл.) и 
в сумме не должны превышать 5 млн. долл. в год. При этом налагается запрет на 
искусственное дробление объема закупки. К упрощенным способам относятся: 

- запрос ценовых котировок (Price Quotations); 
- использование корпоративных закупочных пластиковых карт при особо малых 

закупках – до 2 500 долл. (Governmentalwide Commercial Purchasing Card); 
- размещение заказов на закупку (Purchase Orders); 
- использование рамочных соглашений (Blanket Purchase Agreement) для 

регулярных закупок широкого ассортимента продукции (типичный пример – 
канцелярские товары и прочие расходные материалы для работы офисов, а также 
снабжение запасными частями автохозяйств заказчиков) и др. 

Формирование и размещение государственных заказов США осуществляется по 
двум основным направлениям: для текущего обеспечения деятельности (материально-
техническое снабжение) и закупки по профилю работы конкретного государственного 
органа (прежде всего НИР и ОКР, а также капитальные вложения).   

Для учета закупок в области национальной обороны и безопасности в 
Соединенных Штатах используется особое государственное регулирование. Данный вид 
государственного заказа размещается на основании специального документа – дополнения 
к своду правил государственных закупок для нужд национальной обороны (Defense 
Federal Acquisition Regulation – Supplement, DFARS). Эти инструкции применяются 
Министерством обороны США и другими ведомствами при закупках продукции 
исключительно военного назначения.  

Вопросы текущего обеспечения нужд федеральных органов власти США решаются 
централизованно, через специальную организацию – Администрацию общих услуг 
(General Services Administration, GSA), благодаря которой заказчики могут закупить 
широкий ассортимент товаров, работ и услуг, «единых и стандартных» для всех ведомств, 
независимо от их профиля. Государственным заказчикам предлагается выбор более чем из 
4 млн. наименований продукции, централизованно закупаемой Администрацией общих 
услуг. При этом одной из немаловажных задач GSA является снижение затрат на 
осуществление самих закупочных процедур. Так, расходы GSA на проведение закупок в 
2002 году составили 2,07% от общих расходов на проводимые закупки, а в 2004 и 2005 
годах снизились до 1,75%. 

Опыт Европейского союза. Значительность доли, приходящейся на 
государственные закупки, и большое количество стран-членов, определяемое различным 
уровнем развития и емкости государственного сектора, потребовали специфического 
законодательного подхода к регулированию размещения государственного заказа в 
странах Европейского союза. Сегодня размещение государственных заказов в ЕС 
регламентируется, в зависимости от объемов и других условий, тремя уровнями 
законодательного регулирования: международным, законодательством Евросоюза и 
национальным.   

Принципиальные изменения в регламентации государственных закупок Евросоюза 
направлены на совершенствование нормативно-правовой базы и предполагают: 
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• исключение из сферы действия общего законодательства по государственным 
закупкам отдельных секторов экономики, традиционно являющихся естественными 
монополиями (водоснабжение, энергетика, транспорт и сфера почтовых услуг); 

• введение в практику закупок более гибких процедур, в частности  
процедуры конкурентных переговоров, а также заключение рамочных соглашений; 
• учет новых форм организации и ведения бизнеса: концессии и 
другие формы партнерства между частным и общественным сектором; 
• внедрение электронных закупок.  
ЕС рассматривает государственные закупки как инструмент не только для 

удовлетворения текущей деятельности органов государственного управления, но и для 
реализации социальной политики. В частности, в коммюнике «О законодательстве 
Европейского сообщества в области государственных закупок и использовании 
государственных закупок для проведения социальной политики» указывается, что при 
заключении контрактов на поставки продукции для государственных и общественных 
нужд необходимо принимать во внимание социальные цели. Особо отмечается, что 
реализация социальных программ возможна в рамках существующего законодательства и 
практики его применения. Указываются и основные подходы к осуществлению 
социального подхода при закупках, в числе которых: 

• разработка соответствующих технических спецификаций и условий контракта, 
включая требования к условиям работы; 

• правильный выбор поставщиков; 
• исключение из числа поставщиков тех, деятельность которых не соответствует 

законодательству в области социальной сферы; 
• использование дополнительных социальных критериев при выборе поставщиков. 
Этот же документ предусматривает реализацию экологической политики при 

размещении госзаказов: 
• разработку соответствующих технических спецификаций; 
• использование определенного сырья и материалов; 
• использование специфических технологических процессов; 
• выбор соответствующих поставщиков; 
• рекомендации по оценке предложений и выбору наилучшего  
предложения с учетом экологических требований. 
Поскольку проекты финансируются за счет средств международных финансовых 

институтов, правила расходования этих средств, в том числе и правила проведения 
закупок, устанавливаются МФИ. В соглашениях с МФИ о предоставлении кредитных 
ресурсов принято ставить ссылку на эти правила. Поскольку такие соглашения имеют 
статус международных, применяются правила закупок МФИ, а не национальные правила 
и процедуры закупок продукции для государственных нужд. 

Среди наиболее известных МФИ можно назвать: 
- Всемирный банк (World Bank Group), который включает в себя Международный 

банк реконструкции и развития (International Bank for Reconstruction and Development), 
Международную ассоциацию развития (International Development Association) и ряд 
других структур; 

- Европейский банк реконструкции и развития (European Bank for Reconstruction 
and Development); 

- Азиатский банк реконструкции и развития (Asian Bank for Reconstruction and 
Development) – для поставщиков, зарегистрированных в Азии; 

- различного рода фонды (Soros Foundation, Know-How Foundation, USAID и т.п.) и 
ряд других организаций. 
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При реализации любого проекта возникает необходимость в определенных товарах, 
работах и услугах, закупаемых на свободном рынке. Например, для организации 
деятельности офиса нужны компьютеры, для модернизации системы водоснабжения 
города – насосы и очистное оборудование, работы по строительству предполагают 
необходимость услуг по инженерному надзору.   

Из всех существующих в настоящее время МФИ в Казахстане наиболее известны 
Всемирный банк и Европейский банк реконструкции и развития.   

Правила закупок товаров и работ в проектах, финансируемых Всемирным банком, 
прописаны в «Руководстве по закупкам по займам МБРР и кредитам МАР» (далее – 
Руководство) и предусматривают следующие способы закупки: 

- международные конкурсные торги (International Competitive Bidding); 
- национальные конкурсные торги (National Competitive Bidding); 
- международные закрытые торги (Limited International Bidding); 
- запрос котировок (Shopping); 
- закупки у единственного источника (Direct Contracting). 
В Руководстве четко определены сроки проведения отдельных процедур, 

последовательность действий при наступлении тех или иных обстоятельств, права и 
обязанности сторон в любой возможной ситуации, причем наиболее детально описана 
процедура проведения международных конкурсных торгов как наиболее сложного 
способа закупки.С сокращением объема государственных заимствований в Казахстане все 
большую роль начинает играть Европейский банк реконструкции и развития (ЕБРР), 
который предоставляет средства не только правительству, но и негосударственному 
сектору экономики. В этой связи особое значение имеет программа микрокредитов ЕБРР 
для субъектов частного бизнеса, в том числе без предоставления государственных 
гарантий. Правила закупок по проектам ЕБРР сформулированы в отдельном документе – 
Правилах закупок в проектах, финансируемых Европейским банком реконструкции и 
развития. Можно сказать, что используемые международными финансовыми институтами 
способы закупок, а также правила их выбора и процедуры в рамках проводимых ими 
проектов во многом схожи с правилами и процедурами, описанными Типовым законом 
ЮНСИТРАЛ «О закупках товаров (работ) и услуг». Таким образом, международное 
сообщество активно использует конкурсные технологии заключения контрактов на 
поставки товаров, выполнение работ и оказание услуг при расходовании общественных 
средств, будь то средства налогоплательщиков (государственные закупки развитых стран 
мира) или же участников международных финансовых институтов (закупки по проектам 
Всемирного банка, ЕБРР и т.п.)[6].   

Общим является понимание того, что конкурентные закупки способствуют 
снижению затрат на приобретение товаров, работ и услуг, обеспечивают большую 
эффективность расходования и снижают уровень коррупции при размещении заказов за 
счет государственных или общественных средств.  
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Социальные задачи, социальные проблемы, социальные ресурсы и влияние 
человеческого фактора на их возникновение и решение 

 
Фролов И. В. 

Университет «НАРХОЗ», г. Алматы 
Е-mail: Froloffiv@gmail.com 

 
В современном мире понятие социальная задача применяется в различных 

понятиях и значениях. По мнению Анатолия Гина «Социальная задача возникает тогда, 
когда интересы, потребности, желания людей противоречат интересам, потребностям, 
желаниям других людей и нет традиционного способа разрешения противоречия, который 
признавался бы конфликтующими сторонами. Признаком социальной задачи является 
возможность сформулировать ее в виде противоречия» [1]. 

По-нашему же мнению понятие социальная задача направлена на решение 
социальной или общественной проблемы. Отсюда следует что между социальной задачей 
и социальной проблемой должны существовать взаимосвязи. 

В Оксфордском толковом словаре по психологии (в редакции А.Ребера) понятие 
социальные проблемы толкуется как «вопросы и ситуации, которые прямо или косвенно 
влияют на человека и, с точки зрения всего или значительного числа членов сообщества, 
являются достаточно серьёзными проблемами, требующими коллективных усилий по их 
преодолению» [2]. 

Появилось же словосочетание «социальная проблема» в западноевропейском 
обществе в начале XIX века и изначально употреблялось для описания и отражения одной 
проблемы — неравномерного распределения богатства [3]. 

 

 
 

Схема 1: Классификация социальных проблем 
 
По нашему мнению социальные проблемы могут образовываться из-за недостатка 

определённого социального ресурса или же группы этих ресурсов.  
Социальные ресурсы представляют собой творческий потенциал личностей, 

общественных групп, учреждений, их перспектив, творческой энергии [4]. 
Исходя из данного утверждения следует что должна существовать взаимосвязь 

между социальными проблемами и социальными ресурсами.  
 

Социальные 
проблемы 

Уровень качества 
жизни населения

Бездомные, бедност
ь, здравоохранение, 

бандитизм

Уровень 
демографических 

показателей

Высокая 
смертность, безрабо

тица, инфляция

Уровень 
образования и 

сферы 
обслуживания

Бандитизм, детская 
беспризорность, обр

азование

Уровень 
экологических 

показателей региона

Загрязнение 
окружающей среды

618 
 

mailto:Froloffiv@gmail.com


 

 
 

Схема 2: Классификация социальных ресурсов, взаимосвязь с социальными 
проблемами 

 
Человек предстает равно так же как субъектом, так и объектом управления. Тут 

необходимо отметить то, что личность способна не только осваивать общественные 
нормы и ценности, но и в процессе социализации преобразовать их, используя свою 
творческую энергию, потенциал, характер, волю, проявляя противоположное воздействие 
на социальные процессы. 

Человеческий фактор в данном случае влияет как на возникновение, так и на 
решение возникшей социальной проблемы. 

В результате мы получаем следующий вывод: 
• Социальная задача является инструментом для решения социальной 

проблемы; 
• Социальная проблема в свою очередь возникает из-за недостатка одного или 

нескольких социальных ресурсов; 
• Решение социальных проблем определяется человеческим фактором; 
• Распределение социальных ресурсов для решения социальных проблем 

определяется человеческим фактором; 
• Возникновение социальной проблемы из-за недостатка социальных ресурсов 

определяется человеческим фактором. 
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научно-инновационные Образование, здравоохранение

кадрово-организационные Безработица
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Исходя из данного вывода мы видим подтверждение суждения Анатолия Гина о 
том, что «Социальная задача возникает тогда, когда интересы, потребности, желания 
людей противоречат интересам, потребностям, желаниям других людей и нет 
традиционного способа разрешения противоречия, который признавался бы 
конфликтующими сторонами». 
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	Новое в налогообложении транспортных средств в РК
	Абылкасымова А.,  Ильясова М., Сагадиева М.
	Научный руководитель: Каипова Г.С.
	АО «Университет Нархоз»
	E-mail: uchet243@mail.ru
	Актуальность исследования продиктована   планируемыми в 2017 году изменениями в части исчисления обязательств по  налогу на транспортные средства.
	Целью статьи является сопоставление системы начисления налога на транспорт в данный момент с изменениями в будущем, а также рассмотрение положительных и отрицательных аспектов влияния этих изменений на социум.
	Задачами работы являются:
	- сравнение налогообложения транспортных средств в РК с зарубежными странами;
	- изучение реакции населения на предстоящее  изменение путем проведения онлайн-опроса;
	- выявление  изменений в начислении транспортного налога.
	На сегодняшний день ставки налога установлены (в МРП), определяются по категориям транспортных средств (легковые, грузовые и т.д.) - в зависимости от объема двигателя, грузоподъемности, количества посадочных мест, мощности двигателей. Чем выше объем ...
	В 2017 году планируется отмена налога на транспортные средства и перенесение этой части нагрузки на ГСМ. Подобная практика существует в зарубежных странах, поэтому в  качестве сравнения, был взят опыт этих стран.
	Так, к примеру, в Дании при регистрации автомобиля автовладелец оплачивает 105% стоимости машины, а также оплачивает включенный в стоимость бензина акциз. В Израиле автовладельцы платят государству в среднем около 70% стоимости автомобиля. В Китае пок...
	Исследование показывает, что в настоящее время во многих странах мира налогообложение транспорта построено таким образом, чтобы стимулировать население к использованию малогабаритных и экономичных автомобилей, которые отличаются экологичностью и позво...
	В США транспортный налог построен по «экологичной» схеме, то есть налог включен в стоимость топлива. Чем больше бензина или солярки потребляет  автомобиль, и чем больше используется, тем больше нужно заплатить в бюджет.
	Для того чтобы узнать мнение населения относительно грядущих изменений, был проведен небольшой онлайн-опрос, в котором участвовали 50 человек. Результаты опроса представлены на рисунке 1.
	/
	Рисунок 1 – Результаты онлайн-опроса
	В ходе проведения данного опроса было выявлено, что большинство опрошенных считают данное нововведение  нерациональным. Причиной такой негативной реакции людей служит увеличение суммы уплачиваемого налога в будущем, по сравнению с нынешней системой на...
	Однако существуют и противоположное мнение. Это объясняется огромным дисбалансом в системе налогообложения, в 10 раз, между автомобилями, которые нельзя отнести к автомобилям экономкласса с низким расходом топлива, с автомобилями большего объема. В св...
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