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Секция 1 -  Основные тренды в области социальных и педагогических наук и 

информационных технологий. 

 

УДК 372.851.02 

 

Цифровые технологий безопасности удаленной работы сотрудников в 

условиях пандемии covid-19 

 

Байсалбаева К.Н. - PhD, доцент, Литвинов Р.О. - студент, 

Алматинская академия экономики и статистики, г. Алматы. 

е-mail: k.bais@mail.ru  

 

Распространение COVID-19 способствует изменению экономической и социальной 

жизни во многих странах. Одним из ярких последствий текущей пандемии уже сейчас 

можно назвать ускоренное внедрение цифровых технологий в самых разных областях. 

Внедрение облачных вычислений, позволяющих пользователям удаленно получать 

доступ к хранилищам данных, вычислительным ресурсам и программным приложениям 

стало максимально актуальным в условиях пандемии. 

Клиенты облачных сервисов могут значительно снизить затраты на хранение и 

вычисление, используя общедоступное сетевое хранилище и вычислительные ресурсы. 

Часто упускается из виду, что владелец практически не контролирует свою безопасность 

при передаче данных в облако, а поставщики услуг постепенно берут на себя 

ответственность за свою безопасность. 

Распространившись по всему миру, пандемия COVID-19 повлияла на глобальное 

ограничение социальной конгрегации всех типов, включая традиционное рабочее место. 

Сегодня миллионы компаний столкнулись с проблемой управления полностью удаленной 

рабочей силой при помощи дистанционной работы и связанных с ней технологиями [1].  

Увеличился спрос на использование таких программ, как Microsoft,Teams, Skype, 

Cisco’s,Webex, Zoom, Facebook, Twitter, Google, чтобы работать удаленно. Использование 

онлайн-платформ стимулирует развитие облачных технологий для хранения и анализа 

данных, повышает спрос на аренду таких сервисов от технологических компаний 

(AmazonWebServices, Microsoft, Tencent и Alibaba). 

Риски кибербезопасности, возникающие из-за слабых мест в удаленных 

технологиях, не являются особенно новыми, но поскольку политика социального 

дистанцирования из-за пандемии вынуждает сотрудников больше работать из дома и 

поскольку люди ищут новые способы оставаться на связи, хакеры по всему миру также 

используют новые подходы к мошенничеству и кибератакам в отношении рабочего 

персонала и новой профессиональной активности в Интернете многих компаний. 

Удаленная работа – это технологическая практика работы дистанционно или из дома 

с помощью комбинированного использования подключенных к Интернету 

коммуникационных систем, средств электронной почты, телефона и других онлайновых 

цифровых приложений.  

«Облако» - это инструмент, который может быть использован компаниями, 

большими и малыми, для улучшения взаимосвязанности их рабочей силы. Преимущества 

использования облака включают в себя большую гибкость в хранении данных, расширение 

совместной работы из любой точки мира и повышение безопасности.  

Большинство компаний уже используют облачные сервисы в своей деятельности. 

Очень важно, чтобы каждый сотрудник знал, как пользоваться облачными сервисами и, что 

еще более важно, как безопасно использовать облачные сервисы. Кроме того, компании 

должны понимать, что у них есть варианты выбора облачных сервисов.  

Три основных типа - это программное обеспечение как услуга (SaaS), 

инфраструктура как услуга (IaaS) и платформа как услуга (PaaS), и эти услуги также 

mailto:k.bais@mail.ru
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варьируются в зависимости от поставщика облачных услуг. Сегодня есть возможность для 

каждого бизнеса, малого и большого, рассмотреть возможность использования облачного 

сервиса для повышения эффективности и результативности своей деятельности.  

Используя CSP, клиенты по сути заимствуют инфраструктуру для хранения 

ресурсов. Это помогает сэкономить на ИТ-расходах и обеспечивает более быструю 

масштабируемость. 

1.) Более конкретные и простые инструменты для совместной работы. 

Теперь, когда удаленная работа стала нормой, наблюдается всплеск использования 

инструментов для совместной работы или повышения производительности. 

Видеоконференции, совместное использование экрана и чаты станут более 

интегрированными. Это упростит общение между командами.  

2.) Облачное хранение в здравоохранении. 

Здравоохранение переходит в облако в течение последних нескольких лет и 

продолжится в 2021 году. Фактически, мировой рынок облачных технологий в отрасли 

здравоохранения, по прогнозам, вырастет на 25,54 миллиарда долларов в течение 2020-2024 

годов. 

Поскольку облачное хранение позволяют системам здравоохранения хранить 

данные в Интернете, это открыло двери для телездравоохранения. Пациенты могут 

получить медицинскую помощь, не посещая больницу, и пройти множество плановых 

осмотров или консультаций в режиме онлайн. 

3.) Преобладание граничных вычислений. 

В последние годы возросла популярность граничных вычислений. Это похоже на 

облачные вычисления, поскольку они хранят данные и информацию в Интернете, но хранят 

их локально (то есть «на грани»). Это приближает хранилище данных к используемым 

устройствам, избавляя от необходимости полагаться на хранение данных в удаленном 

центральном месте. 

Граничные вычисления используются для других технологий Интернета (IoT), таких 

как распознавание лиц, удаленные дверные звонки, интеллектуальные переключатели 

света, Bluetooth и системы контроля температуры. 

4.) Рост бессерверных вычислений. 

Бессерверные облачные вычисления - это относительно новая разработка, которая 

особенно полезна для разработчиков программного обеспечения. Вместо того, чтобы 

поддерживать, обновлять и масштабировать серверы, CSP несут ответственность за 

распределение ресурсов. 

Поскольку поставщик облачных услуг взимает плату с компании только тогда, когда 

она выделяет ресурсы для доставки фрагмента кода, это может значительно сократить 

расходы для компаний. 

Учитывая, что бессерверные вычисления более энергоэффективны, экономичны и 

гибки, легко понять, почему их популярность будет продолжать расти в этом году. 

5). Распространение виртуальных облачных рабочих столов. 

Виртуальные облачные рабочие столы (или рабочий стол как услуга, DaaS) 

доставляют нам рабочие станции через облако. Это означает, что все, от настроек 

компьютера до операционных систем, доставляется через Интернет. 

Поскольку удаленная работа становится нормой, DaaS будет приобретать все 

большее значение, поскольку он позволяет нам работать из любого места и на любом 

устройстве. По данным Gartner, к 2023 году DaaS будет расти ежегодно на 58,8%. 

DaaS также помогает сократить расходы, поскольку предприятия могут избавиться 

от необходимости обновлять оборудование и дублировать технологии. Кроме того, 

поскольку это почасовая модель подписки, компании могут заранее прогнозировать 

затраты и корректировать свои потребности по запросу [2]. 

Типичные риски дистанционной работы  
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Сетевые риски. Для удаленного доступа к ресурсам компании сотрудники обычно 

используют различные комбинации защищенных и незащищенных, проводных или 

беспроводных и, собственно, частных или публичных сетей. Это обеспечивает множество 

возможностей входа для хакеров и киберпреступников – компании просто не могут 

защитить каждую сеть, которую используют сотрудники. 

Физическая защита устройств. Обеспечение физической безопасности устройств в 

условиях удаленной работы становится серьезным риском и сложной проблемой, 

поскольку потерянное устройство – независимо от того, личное оно или корпоративное, 

составляет угрозу потери конфиденциальных данных и персональной информации. В 

особой опасности находятся устройства работников, путешествующих или работающих не 

из дома. 

Использование персональных устройств в рабочих целях. В этой ситуации 

существует высокий риск того, что личное использование программных продуктов и 

других ресурсов может открыть преступникам доступ к ресурсам компании. Обычно 

компании не имеют контроля над приложениями и программами, установленными на 

персональных устройствах вместе с корпоративными приложениями. 

Мошенничество сосредоточено на удаленных работниках. Хакеры хорошо знают, 

как использовать психологические особенности человека, и могут тонко манипулировать 

работниками, работающими вне коллективной офисной среды. При удаленной работе 

также возникает угроза того, что работник не в состоянии будет воспользоваться такими 

простыми практиками защиты от социальной инженерии, как проверка подозрительного 

сообщения вместе с коллегой рядом. 

Облачная безопасность - критическое требование для всех организаций. Особенно с 

учетом последнего исследования (ISC) 2, согласно которому 93% организаций умеренно 

или чрезвычайно обеспокоены облачной безопасностью, а каждая четвертая организация 

подтверждает инцидент с облачной безопасностью за последние 12 месяцев. 

Давайте рассмотрим шесть стратегических шагов, которые организация может 

предпринять для повышения безопасности удаленных сотрудников [3]. 

1.) Улучшенное управление паролями и безопасность. 

Неэффективные или неполные системы управления паролями продолжали мешать 

бизнесу в течение всего 2020 года. Переход к удаленной работе только усугубил эту 

проблему. В 2021 году необходимо приложить серьезные усилия для улучшения 

управления паролями. Это должно включать путь для единого входа (SSO) для каждого 

приложения и службы, которые использует компания. Необходимо объединить единый 

вход с многофакторной аутентификацией, и значительная часть риска кибербезопасности 

удаленного персонала будет немедленно устранена. 

2.) Повышение прозрачности инфраструктуры. 

Видимость трафика данных становится все более важной, поскольку удаленные 

сотрудники используют бизнес-устройства, ранее защищенные корпоративной 

инфраструктурой, для своих подключений к Интернету. Такие инструменты, как 

обнаружение сети и реагирование, - отличный способ восстановить эту видимость. 

Возможность детально отслеживать и отображать сетевой трафик между устройствами 

сотрудников для работы из дома (WFH) и приложениями, данными и услугами компании в 

частных центрах обработки данных или публичных облаках может помочь выявить 

аномалии трафика или ошибки конфигурации, которые приводят к производительности или 

кибербезопасности -связанные проблемы. 

3.) Развертывание оборудования для обеспечения безопасности удаленных 

работников корпоративного уровня. 

Большинство средних и крупных предприятий уже развернули множество 

инструментов сетевой безопасности для управления и контроля конечных устройств, 

используемых сотрудниками. Брандмауэры нового поколения, системы предотвращения 

вторжений, сетевые вредоносные инструменты и аутентификация для доступа Wi-Fi - это 
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лишь несколько примеров. Но по мере того, как все больше сотрудников начали работать 

из дома, администраторы ИТ-безопасности осознали, что их попытки управлять 

политиками безопасности и контролировать их затрудняются, когда устройства перестали 

быть защищены корпоративной сетью.  

4.) Виртуальные рабочие столы. 

Многие компании переходят от развертывания корпоративных ноутбуков к 

удаленным сотрудникам и вместо этого полагаются на виртуальные рабочие столы. 

Несмотря на то, что инфраструктуры виртуальных рабочих столов обладают множеством 

преимуществ в области управления ИТ, производительности и экономии, основной 

причиной перехода предприятий на виртуализированные рабочие столы является 

предотвращение потери данных.  

5.) Нулевое доверие. 

Скорее всего, в 2021 году самым популярным для ИТ-безопасности будет нулевое 

доверие. Однако, в отличие от многих других ранее горячих тенденций, нулевое доверие на 

самом деле является законной и идеальной структурой безопасности для сотрудников и 

цифровых ресурсов, находящихся как внутри, так и за пределами корпоративной 

инфраструктуры. Необходимо принять во внимание эти принципы нулевого доверия, чтобы 

определить, где находится фирма со своей инфраструктурой безопасности и куда ей 

необходимо двигаться, чтобы добиться впечатляющих преимуществ безопасности. 

6.) Обучение и материалы по безопасности WFH. 

Сейчас самое лучшее время для создания или доработки существующих учебных 

материалов по безопасности и связанных с ними материалов. Целью здесь должно быть 

ознакомление сотрудников с некоторыми типичными ошибками и заблуждениями в 

области кибербезопасности, которые часто возникают при удаленной работе. Сюда входят 

такие темы, как обработка паролей, защита корпоративного оборудования, использование 

авторизованных приложений для совместной работы, хранение конфиденциальных 

данных, предотвращение рисков теневой ИТ и безопасная проверка личности людей, с 

которыми работают сотрудники [4]. 

Бизнес перешел в облако благодаря пандемии COVID-19, однако растущее доверие 

к публичным, частным и гибридным облакам данных проложило путь к новым вызовам. 

Облачные угрозы безопасности из-за неправильно сконфигурированных мер безопасности 

и отсутствия мониторинга уступают место более строгим протоколам безопасности и 

функциям тестирования безопасности. Рост внедрения облачных технологий означает рост 

доверия к инфраструктурной безопасности [5]. 

К сожалению, обнаружение и идентификация нарушений данных займет больше 

времени из-за увеличения удаленной работы. С ростом числа фишинговых и 

вымогательских атак большинство компаний уже скомпрометированыи они не знают об 

этом. Реальность такова, что сотрудники используют потребительский интернет без какого-

либо контроля, что, по сути, является буфетной линией для кибератак. 
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Тәуелсіздік – ең басты құндылығымыз»   
 

Белғожаева Тұрсын Шәренқызы –  

 Еуразия технологиялық колледжінің                               

                                                                         тарих пәнінің оқытушысы,                                                                      

                                                    ҚР Білім беру ісінің үздігі 

 

Елбасымыз Нұрсұлтан Назарбаев : « Біз бәріміз бір атаның – қазақ халқының 

ұлымыз. Бәріміздің де туған жеріміз біреу: ол қасиетті қазақ  даласы. Бұл дүниеде біздің бір 

ғана Отанымыз бар: ол тәуелсіз Қазақстан»-деген болатын[ 1].  

Тәуелсіздігімізге 30 жыл. Тәуелсіздік – ең басты құндылығымыз. Биыл еркін ел 

болғанымызға отыз жыл. Бұл – қайта жаңғырған қазақ мемлекетінің, ата-

бабаларымыз ғасырлар бойы ұмтылған бостандықтың тұғыры нығая түскенін 

әйгілейтін маңызды белес.Тарих тұрғысынан алғанда, отыз жыл – көзді ашып жұмғандай 

қас-қағым сәт. Қазақ елі көптеген қиындығы мен қуанышы, дағдарысы мен дамуы алмасқан 

тұтас дәуірге татырлық  жолды өткерді. Тәуелсіздіктің белесіне шыққан әрбір саналы 

азамат «Отыз жылда біз қандай жетістіктерге жеттік?», «Келер ұрпаққа қандай елді 

аманаттаймыз?»,   «Мемлекеттігімізді нығайта түсу үшін тағы не істейміз?» деген сауалдар 

толғандырары анық. Осы тұрғыдан алғанда, бұл – арман-мақсаттарымызды тоғыстырып, 

болашаққа тың серпінмен қадам басу үшін өткенге тағы бір мәрте оралатын, жетістіктеріміз 

бен кемшіліктерімізді ой елегінен өткізетін маңызды мезет. Бүгінде Тәуелсіздік құрдастары 

ойы толысқан отыз жасқа толды.  

Ел Президеті Қасым-Жомарт Тоқаев биылғы 2021 жылды – Тәуелсіздіктің 30 

жылдығы ретінде жариялады. Осындай ұлы мерекенің қарсаңында Қазақстан 

Республикасының 30 жылдығына орай Еуразия технологиялық колледжінде жас 

ұрпақтарға Қазақстанның өткені мен бүгінгі өмірін салыстыра, өз еліміздің даму тарихы 

туралы танымдарын қалыптастырып, ұлттық сана сезімін, саяси сауаттылығын ояту, елін, 

жерін, Отанын сүюге, «Мәңгілік Ел» ұлттық идеясын жүзеге асыру жолдары туралы түсінік 

бере отырып, патриоттық сезім ұялатып, әр азаматтың еліміздің  дамуына өз үлестерін қосу 

мақсатында «Тәуілсіздік – ең басты құндылығымыз» тақырыбында іс-шара өтілді. Шараға 

Еуразия технологиялық колледжінің 2 курс студенттері мен ұстаздары қатынасты. 

Қазақстан Республикасының 30 жылдығына орай өткізілген кездесуіміздің құрметті 

қонағы ҚР ҰҒА академигі, тарих ғылымдарының докторы, доцент, Әл-Фараби атындағы 

ҚазҰУ-дің профессоры: Кәрібаев Берекет Бақытжанұлы. 

Б.Кәрібаев: - «Бірлік болмай, тірлік болмас» дегенді өазаө атамыз тегіннен тегін 

айтпағанына тағы да бір көз жеткізгендейміз. Қазақ елі «мәңгілік ел» болуы үшін бірлігіміз 

дәл бүгінгідей бекем қалпынан айнымасын. 

Мемлекет басшысы былиырғы қазан айының 22-і күні ұйымдастырылған Ұлттық 

қоғамдық кеңесінің төртінші отырысында биылғы жаңа жыл Тәуелсіздіктің 30 жылдығы 

атауымен айрықша атап өтілетіндігін айтқан болатын  [3]. 

Міне, биыл Қазақ елі тәңірі берген Тәуелсіздігінің, арайлы азаттығының отыз 

жылына қадам басып отыр. 

Қасым-Жомарт Тоқаев – Біз қастерлі Тәуелсіздіктің отыз жылдығына қадам 

басамыз. Бұл баршамызға ортақ өнегелі өлшем, тағылымды кезең. Жаңа мемлекет құруға 

атсалысқан бүкіл халқымыздың ерен еңбегінің тарихи шежіресі. Сондықтан, мен келесі 

жылды «Тәуелсіздіктің 30 жылдығы» деп жарияладым. Өткен әрбір он жылдық атқарған 

миссиясы тұрғысынан ғасырдың жүгін арқалап тұр. Алғашқы он жылдық егемен 

Қазақстанның өз дербестігін қалыптастыру кезеңі болды. Екінші он жылдықта еліміз 

тұғырын нықтап, керегесін кеңейтіп, іргесін бекітті. Үшінші он жылдықта мемлекетіміз 

шын мәнінде кемеліне келіп, әлемдік саясаттың төріне озды,- деді өз сөзінде. 
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Түп шежіресі сонау ежелгі түркіден бастау алатын «мың өліп, мың тірілген» қазақ 

халқы бағзы заманнан бері қаншама өзінің іргелі ел, қабырғалы қалпын, салиқалы салтын 

сақтап қалғаны – еркіндік сүйгіштік жігерінің, асқақ рухының арқасы. Қазақ 

мемлекеттілігінің түпкі негізі сонау сақтардан басталып, ғұн, қаңлы, қыпшақ, Ақ орда мен 

Қазақ хандығының жалғасы – бүгінгі тәуелсіз Қазақстан мемлекеті. Бір кездерде дүркіретіп 

билік құрған Көктүріктер империясы ту еткен, Тоныкөк негізін қалаған, ұлы Шыңғыс хан 

империясының атына айналған Мәңгі ел құндылығы бүгін, міне, осылайша Қазақстан 

мемлекетінің түп қазығы – ұлттық идеясына айналды. [4] Елбасының «Мәңгілік Ел» идеясы 

тағы бір данамыз Асан қайғының осы тектес идеясымен де астасып жатыр. Бұл – 

«Жерұйық» идеясы. Бұл да өте терең, ғажап идея. Халқының болашағын ойлап,ел аласы, ру 

таласы болмайтын жер іздеуі баяндалады. Елбасы Жолдауында ұсынған «Мәңгілік Ел» 

идеясын Асан қайғы армандаған «Жерұйық» идеясының жалғасы деп қарастыруымызға 

болады. Сөйтіп, Қазақстан халқының, дәлірек айтқанда, қазақ халқының ұлттық идеясы 

анықталды. Ол – Мәңгілік Ел идеясы.  

Бұл біздің ата-бабаларымыз армандаған маңызды күн. Тарих үшін 30 жыл бұл тез 

өтіп кететін уақыт болса, көптеген халықтар үшін бұл қиындықтар мен қуаныштардың, 

дағдарыстар мен көтерілістердің дәуірі болуы мүмкін. Біз осы жолмен жүріп өттік. Қазақ 

халқының тарихында көтерілістер мен құлдырау, жеңістер мен жеңілістер аз болған жоқ. 

Біз тәуелсіз мемлекет ретінде қалыптасқан жас мемлекет болып саналғанымызбен, 

тарихы тереңде жатқаны мәлім. Бүгінде халқымыз тыныш бейбіт өмір сүріп отырғаны 

халықты қуантады. Сондықтан да біз достық пен бейбітшілікті қадірлеуді үйренуіміз керек. 

Қазақстандықтардың өзара татулық пен келісімде, толеранттылық жағдайында болуы 

келешек ұрпақ үшін үлкен бақыт. 

Біздің Отанымыздың екі елордасы бар, бай әрі қуатты держава, яғни еліміздің 

солтүстігінде - заманауи Нұр-сұлтан қаласы, ал оңтүстігінде – әсем Алматы қаласы 

орналасқан. Барша түркі жұртының киесі – Күлтегін алтын айдарлы астана төріне қонды 

Қазақстан дамудың жаңа жолына түсіп, халықтың бостандығының сан ғасырлық 

армандарын жүзеге асырды. Қазірде халқымыз өз мәдениетін, тілін, діні мен дәстүрін әрі 

қарай дамытуға мүмкіндік алды. Еліміздің әрбір азаматы ел тәуелсіздігін мақтан етеді. 

Еліміздің тәуелсіздігі - үш жүз жылға үзілген ұлттық бостандықты қалпына келтірген қазақ 

халқының ең қасиетті иелігі екені белгілі. Біздің парызымыз - республикамыздың Туын, 

Елтаңбасын және Әнұранын бағалау және құрметтеу. Мемлекеттік рәміздеріміз арқылы біз 

біртұтас ажырамас отбасы мүшесі екенімізді сезінеміз. Бүкіл әлем бізді рәміздер 

нышандары арқылы таниды. Қазақстанның ең басты байлығы - ұзақ жылдар бойы жер 

бетінде салтанат құрып отырған Бейбітшілік екені мәлім. Елімізде мекендеген көптеген 

ұлттар мен халықтардың өз тілі, салт-дәстүрі, әдет-ғұрпы бар. Сондықтан да барлық ұлттар 

мен халықтың өкілдерін достық пен түсіністік біріктіреді. Елбасы Н.Назарбаевтың 

«Қазақстан халқы Ассамблеясын» құру идеясы өте уақтылы әрі дана болған деп санаймын. 

Мұндай институттардың күш-жігерінің арқасында Қазақстанда тұратын барлық ұлт 

өкілдері өздерін жайлы және қауіпсіз сезінеді. Ұлтаралық келісімнің бұл бірегей моделі 

еліміздің экономикалық табыстарының қозғаушы күшіне, әлеуметтік, саяси және мәдени 

міндеттерді шешудің іргетасына айналды.Бүгін міне ынтымақ, бірлік, татулық салтанат 

құрған елдің мәртебелі биігінде, мерейлі белесінде тұрмыз.  

Елдіктің еңсесін тіктеген Елбасы жүзеге асырған сарабдал саясаттың сабақ 

тастығын халық сайлаған Президент Қасым Жомарт Тоқаевтың серпінмен 

жалғастырып, соңғы жылдардың үлесіне тиген сынақтарды да абыроймен еңсере білдік. 

Мемлекет басшысы жаһандық жаңа ахуал жағдайындағы жүрер жолымызды, барар 

бағдарымызды белгіледі. Халықтық реформалар арқылы жаңа деңгейдегі мемлекетке 

айналуды көздейтін бастамалар іске асырыла бастады. 
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Кездесуде еркін піркір алмасу алаңы, тәуелсіздік туралы, жастар саясаты 

бағытындағы кез келген сұрақтарға жауап алуға мүмкіндік туды. Сондықтан білімалушылар 

сұрақтар койып, еркін пікір алмасты. 

Берект Бақытжанұлына білімалушылар тарапынан көптеген сұрақтар 

қойылды.Қазақ хандығының құрылуының маңыздылығы жайлы,  

«Қазақ» деген атаудың тууы туралы көптеген мәліметтер бар.  Осы туралы 

білгім келеді –деген сұраққа Берекет Кәрібаев: «Қазақ» – түрік сөзі. Дешті-қыпшақ 

аумағында пайда болған. Алғаш бұл сөздің әлеуметтік мәні болған. Мәні әлеуметтік болса, 

мазмұны қандай? Өз ұлысынан, өз руынан, өз тайпасынан әр-түрлі себептермен бөлініп, 

ешкімге бағынбай, өз алдына дара, еркін жүрген адамдар тобын қазақ деп атаған. Бұл үрдіс 

Ресейде де болды. Бұл XIII ғасырға дейін әлеуметтік мәнге ие болып келген. Ал осыдан 

кейінгі таққа, билікке таласу барысындағы қақтығыстарға байланысты жеңіліп, ығысқан 

билік өкілдерінің топтары уақытша саяси әлеуметтік мән алып, «Қазақташ» деген ұғым 

келіп шыққан. Ол айналып келгенде қазақтың ауылдас, жерлес, парталас, сыныптас деген 

сөздері сияқты белгілі бір уақытта адамның белгілі бір адамдармен бірге болғанын 

білдіретін сөзге айналған. Олардың қазақташтығы өздері билікке немесе көздеген 

мақсаттарына жеткенге дейін болған. Ал, Керей мен Жәнібек бөлінген кезде олар аз ғана 

топпен, өз нөкерлерімен емес, қол астындағы елімен бөлінеді. Қазақ сөзі дәл осы тұста 

саяси-этникалық мәнге ие болады. Этникалық болған соң ол жерде халық болады. Сол кезде 

оларды «Өзбек-қазақтар» деп атаған. Онысы өзбек ұлысынан бөлініп кеткен қазақтар 

дегенді білдірсе керек. Әбілқайыр хан өлгеннен кейін Дешті-қыпшаққа Шайбанилық 

әулеттің орнына Орда-Ежендік әулет, яғни Керей мен Жәнібектің билігі келді. Нәтижесінде 

Қазақ хандығының орнығуымен оның құрамына көптеген халықтар кіріп, олар қазақтар деп 

атала бастайды. 

Сұрақ: Қазақ хандығынан бастау алған бүгінгі ұлттық мемлекетіміздің даму 

барысы қандай? Әлемдегі дамыған 30 елдің қатарына ену үшін біздің басты 

ұстанымымыз қандай болуы керек деп ойлайсыз? 

Берекет Бақытжанұлы,  тарихтан сабақ ала отырып, еліміздің болашағын 

қайтсек жарқын етеміз?– Иә, қазақ жерінде 20-ға жуық мемлекет болды дедік. Мәселен, 

Тәуке ханнан кейін қазақ хандығында билеуші әулет арасында бірлік кетті. Алауыздықтың 

салдарынан біз жоңғарға да, орысқа да, қала берді, қоқанға да жем болдық. «Бірлік болмай, 

тірлік болмас» дегенді қазақ атамыз тегіннен тегін айтпағанына тағы да бір көз 

жеткізгендейміз. Қазақ елі «Мәңгілік ел» болуы үшін бірлігіміз дәл бүгінгідей бекем 
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қалпынан айнымасын деп тілейік. Бүгінде Қазақстан – әлемдік қоғамдастықтағы жауапты 

да құрметті әріптесі, Орталық Азияның шешуші елі. 

Елбасы Н.Ә. Назарбаев өзінің Қазақстан халқына арнаған «Қазақстан – 2050: бір 

мақсат, бір мүдде, бір болашақ» атты Жолдауында ұлы мақсаттарға жетелейтін – «Мәңгілік 

Ел» идеясын ұсынды. Барша қазақстандық бұл идеяны үлкен қуанышпен 

қабылдады.«Мәңгілік Ел» сөзі біздің тамыры тереңде жатқан түп тарихымыздан белгілі. 

Осыдан 13 ғасыр бұрын Тоныкөк абыз «Түркі жұртының мұраты – Мәңгілік ел» деп өсиет 

қалдырған. Елбасымыз Тоныкөк бабамыздың өсиетін тілге тиек ете келіп: «Мәңгілік Ел – 

елдің біріктіруші күші, ешқашан таусылмас қуат көзі. Ол «Қазақстан-2050» 

Стратегиясының ғана емес, XXI ғасырдағы Қазақстан мемлекетінің мызғымас идеялық 

тұғыры! Жаңа Қазақстандық Патриотизм дегеніміздің өзі – Мәңгілік Ел! Ол – барша 

Қазақстан қоғамының осындай ұлы құндылығы. Өткен тарихымызға тағзым да, бүгінгі 

бақытымызға мақтаныш та, гүлденген келешекке сенім де Мәңгілік ел деген құдіретті 

ұғымға сыйып тұр»,– деген болатын. Ұшар басында алып самұрығы қанат қаққан «Қазақ 

елі» монументі – бабаларымыздың «Мәңгілік ел орнату» идеясына қойылған ескерткіш 

белгі. Халқымыздың өткені мен болашағын жалғап тұрған, оның мәңгілік мұраты мен асыл 

арманы бейнеленген бұл алаң – еліміздің басты алаңы. Болашағымызға бағдар ететін, ұлтты 

ұйыстырып, ұлы мұраттарға жетелейтін «Мәңгілік Ел» идеясының ұғымын, оның 

мазмұнын, мәңгілік мұраттарға қол жеткізудің құндылықтарын насихаттау, жас ұрпақтың 

санасына сіңіру – қазақ қоғамы үшін аса көкейкесті мәселелердің бірі. 

 

 
(суретте солдан оңға қарай колледж тәрбие ісі жөніндегі орынбасары 

Әбжапарқызы Райхан,ортада ҚР ҰҒА академигі, тарих ғылымдарының докторы, 

доцент, Әл-Фараби атындағы ҚазҰУ-дің профессоры: Кәрібаев Берекет Бақытжанұлы, 

колледждің тарих пәнінің оқытушысы Белғожаева Тұрсын Шәренқызы, колледж бөлім 

меңгерушісі Курманалиев Серікбек Касымұлы) ))( )) 

 

Қорыта келгенде ,басқа қонған бағын бағалайтын ел байлығын еселей отырып, 

тек алға ұмтылады. Біздің әрқайсымыз, Президентіміз Н.Ә.Назарбаев: «Ата-бабаларымыз 

аңсаған азаттық пен тәуелсіздікті алдық. Ендігі мәселе – соны ертеңге жеткізу, келесі 
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ұрпаққа, болашаққа Қазақстанның осы тәуелсіздігін аманаттау» деп үндегендей, 

тәуелсіздігімізді одан әрі нығайту үшін барымызды салуымыз қажет. 

 Біздің басты байлығымыз – пейілі даладай дархан, бірлігі болаттай берік, 

Алатаудай алып халқымыз! Тамыры терең, қазығы берік осын дай елі бар мемлекеттің 

Тәуелсіздігі де баянды болады. Мемлекетіміз мәңгілік жасай берсін!  Тәуелсіздіктің 30 

жылдығында алар асуларымыз көп болғай! Тәуелсіздігіміздің 30 жылдық мерейтойы 

тұғырлы, баянды болсын! Әрқашан күн сөнбесін! Тәуелсіз Қазақстанның таңы нұрлы, 

егемен еліміздің ұрпағының еңсесі биік болып, көк аспанда қасиетті көк туымыз мәңгі 

желбіресін! Тәуелсіздік – ең алдымен қазақ халқының бостандыққа ұмтылған асқақ 

армандары мен қайсар рухының жемісі. Біз үшін Тәуелсіздік күні – ең қастерлі күн. Біз 

бүгінгі барлық жетістіктерімізге Тәуелсіздіктің арқасында қол жеткіздік. Тәуелсіздік – 

тәңірдің біздің ұрпаққа берген үлкен бақыты, халқымыздың мәңгілік құндылығы. 

Сондықтан Тәуелсіздікті қадірлеу, оны бағалай білу, сақтай білу – баршамыздың басты 

парызымыз деп білген жөн. Біздің әрқайсымыз, Президентіміз Н.Ә.Назарбаев: «Ата-

бабаларымыз аңсаған азаттық пен тәуелсіздікті алдық. Ендігі мәселе – соны ертеңге 

жеткізу, келесі ұрпаққа, болашаққа Қазақстанның осы тәуелсіздігін аманаттау» деп 

үндегендей, тәуелсіздігімізді одан әрі нығайту үшін барымызды салуымыз қажет. 

Әрқашан күн сөнбесін! Тәуелсіз Қазақстанның таңы нұрлы, егемен еліміздің 

ұрпағының еңсесі биік болып, көк аспанда қасиетті көк туымыз мәңгі желбіресін. 

Пайдаланылған әдебиеттер: 
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мақсат, бір мүдде, бір болашақ» атты Жолдауы 
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Программалау тілдері бойынша оқыту моделінің жаңа үлгісіндегі                                      

жаппай ашық онлайн-курсын әзірлеу 

 

Бөрiбаев Б.Б. – т.ғ.к. доцент,  

Қалидоллина Г.Т. – магистрант,  

Нұрдаулетова С.Д. – магистрант 

 әл-Фараби атындағы ҚазҰУ, Алматы 

 

Дәстүрлі білімге балама ретінде әлемді танудың әртүрлі тәсілдерін біріктіруге негіз-

делген ашық білім ғана бола алады. Ашық білім өмір бойы үздіксіз оқытуды, білім беру 

қызметіне қатысушылардың қарым-қатынасының сипатын өзгерту мүмкіндігін, білім алудың 

тиімділігі мен қол жетімділігін, ақпараттың тез өсіп келе жатқан жағдайында үнемі өзгеріп 

отыратын және болжанбайтын әлемде бейімделуге қабілетті әлеуметтік белсенді тұлғаны 

тәрбиелеуді қамтиды. Осылайша, ашық білімге көшу ‒ бұл дәстүрлі білім беру жүйелерінің 

білім берудің энциклопедиялығына бағдарлануын, ақпараттық және фактологиялық мате-

риалдардың шамадан тыс жүктелуін жеңу мүмкіндігі, әрқашан жеке адамның және қоғамның 

нақты қажеттіліктері мен қажеттіліктеріне байланысты емес. Сонымен бірге, білімнің ашық-

тығы жеке тұлғаның бір формадан екінші формаға механикалық қозғалысы ретінде емес, өмір 
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бойы жеке тұлғаның зияткерлік және кәсіби келбетін циклдік жаңарту процесі ретінде 

түсініледі [1]. 

Жаппай ашық онлайн курстары (ЖАОК) − бұл қазіргі заманғы педагогикалық 

тұжырымдамалар мен технологияларға негізделген, ақысыз негізде жүзеге асырылатын 

және онлайн немесе заманауи желілік ақпараттық технологиялар арқылы жүзеге 

асырылатын курс. Сонымен бірге, ол қазіргі заманғы аралас білім беру технологиясына 

айналады және бейресми білім берудің жаңа формалары мен әдістерін қолданады. Бұл 

курстардың артықшылығы, оқытушылардың көзқарасы бойынша, оқу процесін жақсы 

ұйымдастыруға, оқытудың қол жетімділігі мен ұтқырлығына, оқытушының кәсіби және жеке 

мақсаттарын жүзеге асыруға, сондай-ақ ресурстардың тиімділігіне мүмкіндік беру болып 

табылады. 

Қазақстандық жоғары оқу орындарында қашықтықтан білім беру саласындағы 

жұмыс тәжірибесі одан әрі дамыту мен жетілдіруді талап етеді. Қашықтан оқыту жүйесі өз 

қызметінде тиімділікке ұмтылуы керек. Ол үшін қашықтықтан білім беру жүйесін жүйелі 

түрде талдау қажет. Алынған нәтижелерді талдау қашықтықтан оқыту жүйесінің 

тиімділігін бағалауға және оның қолда бар тиімді резервтерін анықтауға мүмкіндік береді 

[2]. 

2014 жылдан бастап, әл-Фараби ат. Қазақ ұлттық университеті Вена және Мюнхен 

қалаларындағы Техникалық университеттермен бірігіп, Teaching Competency and Infra-

structure for e-Learning and Retraining (CANDI) жобасын жасай бастады. 2016 жылдан 

бастап, біздің елімізде онлайн курстары жасалып, олар әл-Фараби ат. ҚазҰУ-нің серверінде 

орналастырылып, еліміздің 12 жоғарғы оқу орны оларды пайдалана бастады [3]. 

Біз ұсынып отырған «Web-программалау» курсы студенттерді қазіргі web-технология 

құралдарымен жұмыс істеуге үйретіп, олардың жаһандық желідегі сайттар жасау 

қабілеттерін қалыптастыруға арналған. Курс жалпы желідегі сайттар жасауды үйренгісі 

келетін кез келен жастарға арналған. ЖАОК сыртқы концептуалды дизайны: курстың атауы, 

еңбек сыйымдылығы, сипаттамасы, бейнелік сипатталуы, білім беру бағдарламасы, 

оқытудың күтілетін нәтижелері, авторлар туралы ақпарат болады. 

Қазіргі уақытта білім беру процесі үнемі жетілдіруді қажет етеді, өйткені 

басымдықтар мен әлеуметтік құндылықтардың өзгеруі байқалады: ғылыми-техникалық 

прогресс адамның үнемі өсіп келе жатқан қажеттіліктерін қанағаттандыратын және 

адамның рухани байлығын дамытатын өндіріс деңгейіне жетудің құралы ретінде танылуда. 

Оқу пәндерін оқытудағы жаңа үрдістер танымдық процестерге жалғасады, оның 

тиімділігі толығымен студенттің танымдық белсенділігіне байланысты болып келеді. Бұл 

мақсатқа қол жеткізудің сәттілігі тек ассимиляцияға (оқыту мазмұнына) ғана емес, сонымен 

бірге оны қалай игеруге байланысты, яғни мәліметтерді жеке немесе ұжымдық түрде 

қабылдау, есте сақтау, адамның жеке әлеуетін толық пайдалану тәсілдері арқылы белсенді 

түрдегі оқыту әдістерін қолдана отырып жүзеге асырылады.  

Қазіргі кезде білім беру ісін толыққанды түрде дамыту ісінің рөлі бұрынғыға 

қарағанда, біршама артып келеді, олар қоғам дамуының негізгі факторына айнала бастады. 

Өз кезегінде, бұл білім беру практикасына оқытудың жаңа, неғұрлым тиімді 

технологияларын әзірлеуге және енгізуге қуатты ынталандыру болып табылады. Бұл 

студенттің сауатты маман және демократиялық қоғамның тәуелсіз азаматы ретінде қалып-

тасуына жағдай жасауға бағытталған негізгі қағидаларды әзірлеу қажеттілігін іске асыруға 

алып келеді. Қазіргі кезеңде еліміздегі білім беру жүйесінің қарқынды даму динамикасына 

орай қашықтан оқытудың классикалық түрінен жаппай ашық онлайн-курстарға көшу 

қарқынды жүргізіліп келеді [4]. 

Міне осыған орай, білім беру қызметін басқарудың модельдерін жаңа моделге көшіру 

мәселесі туындап отыр. «Web-программалау» жаппай ашық онлайн курсын дайындау бары-

сында, білім беру қызметін басқарудың төмендегідей инновациялық модельдері 

қолданылды. Сол оқыту модельдерінің кейбір түрлеріне тоқтала кетейік. Адаптивті оқыту – 

бұл тыңдаушы жүйемен белсенді өзара әрекеттесетін оқыту технологиясы. Мысалы, 
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тыңдаушы тест тапсырады, соның нәтижесінде ол сұрақтарға дұрыс жауап бере алса, 

сонымен байланысты жүйе сұрақтардың келесі күрделілік деңгейін ұсынады. Бұл оқыту 

моделінде 1-cуретте көрсетілгендей бірнеше аналитикалық құралдар қолданылады. 

 

 
1-сурет – Адаптивті оқытудың аналитикалық құралдары 

 

Оқыту үлгісінің тағы бір тәсілі – кластың кері бағыттағы (төңкерілген) жүйелік 

моделін қолдану. Бұл модельдің мәні белгілі бір қызмет түрін орындау орнын өзгерту емес, 

оқу процесінің негізгі компоненттерін қайта құру болып табылады. Мұнда құзыреттердің 

дәстүрлі реттілігі өзгереді (есте сақтау, түсіну, қолдану, талдау, синтез, бағалау). 

Біріншіден, теорияның немесе модельдің практикалық қолданылуы зерттеледі, содан кейін 

ғана оның теориялық негіздемесі қарастырылатын болады. Студенттер тапсырмамен 

жұмыс істейді де, оны бағалауға тырысады, оқиғаларды объективті бағалау үшін қажетті 

ақпараттар іздейді және оларды талдауға тырысады, өзіндік шешім нұсқаларын ұсына 

алады [5].  

Бұл оқыту моделі «Web-программалау» жаппай ашық онлайн курсында кейс тап-

сырмалар түрінде жүзеге асырылады. Осыдан кейін келесі кезең басталады да, оның 

барысында студенттер мәселенің теориялық негіздерін игере отырып, осы мәселе бойынша 

жұмыс тәжірибесін үйренеді. Бұл кезеңде біздің жаппай ашық онлайн курсында білім 

алушылар бейнесабақтар бойынша білім алады.  

Қорытынды кезеңде тақырып бойынша барлық зерттелген материалды толық қарас-

тыру және бекіту, осы модельдің немесе теорияның басқа жағдайларға қатысты қолданылу 

жолдары талданады. Яғни, курс бойынша жүйедегі тест тапсырмалары орындалады. 

Осылайша, осы тәсілмен білім берудің жалпы сипаты өзгереді. Егер дәстүрлі 

педагогикада білім дайындалған түрде құрылымдалған, қисынды түрде берілсе, онда 

жүйеленген  оқыту студенттің оны табуға, түсінуге, әрі қарай пайдалану үшін өңдеуге 

белсенді қатысуын талап етеді, бұл зерттелетін пәнге деген қызығушылықты оятады, 

студентті тәуелсіз ойлауға итермелейді, тақырыпты тану, білу шекарасын кеңейтеді. 

Курстың көлемі материалдың мазмұнын ашуға және қойылған оқу-әдістемелік мақсаттарға 

қол жеткізуге жеткілікті болатын презентация түрінде көрсетілген мәтіндік форматтағы 

дәрістерден, ұзақтығы 5-тен 20 минутқа дейінгі қысқа бейнедәрістерден, зертханалық 

жұмыстардағы мәліметтерді негізге ала отырып жасалған тапсырмалардан және ашық 

тесттерден құралады.  

Білім алушы үшін еңбек сыйымдылығы апта бойынша біркелкі бөлінетін болады. 

Курсты игеру мерзімі 5 апта болып жоспарланған. Әрбір тақырыпты игеруге кететін уақыт 

мөлшері – 2 сағат болып белгіленген. Соның ішінде 30 минут – бейнедәрісті игеруге, 30 

минут – дәріс материалдарын меңгеруге, 40 минут –  берілген тапсырмаларды орындауға 

және 20 минут – тест тапсырмаларын орындауға жұмсалады. Модульдегі әр тақырыптан соң 

тест тапсырмалары орындалады және олар пайыздық өлшеммен бағаланады (2-сурет).  
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Курста білім беру процесінің барлық субъектілерінің, атап айтқанда курс 

авторларының, тьюторлардың, білім алушылардың кері байланысы мен интерактивті өзара 

іс-қимылы қамтамасыз етілетін болады. 

 

 
 

2-сурет – Онлайн ашық-курстың құрылымы 

Бұл курста біз web-технологиялар көмегі арқылы программалар негізінде сайттар 

жасауды үйрететін боламыз. Яғни үйренушілер әртүрлі сайттар құра отырып, олардағы 

мәтіндерді өңдеу, сұрыптау, суреттермен жұмыс істеу, сілтемелер құру жұмыстарын жүргі-

зудің негіздерімен танысатын болады.  

 

1-кесте − Курсты оқыту жоспары 

1-модуль 

1-дәріс. «Web-программалау» пәнінің мақсаты мен мәні. Негізгі 

түсініктері мен анықтамалары 

2-дәріс.  HTML-құжатының құрамы мен құрылымы, оның CSS 

кестелері арқылы безендірілуі  

3-дәріс. Web-парақта кестелерді кеңінен пайдалану 

2-модуль 
1-дәріс. HTML тіліне  CSS кестелерін енгізу тәсілдері 

2-дәріс.  CSS құру негіздері 

3-модуль 

1-дәріс. HTML ортасына JAVASCRIPT тілі скриптерін енгізу 

2-дәріс.  Мәліметтер типі. Операторлар, өрнектер 

3-дәріс. Циклдік операторлар. Сөз тіркестерімен орындалатын амалдар. 

Функциялар   

4-модуль 
1-дәріс. JAVASCRIPT тіліндегі объектілер   

2-дәріс.  Браузер оқиғаларын өңдеу 

5-модуль 

1-дәріс. Bootstrap базалық кластарын қолдану 

2-дәріс.  Angular және TypeScript архитектурасы негіздері 

3-дәріс. Angular және TypeScript архитектурасын игеру 

 

Айтылған мәліметтерді қорытындылай келе, білім беру қызметін басқарудың 

дәстүрлі модельдерін біртіндеп жаңа модельдерге өзгерте отырып, жаңа буынды оқыту 

үшін заман талабына сәйкес форматтар мен технологияларды қолдану ісі кезек 

күттірмейтін мәселе екені талас тудырмайды. Осы жұмыста ЖАОК көмегімен оқыту 

«Web-программалау» курсы 

1-модуль

1-дәріс 

Тест – 5%

2-дәріс

Тест – 10%

3-дәріс

Тест – 5%

2-модуль

1-дәріс

Тест – 5%

2-дәріс

Тест – 5%

3-модуль

1-дәріс

Тест – 10%

2-дәріс

Тест – 10%

3-дәріс

Тест – 10%

4-модуль

1-дәріс

Тест – 10%

2-дәріс

Тест – 10%

5-модуль

1-дәріс

Тест – 5%

2-дәріс

Тест – 10%

3-дәріс

Тест – 5%
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үлгісінде білім беру қызметін басқарудың жаңа модельдерін қолдану өзекті жұмыстардың 

бірі болып табылады.  

Сондықтан қойылған мақсатқа жету үшін оқыту үлгісінің қазіргі заманға сай модель-

дерін қолдана отырып, осы сипатталып отырған ақпараттық жүйе жасалды. Жүйе 

болашақта өскелең ұрпаққа зор пайдасын әкеледі деген үмітіміз бар. 
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Здоровье – это состояние любого живого организма, при котором он и его органы в 

целом и по отдельности могут выполнять свои функции; это отсутствие болезней. То есть 

это нормальная функция организма на всех уровнях его работы, который способствует 

спокойной жизни без болезней и недугов [1]. 

Всемирная организация здравоохранения дала более точное определение понятию 

данному понятию – это состояние полного физического, психического и социального 

благополучия, а не только отсутствие болезни. Сюда также всходит, по данным ВОЗ, 

гигиеническое мировоззрение и гигиеническая культура, что, в свою очередь, прежде всего, 

начинается с обычного поддержания чистоты своего дома и своего тела [2]. 

Конечно же, отличное здоровье является важнейшим компонентом в спортивной 

деятельности и жизни детей и взрослых. Это является объектом благополучия каждого 

человека и общества в целом, который отражает настоящую ситуацию и позволяет 

взглянуть в будущее [5]. 

По последним данным, количество детей с заболеваниями увеличилось почти в 

полтора раза. Из заболеваний выделяются следующие по самым высоким темпам роста: 

костно-мышечная система, система кровообращения, эндокринная и мочеполовая система. 

Если же говорить о структуре заболеваемости, то здесь ведущие позиции занимают болезни 

органов дыхания, инфекционные и паразитарные заболевания. 

Здоровый образ жизни – это такое поведение человека, при котором человек будет 

стараться сохранить и укрепить своё здоровье, соблюдает все нормы и правила. У человека 

складывается система взглядов под влиянием различных факторов, которая называется 

образом жизни. А укрепление здоровья – это различные положительные мероприятия, 

mailto:andrea.0708@mail.ru
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которые направлены на сохранение и увеличение уровня здоровья населения до его полного 

стабильного состояния, то есть физического, психического и социального благополучия. 

И если собрать все понятия в кучу и объединить в одно, то получится, что здоровый 

образ жизни – это комплекс медико-биологической и социально-психической системы 

профилактических мероприятий, в которой преобладает значимое место физическое 

воспитание, преодоление трудностей, которые связаны с различными условиями обитания. 

Более 70% детей дошкольного возраста имеют различные серьезные отклонения в 

здоровье. Здоровые дети среди школьников составляют около 10%, а среди старших около 

5%. 

Более чем у 55% детей разного возраста диагностируются различные хронические 

заболевания, сюда же входит искривление позвоночника и сколиоз, и, впервые за столь 

долгий промежуток времени, врачи столкнулись с гипертонией у подростков.  

Все показатели различных статистик медицинских показателей, которые в свою 

очередь отражают качество здоровья, требуют от педагога особых подходов в образовании 

и воспитании, основанных на принципах здоровьесбережения [6]. 

Здоровый ребенок хорошо учится, все успевает, у него высокая работоспособность, 

но за качество образования он ответственности не несет, оно может быть доступно лишь 

при создании определенных условий, направленных на сохранение и укрепление здоровья 

воспитанников. 

Младшие школьники обычно хорошо относятся к физической культуре, но сами не 

стремятся к тому, чтобы сохранить и укрепить своё здоровье. Преподаватель постоянно 

должен корректировать рабочую программу с целью того, чтобы развить интерес к 

здоровому образу жизни и занятиям физической культурой и хорошему отношению к ним. 

Правда без участия родителей и преподавателей в школе добиться никаких результатов не 

получится.  

Преподаватели должны систематически проводить различные мероприятия и 

занятия, беседы о здоровом образе жизни, физической культуре. В этом должны 

приниматься активное участие родители и преподаватели, что должно дать положительные 

результаты в формировании поведения [3]. 

В программе формирования культуры здорового и безопасного образа жизни особое 

место отводится тому, чтобы побудить желание в детях заботиться о себе и о своем 

здоровье, формирование здорового питания, правильного режима дня и отдыха, 

формирование знаний о негативных факторах риска здоровья для детей, а также 

потребности у ребенка регулярно обращаться к врачу по различным вопросам, которые 

беспокоят его [6]. 

Можно сделать вывод, что здоровье детей является целостным социально-

психологическим явлением и представляется в виде комплексного воздействия и 

качественного современного образования. Доказано учеными, что здоровье и обучение 

взаимосвязаны и взаимообусловлены, и чем крепче здоровье воспитанников, тем 

продуктивнее обучение и выше противостояние негативному воздействию со стороны 

окружающего мира. 

Школьники, которые регулярно занимаются физической культурой, успешно 

воспринимают материал, преподносимый на уроках, меньше устают и не болеют, в связи с 

чем болеют меньше [4]. 

Новые инновационные планы и программы, внедренные в учебный процесс в 

школах, помогают решить данную проблему более эффективно и быстро. Однако 

содержательная часть зависит от четкого определения психолого-педагогической 

направленности физического воспитания, определения целей и задач, воспитание и работа 

с учениками. 

И, конечно же, хотелось бы отметить, что огромную роль в физическом воспитании 

играет педагогическая психология, которая изучает сами проблемы обучения и воспитания, 
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то есть условия педагогического процесса, которые создают комфортную атмосферу для 

развития и обучения [4]. 

В процессе физического воспитания имеются большие возможности для того, что 

осуществить умственное, эстетическое и трудовое воспитание. Это достигается при 

правильно организованных занятиях, а также посредством нравственных качеств самих 

школьников и волевыми качествами. 

На данном этапе жизни человека правильно организованное физическое воспитание 

во многом способствует разностороннему развитию детей, обеспечивает хорошие условия 

для нормальной деятельности всех систем ребенка. 
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Особенностью организации образовательной среды в последнее время стал переход 

на дистанционный формат обучения. Пандемия, внесла определенные изменения в образ 

жизни студентов и повлиял на состояние их здоровья. Дистанционное обучение – это такая 

форма обучения, при которой взаимодействие педагога и студентов между собой 

осуществляется на расстоянии, с применением информационных технологий и систем 

телекоммуникации. Сначала может показаться, что такое обучение удобное, что появится 

больше свободного времени и знания будут усваиваться намного лучше, но, к сожалению, 

это далеко не так. Студенты были вынуждены учиться в такой обстановке, которая для них 

малознакома и непривычна. Дистанционное обучение имеет определенные недостатки, 

которые отрицательно сказываются не только на физическом здоровье студентов, но еще и 

на их психоэмоциональном состоянии.  

Организация самого процесса обучения отличалась тем, что студенты достаточно 

долго пребывали в стрессовой ситуации. В психологии, медицине, физиологии понятие 

«стресс» употребляется для обозначения обширного круга аффективных состояний 
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человека, возникающих в ответ на воздействия окружающей среды, в том числе и резкую 

смену условий обучения, переход на дистанционную форму вузовского образования. 

Проявляется стресс в основном на эмоциональном уровне. Признаками стресса являются: 

раздражительность, беспокойство, повышение агрессивности, нарушение сна, 

утомляемость и т.п. Одной из разновидностей стресса является учебный стресс, 

возникающий из-за стресс-факторов в учебной деятельности студентов [2, с. 1-2]. 

Проблемы, которые возникают в условиях дистанционного обучения, являются стресс-

факторами – причинами возникновения учебного стресса. 

Одна из причин учебного стресса связана с такой проблемой дистанционного 

обучения как стабильный интернет. Связь преподавателей со студентами осуществлялась с 

помощью работы в электронной информационно-образовательной среде, где 

предоставлялись и оценивались задания. Лекционный материал студенты получали из 

видеоуроков, видеоконференций, вебинаров как в записи, так и онлайн. Онлайн занятия 

проводились на различных платформах для видеоконференций (Zoom, Skype и т.п.). Но для 

того, чтобы без проблем использовать различные образовательные сайты и платформы для 

видеоконференций нужна устойчивая интернет связь.   

Из-за «слабого» интернета у студента могут возникнуть проблемы с выходом на 

связь, то есть по независящим от него обстоятельствам, он может не присутствовать на 

занятиях и у студента возникает страх, что его могут отметить как отсутствующего, что 

может повлечь за собой дальнейшие отработки. В такие периоды студенты нервничают и 

им постоянно приходится беспокоиться по этому поводу [3, с. 55]. 

Неустойчивая интернет связь может подвести студентов и тогда, когда им нужно 

ответить на вопросы преподавателя во время онлайн-занятия или выполнить задание за 

определенное количество времени, а сайты и платформы начинают зависать или долго 

загружаются. Обучающиеся нервно жмут на разные клавиши на клавиатуре, в ожидании 

того, что неполадки исчезнут. Это мешает сосредоточиться и продуктивно работать. Если 

такие ситуации возникают достаточно часто, то студенты становятся не просто 

недовольными, а очень раздражительными, у них могут наблюдаться вспышки гнева.  

Также неполадки с интернетом могут возникнуть и во время тестирования или сдачи 

сессии онлайн. Студент и так напряжен самим процессом экзамена, а если интернет 

подведет в самый неподходящий момент, экран начнет зависать или связь совсем 

прервется, то у студента может появиться паника и возникнуть мысль о том, что ситуация 

безвыходная и он не сдал экзамен.  В такой ситуации студент растерян и у него проявляются 

острые эмоциональные реакции, такие как страх и даже гнев. 

Стоит отметить, что особенно трудно приходится студентам сельской местности, так 

как там очень неустойчивое интернет - соединение. Такие студенты со стрессовыми 

ситуациями, связанными с интернетом, будут сталкиваться намного чаще, чем те студенты, 

которые живут в городе. 

Следующая причина учебного стресса связана с такой проблемой дистанционного 

обучения как отсутствие очного общения с преподавателем. Важный элемент процесса 

обучения – обратная связь от студента к преподавателю и наоборот. Процесс общения в 

условиях дистанционного обучения полностью меняется [4, с. 309]. Задавать вопросы и 

получать на них ответы намного удобнее, когда занятия проходят в аудиториях и общение 

происходит в очной форме. В условиях дистанционного обучения у студентов нет 

возможности подойти лично к преподавателю после занятия и обсудить с ним сложности, 

возникшие во время выполнения задания [1]. 

Учащиеся вузов привыкают к преподавателям, к их манере подачи информации и к 

атмосфере, которую они создают для них. А из-за сложившейся ситуации, студентам 

приходилось на протяжении 5-6 часов подряд смотреть на экраны компьютеров и 

телефонов на занятиях. При этом студентам сложно воспринимать материал, из – за 

сложностей такого общения с преподавателями они не могут получить исчерпывающие 

ответы на волнующие их вопросы. Им приходится во многом разбираться самостоятельно, 
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но это удается сделать не всегда [3, с. 55]. В связи с этим у студентов может наблюдаться 

неудовлетворенность выполненной работой, возрасти тревога и появиться некоторая 

безысходность.  

Еще одна причина учебного стресса связана с такой проблемой дистанционного 

обучения как увеличение учебной нагрузки. С переходом на онлайн обучение значительно 

увеличивается объем учебного материала в онлайн-лекции, преподаватели задают больше 

материала для самостоятельного изучения и увеличивают объёмы домашней работы [5, с. 

69]. Кроме того, в связи с большим количеством онлайн-платформ в условиях 

дистанционного обучения происходила рассинхронизация взаимодействия между 

участниками образовательного процесса, то есть каждый преподаватель присылал задание 

или проводил занятие по-разному [6, с. 76]. В связи с этим, в режиме дня студента 

происходят существенные изменения, которые влияют на сон. Многие студенты жалуются 

на недосып. Времени критически не хватает, поэтому обучающиеся сидят допоздна, чтобы 

доделать всю работу, заданную на самостоятельное выполнение. Это сказывается на 

снижении умственной работоспособности, повышении утомляемости и общем 

эмоциональном фоне [3, с. 55]. Повышенная сонливость в дневное время суток, трудности 

засыпания, прерывистый сон, бессонница могут стать причинами возникновения 

тревожности, ощущения эмоциональной истощенности и даже вызвать депрессию. На фоне 

стресса у студентов может проявляться конфликтность.   

Не все готовы столкнуться с проблемами, которые возникают в условиях 

дистанционного обучения. Для того, чтобы студентам было легче справиться с 

возникающим у них учебным стрессом, им можно придерживаться нескольких несложных 

правил:  

- помнить, что безвыходных ситуаций не бывает. Не нужно паниковать, а нужно 

постараться связаться с преподавателем и спокойно обсудить с ним возникшую проблему; 

- составить распорядок дня и стараться придерживаться его, тогда увеличится 

продуктивность и появится возможность увеличить количество часов сна; 

- каждое утро делать зарядку. На протяжении дня, в перерывах между занятиями, 

делать упражнения под расслабляющую музыку; 

- стараться чаще выходить на свежий воздух. Во время прогулки стоит отвлечься от 

негативных мыслей; 

- как можно чаще общаться с друзьями, родственниками, а не сидеть целыми днями 

за экраном компьютера, погрузившись лишь в свои тревожные мысли. 

Таким образом, можно сделать вывод о том, что дистанционное обучение имеет 

определённые проблемы, которые оказывают влияние на психоэмоциональное состояние 

студента. Негативные аффективные переживания, сопровождающие стресс, ведут к 

неблагоприятным изменениям в организме человека. 

Несмотря на то, что дистанционное обучение вводилось с целью снижения рисков 

распространения пандемии, оно оказало непосредственное влияние на здоровье студентов. 

Такой формат обучения еще недостаточно безопасен, требует дальнейшего 

усовершенствования, а также на данный момент не может окончательно заменить 

традиционное образование.  
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Сбережение здоровья населения, особенно детей и молодежи, сегодня называют 

приоритетным направлением деятельности всего общества, ведь только здоровые дети в 

состоянии должным образом усваивают полученные знания и в будущем способны 

заниматься производительно-полезным трудом. Здоровьесбережение в образовании как 

ценность представлено тремя взаимосвязанными блоками: здоровьесбережение как 

ценность государственная, общественная, личностная [3]. 

В свое время В. А. Сухомлинский писал: «Забота о здоровье — это важнейший труд 

воспитателя. От жизнерадостности, бодрости детей зависит их духовная жизнь, 

мировоззрение, умственное развитие, прочность знаний, вера в свои силы» [7]. Эта мысль 

остается актуальной и сегодня. 

В современной школе уделяется большое внимание здоровьесберегающим 

технологиям, которые направлены на решение самой главной задачи образования – 

сохранить, поддержать и обогатить здоровье детей. Следовательно, можно сказать, что 

целью внедрения здоровьесберегающих технологий в образовательный процесс - является 

формирование культуры здоровья. Именно на это должны быть направлены усилия семьи 

и образовательного учреждения [4]. Понятие «здоровьесберегающих образовательных 

технологий» появилось в педагогическом обиходе совсем недавно, лишь в последние 2–3 

года. 

Н.К Смирнов отмечает, что здоровьесберегающие образовательные технологии" – 

качественная характеристика любой образовательной технологии, ее «сертификат 

безопасности для здоровья», это совокупность приемов, принципов и методов 

педагогической работы, дополняющие  традиционные технологии обучения, воспитания и 

развития задачами здоровьесбережения [8]. 

Использование таких технологий направлено на  решение целого ряда задач, таких 

как:   

- закладывание фундамента хорошего физического здоровья; 

- повышение уровня психического и социального здоровья воспитанников; 

- проведение профилактической оздоровительной работы; 

- ознакомление дошкольников с принципами ведения здорового образа жизни; 

- мотивация детей на здоровый образ жизни; 

- формирование полезных привычек; 

- формирование валеологических навыков; 

https://teacode.com/online/udc/37/371.71.html
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- формирование осознанной потребности в регулярных занятиях физкультурой; 

- воспитание ценностного отношения к своему здоровью. 

В контексте задач здоровьесбережения все педагогические технологии 

подразделяются на 3 группы [2]: 

- включает технологии, с большой вероятностью наносящие вред здоровью 

студентов и педагогов. К этой группе относится  традиционная технология обучения, 

разработанная Я.А. Коменским (классно-урочная система обучения), сюда же относятся 

технологии, для которых характерны чрезмерная интенсификация образовательного 

процесса, активное использование приемов авторитарной педагогики. 

- технологии, в которых сохранение и укрепление здоровья субъектов 

образовательного процесса определяется в качестве приоритета. Эти технологии 

обозначаются как здоровьесберегающие. 

- самая многочисленная группа технологий, к которой относятся все остальные 

педагогические технологии, по определению которых невозможно судить об их 

воздействии на здоровье участников образовательного процесса.  

Здоровьесберегающие педагогические технологии должны обеспечить развитие 

природных способностей личности: когнитивных способностей, нравственных и 

эстетических чувств, волевых усилий, потребности в деятельности, овладении 

первоначальным опытом общения с людьми, природой, искусством. 

Вышесказанное позволяет перейти к рассмотрению ее функциональной 

составляющей: 

Функции здоровьесберегающих технологий [6]: 

- формирующая: осуществляется на основе биологических и социальных 

закономерностей становления личности. В основе формирования личности лежат 

наследственные качества, которые предопределяют индивидуальные физические и 

психические свойства. Дополняют формирующее воздействие на личность социальные 

факторы, обстановка в семье, классном коллективе, установки на сбережение и умножение 

здоровья как базы функционирования личности в обществе, учебной деятельности, 

природной среде; 

- информативно-коммуникативная: обеспечивает трансляцию опыта ведения 

здорового образа жизни, преемственность традиций, ценностных ориентаций, 

формирующих бережное отношение к индивидуальному здоровью, ценности каждой 

человеческой жизни; 

- диагностическая: заключается в мониторинге развития учащихся на основе 

прогностического контроля, что позволяет соизмерить усилия и направленность действий 

педагога в соответствии с природными возможностями личности, обеспечивает 

инструментально выверенный анализ предпосылок и факторов перспективного развития 

педагогического процесса, индивидуальное прохождение образовательного маршрута; 

- адаптивная: предполагает воспитание у студентов направленности на 

здравотворчество, здоровый образ жизни, оптимизацию состояния собственного организма 

и повышение устойчивости к различного рода стрессогенным факторам природной и 

социальной среды; 

- рефлексивная: заключается в переосмыслении предшествующего личностного 

опыта, в сохранении и приумножении здоровья, что позволяет соизмерить реально 

достигнутые результаты с перспективами; 

- интегративная: объединяет народный опыт, различные научные концепции и 

системы воспитания. 

Также нельзя не отметить важность присутствия здоровьесберегающих технологий 

в условиях дистанционного обучения. Учебный процесс в 2020 году ознаменовался 

переходом обучающихся на дистанционное обучение в связи с пандемией. Учебный 

процесс превратился из «живого» в виртуальный. Участие в нем стало возможным лишь с 

помощью компьютеров и прочих гаджетов. После проведения ряда исследований было 
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выявлено, что современные образовательные организации не располагают безопасными 

для здоровья технологиями и устройствами для онлайн-обучения.  

Использование современных технических средств во всех формах обучения может 

привести к ряду негативных последствий, в числе которых можно отметить ряд негативных 

факторов психолого-педагогического характера и спектр факторов негативного влияния 

средств информационно-коммуникационных технологий на физиологическое состояние и 

здоровье обучаемого. 

Таким образом, здоровьесберегающие технологии можно рассматривать как одну из 

самых перспективных систем, их применение в работе повысит результативность в 

образовательном процессе, сформирует у педагогов и родителей ценностные ориентации, 

направленные на сохранение здоровья и гармоничное развитие воспитанников, однако учет 

и профилактика рисков для здоровья повысит их эффективность. 
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Аннотация. В статье представлен смысл категории «воспитания» как духовного 

питания человека, благодаря которому он взрастает над самим собой. Представлена 

иерархичность духовности по мнению русских мыслителей рубежа XIX – XX веков, 

Б. П. Вышеславцева и В. В. Зеньковского, основанная на представлениях христианской 

антропологии. По мнению ученых человек духовный стремится к богоподобию: духовная 

личность – есть воплощенный дух, воплощенный ум, творческая свобода, свобода 

воплощения своих идей. Отечественная педагогика демонстрирует широту смысла 

саморазвития, через которое происходит качественное преобразование личности, 

направленность ее на созидание своего «Я» и стремление к высшим идеалам.  

Ключевые слова: воспитание, духовно-нравственное воспитание, духовность, 

педагогические традиции, христианская антропология, духовная личность. 

 

Кем бы человек ни стал в дальнейшей жизни, – подвижником или политиком, 

священником или путешественником, художником или ученым, воином или хозяином, 

врачом или педагогом, – он внесет в свой труд, в свое вдохновение, в свои создания 

религиозную любовь к Совершенству, верное ви́дение Его, пение о Нем, о Его бытии, о Его 

Содержаниях; это созерцание и пение есть уже молитва, и творчество его станет 

суще-религиозным… 

И. А. Ильин «Основы христианской культуры» 

 

Категория «воспитание» в различном содержании и трактовках более двадцати 

столетий (от Платона до наших дней) является одной из основных категорий 

человековедческих наук. В каждом обществе в ходе исторического развития возникала 

ситуация выделения от обычного процесса социализации в качестве самостоятельной 

сферы деятельности процесса подготовки человека к жизни, который в свою очередь 

проходил путь становления [11, с. 7]. 

Сегодня в науке существует различный опыт истолкования значения понятия 

«воспитание» в силу многозначности термина. Например, Э. Дюркгейм определяет 

воспитание как «действие, оказываемое взрослыми поколениями на поколения, не 

созревшие для социальной жизни. Воспитание имеет целью возбудить и развить у ребенка 

некоторое число физических, интеллектуальных и моральных состояний, которых требуют 

от него и политическое общество в целом, и социальная среда, к которой он, в частности, 

принадлежит» [14, с. 303]. Позднее воспитание определялось как:  

 совокупность процессов, способствующих развитию человеческих 

способностей, отношений и иных форм поведения, благоприятных для социума; 

 социальный процесс, организованный для целенаправленного влияния и 

контроля со стороны окружения людей, для достижения оптимального развития и 

социальных компетентностей; 

 любой процесс развития возможностей и способностей через передачу 

определенных знаний, ценностных установок и морально-нравственных норм поведения; 

 развивающий процесс, обеспечиваемый специально созданными для него 

организациями (школы, университеты и пр.), для научения и учебы; 

mailto:geo_pedagog@mail.ru
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 процесс и результат учения и научения [6;23]. Этим перечнем понятие 

воспитания не исчерпывается, но лишь указывается на его многогранность. 

Лифинцева Н. И. отмечает, что смысл воспитания как особого вида деятельности, в 

классическом понимании представителей отечественной педагогики, состоит в духовном 

питании человека, благодаря которому он взрастает над самим собой. Педагогическое 

воздействие направлено на умение «извлечь спрятанное» в человеке и развить его.  

Говоря о воспитании как основной категории педагогической науки, Цеева Т. А. 

замечает, духовно-нравственное воспитание при должном выстраивании отношений 

субъектов процесса воспитания положительно сказывается на облике самого воспитателя. 

Это акцентирует внимание на моделировании педагогической деятельности, при котором 

важно учесть положительный педагогический опыт предшествующих эпох [19, с. 40].  

Конец XX века ознаменован интересом педагогического сообщества к философско-

педагогическому наследию русского Зарубежья и к отечественному педагогическому 

наследию первой половины XX века, касающихся темы «личности».  Главная заслуга этих 

мыслителей в том, что они осуществили «поворот философско-педагогической мысли в 

сторону исследования проблем духовно-нравственного совершенствования целостной 

личности, объединяющей в своем внутреннем мире и поведении «всеединство» мировой 

культуры» [10, с. 18]. 

Понятие «личность» в России в научном обороте появилось в разное время в 

различных областях знаний. Так, В. И. Даль, писатель-лингвист,  трактует это понятие как 

производное от «лица», а один из основоположников научной педагогики в России 

К. Д. Ушинский в середине XIX века употребляет понятие «личность» в 

терминологическом значении, близком нынешнему и обращает внимание на 

этимологическую связь «личность – лицо».  Из собраний сочинений К. Д. Ушинского мы 

узнаем, что педагог различает источники стремлений человека, указывая их трехчастное 

деление: стремление тела; стремление души и стремление духа. «Духовное развитие 

отражается в наружности человека», что «идея характера начертывается в наружности» – 

подчеркивает педагог связь формы и содержания личности [16, с.153].  Также о 

взаимосвязи источников стремлений человека свидетельствуют следующие слова: 

«страшное изменение происходит в наружности человека под влиянием безнравственной 

жизни», предполагал, что «многим, вероятно, удавалось на своем веку видеть примеры, как 

постоянная привычка унижаться и подличать превращала мало помалу самое прекрасное 

лицо в отвратительную вывеску душевной низости» [16, с.153]. 

На этимологическую связь семантического ряда «личность – лицо – личина» обратил 

внимание Н. А. Бердяев. Так, философ в своем труде «Я и мир объектов. Опыт философии 

одиночества и общения» утверждает, что связь этого семантического ряда обусловлена 

субстанциональной категорией – духовностью. Восприятие лица, утверждал мыслитель, 

совсем не есть восприятие физического явления, лицо – это проникновение в душу и дух. 

Проблема личности прежде всего связана с проблемой лица, и «нет в мире ничего более 

значительного, более выражающего тайну существования, чем человеческое лицо». «Через 

лицо прежде всего личность приходит в общение с личностью» [2]. Исходя из того, что 

человек в жизни сталкивается с «социальным множеством», и хочет что-то в этом мире 

значить, он:  

 во-первых, пытается занять определенное положение в обществе, в жизни, 

играть определенную роль. Для исполнения роли, как и на театральной сцене, человеку 

необходима маска – личина: «в социальном множестве, как объекте, личность ... теряет 

лицо и принимает личину»;  

 во-вторых, он все-таки пытается сохранить свою неповторимость и 

индивидуальность,  чтобы не быть поглощенным и раздавленным обществом, личность 

вновь прибегает к маске – личине. «В личине-маске человек не только себя приоткрывает, 

но он себя защищает от растерзания миром» [2]. В отношении личности у личины – двойная 

роль: проявить себя и скрыть, оставаясь неузнанной в существе, сокрытой от лжи мира. 
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Мыслитель Н. А. Бердяев отмечал, что личность нельзя понимать ни биологически 

ни социологически, поскольку эти факторы выступают как формы отражения и выражения 

ее содержания. Наиболее полно это соотношение проявляется в триаде «лицо – личина – 

личность». Будучи этимологически родственными, составные этой триады понятийно 

различны: лицо как биологическая форма может выражать внутренний мир человека, 

личина как маска может служить для сокрытия этого мира от окружающих. 

Философ, писатель и публицист И. А. Ильин определяет «духовное» как «дар 

выбора, предпочтения и самоопределения» [9, с. 43]. «Дух человека, – пишет И. Ильин, – 

есть личная энергия и притом разумная энергия; разумная не в смысле «сознания» или 

«рассудочного мышления», а в смысле предметного созерцания, зрячего выбора и действия 

в силу духовно-достаточного основания». «Духовность – форма человеческого 

самосознания, самоидентификации, основа конституирования человека в роли субъекта 

отношений, сфера сущности человека» [1, с. 90]. 

«Человек есть личный дух», – утверждал И.А. Ильин и считал возможным 

воспитание лишь пробудив душу к чувствованию национального духовного опыта, начав с 

воспитания чувства духовного достоинства, без этого невозможно формирование личности 

духовной – утверждает философ [12, с. 85]. Духовность личная придает человеку форму, 

дает осмысленность, цельность, силы к жизни и желание жить, несмотря на страдания и 

бремена. Духовная личность видит драгоценную жемчужину, ради которой стоит жить и не 

страшно умереть. Духовной личностью осмысливается бытие, здесь очень важно 

подчеркнуть мысль о значимости Церкви, которая не только духовно возвышает, но и 

способна по-настоящему объединять людей в мистическом единстве во главе со 

Христом [12, с. 86]. 

Известный русский философ А.С. Хомяков даже ввел особое понятие «соборности» 

для характеристики природы церковного единства. Соборность для Хомякова никак не 

совпадает с общественностью или корпоративностью. Простое общественное объединение 

всегда умаляет свободу личности, и только церковное единство или соборность сохраняет 

индивидуальную свободу. Однако это не означает, что в Церкви господствует произвол. 

Нет, свободное вхождение в Церковь означает свободное согласие жить в соответствии с 

едиными для всех членов божественными заповедями или нормами. «Провозглашая 

свободное, личностнотворческое отношение к Богу, И.А. Ильин одновременно указывает и 

на опасность, которая может подстерегать на этом пути. Она заключается в возможности 

эмоционально-психологического самообмана, когда человек принимает за божественное 

откровение свои эмпирически обусловленные душевные проявления» [20]. Но, несмотря на 

это, философ считает допустимым предоставить людям саму возможность ошибаться в 

вопросах веры, не опасаясь при этом искренних и честных еретиков, так как опасность 

заключается не в том, что человек, искренне ищущий Бога, увидит Его по-своему и 

окажется еретиком, а в том, что он захочет уйти от Бога и увлечет других – сначала ложью, 

лукавством, а затем принуждением и террором. Начнет с проповеди вседозволенности и 

злоупотребления внешней свободой, а закончит разрушительным воздействием на процесс 

внутреннего освобождения.  

Несмотря на то, что свобода человека порождает столько видов зла (некоторые 

философы и богословы сводят все зло, даже в мире природы, к свободе человеческой воли), 

только благодаря ей обнаруживается и осуществляется смысл человеческой жизни. 

Достоинство и нравственность личности основываются только на свободе. Вот как 

рассуждает об этом сам Ильин: «Жизнь человека без свободы – бессмысленна или 

невозможна. Так это и есть на самом деле. Все духовное и великое возникает в жизни 

таинственным образом из себя самого и через самого себя» [12, с. 86]. Интересно сравнить 

данную мысль с аналогичной мыслью талантливого современника И.А. Ильина  – русского 

философа и религиозного мыслителя С. Л. Франка. В своей книге «Смысл жизни» он писал: 

«Минимальное условие возможности достижения смысла жизни есть свобода; только 

будучи свободными, мы можем действовать “осмысленно”, стремиться к разумной цели, 
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искать полноты удовлетворенности; все необходимое подчинено слепым силам 

необходимости, действует слепо, как камень, притягиваемый землею при своем 

падении» [17, с.57]. 

Духовность нужно понимать шире, чем понимают ее обыкновенно – считал философ 

Н. А. Бердяев. «Большую духовность может иметь и человек, – писал философ, – который 

по состоянию своего поверхностного сознания, часто по недоразумению считает себя 

материалистом» [3, с. 320]. 

Исследуя творчество Н. А. Бердяева, Жукова О. А. приходит к следующим 

заключениям. Дух не является, согласно Бердяеву, объективной реальностью, его нельзя 

понимать и как рациональную категорию бытия. Эту проблему он обосновывает в работе 

«Дух и реальность. Основы богочеловеческой духовности». Поэтому «философия духа 

должна быть не философией бытия, не онтологией, а философией существования». В 

попытке отграничить свою метафизику от платоновского детерминизма идей и 

гегелевского монизма Абсолютного духа Бердяев, боясь натурализации духовной 

реальности, отказывает Духу в бытийном универсализме: «Дух совсем не есть идеальная, 

универсальная основа мира. Дух конкретен, личен, «субъективен», он раскрывается в 

личном существовании, в личном существовании раскрывается и конкретно-универсальное 

в духе. Конкретно-универсальное существует не в идеальной отвлеченной сфере, не в 

родовом бытии идей, а в личном существовании, высшей качественности и полноте 

личного существования». В этом Бердяев видит залог уникальности и неповторимости 

личности, ее универсальной причастности к миру, который она способна «обнять своей 

любовью и познанием». Понимание духовности как высшего качества, ценности и высшего 

достижения в человеке ставит вопрос о реализации искомого образа новой духовности. 

Бердяев ставит под сомнение идею личного спасения, усматривая в ней «трансцендентный 

эгоизм».  

Идеал, к которому стремится мыслитель, – целостная богочеловечность 

христианства в его истории. Спасение здесь возможно только с ближним, с другими. 

Моральный императив Бердяева: «Каждый человек должен взять на себя боль и муку мира 

и людей, разделить их судьбу. Все за всех ответственны». По мнению Бердяева, в 

индивидуалистической стратегии спасения прослеживается утилитаризм, извращающий 

духовную жизнь. И далее, на наш взгляд, он формулирует определяющий момент своей 

метафизики творчества, примиряя социальный и трансцендентный векторы спасения через 

преодоление границ сакральной и профанной духовности [7, с. 42].  

В отличие от Н. А. Бердяева И. А. Ильину не свойственно такое отношение к 

духовности. Мыслитель различает различные духовные пути для разных народов и 

отдельных людей в частности, выражающие опыт богопознания. И каждый из путей может 

привести к Богу, если не умрет духовно: «Человек гибнет, когда он живет унизительно и 

умирает позорно, когда он предается злу...» [20]. 

Шеховская Н. Л. в статье, «И. А. Ильин и К. Д. Ушинский: «диалог» о 

духовности»   говорит о схожести взглядов философов по вопросу понимания духовности, 

так, К. Д. Ушинский писал: «Окружите человека всеми этими благами (имеются в виду 

блага цивилизации), и вы увидите, что он не только не сделается лучше, но даже не будет 

счастливее, и что-нибудь одно из двух: или будет тяготиться самой жизнью, или быстро 

пойдет понижаться до степени животного. Это нравственная аксиома, из которой не 

вывернуться человеку. Зерно его существа, бессмертный дух его требует иной пищи и, не 

находя ее, или томится голодом, или покидает человека заживо» [21, с. 69-70].  

Духовность предполагает иерархичность – считает русский философ и религиозный 

мыслитель рубежа XIX – XX веков, Б. П. Вышеславцев: «все в личности подчиняется духу: 

дух выше тела и души, и он «одухотворяет» тело и душу» [18]. Согласно представлениям 

христианской антропологии философ выделяет семичастное строение человека («семь 

онтологических ступеней»). По его мнению, человек есть существо: 

1) физико-химическое; 
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2) биологическое; 

3) психическое; 

4) лично-бессознательное, основанное на коллективно-бессознательном; 

5) сознание, «сознательная душа» и «прежде всего недуховная, животная душа, 

которая определяется как эгоцентрическая установка сознания; 

6) «Человек есть, наконец, духовное сознание, дух, духовная личность, – писал он, 

– и в этом своем качестве он есть строитель и носитель культуры»; 

7) богоподобное. 

Высшее проявление духовности по Б. П. Вышеславцеву – седьмая ступень – 

богоподобие («и в этой своей богоподобной непостижимой глубине человек и встречается 

с Богом»), неповторимость, оригинальность личности («человек «в себе», самость), как 

самостоятельная ответственность личности перед Богом. «В христианстве, – писал 

Б. П. Вышеславцев, – духовная личность есть воплощенный дух, воплощенный ум, 

творческая свобода, свобода воплощения своих идей» [18]. 

Особенно ценной для педагогики идею иерархичности в структуре личности считал 

В. В. Зеньковский. Основываясь на теологических положениях христианской 

антропологии: идее тварности мира; примата личности (ипостаси) над природным бытием; 

личности как образа и подобия Божия; Церкви как свободного и соборного единства в Боге 

(личностей); ключевой методологической установке, согласно которой, свободный человек 

сам несет ответственность перед Богом и самостоятельно проходит свой путь духовного 

воспитания, философ провозглашает идеал воспитанной личности [8, с. 11]. Так, должна 

быть воспитана личность:  

1) духовная; 

2) целостная;  

3) иерархически организованная, но гармонично развитая даже при 

аксиологической неоднозначности составляющих; 

4) морально-нравственная; 

5) обладающая духовным характером; 

6) облагороженная верой и религиозностью; 

7) свободная, поступки которой определяются только совестью и находящимся в 

согласии с ней нравственным долгом [8]. Шмонин Д. В. отмечает значимость вклада 

В. В. Зеньковского в основания теоретической педагогики и практики образования, 

полностью соответствующие духу христианской образовательной парадигмы [22, с. 213]. 

Рассмотрим также взгляды российского и советского педагога и психолога 

П. Ф. Каптерева как ученого, признававшего идеи доминанты духовной составляющей в 

вопросах воспитания и иерархическую структуру личности.  Следуя принципу 

природосообразности, педагог утверждал, что задатки, имеющиеся у человека от рождения 

нуждаются в развитии, личность нуждается в воспитании. П. Ф. Каптерев считал 

иерархический принцип структуры личности обусловленным конституцией человека: 

«равенство сил и энергии органов чуждо нашей природе: мы по самой натуре – существа 

неравные» [20, с. 57]. И потому невозможно осуществить гармонию развития в смысле 

равного развития всех сил и духа и тела. «Из такого природного неравенства, – писал П. Ф. 

Каптерев, – сделать равное невозможно. Как ни уравнивай, все выйдет неравное, да и 

стремиться к уравнению опасно, так как этим легко нанести существенный вред 

талантливости и гениальности» [15, с. 20; 13, с. 398]. 

Шеховская Н. Л. анализируя взгляды П. Ф. Каптерева, приходит к выводу, что 

гармоничное развитие личности достигается необязательной равнозначностью развития 

всех ее качеств, но приложением воспитательных усилий. Главное, по мнению и 

Зеньковского В. В. и Каптерева П. Ф. акцентировать внимание на сильных сторонах 

личности, на главных ее положительных задатках, не упускать при этом и других, менее 

сильных: «при заботах о всестороннем развитии и усовершенствовании личности стороны 

более важные должны и внимания привлекать больше, а менее важные – меньше» 
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[20, с. 57]. Гармоничное развитие личности понималось как звучание оркестра: у каждого 

инструмента своя партия, время от времени он играет тише или громче, или вовсе замолкает 

– в целом достигается симфония.  

Подводя итоги, отметим, что в педагогическом понимании жизнь духовная – явление 

очень сложное и хрупкое, извне объективно не наблюдаемое внутренне содержание 

человеческого «Я», проявление глубинного «самобытия» человека.  

Голошумова Г. С. анализирует различные концепции и методологические подходы 

и обосновывает сущность феномена «духовность» через следующие обобщения: 

1) духовность является внутренней структурой человеческой сущности и связана с 

внутренней жизнью человека; 

2) духовность обнаруживается в культуре человека, является проявлением 

ценностной составляющей внутренней жизни; 

3) духовность – это бескорыстное служение людям, основа межличностного 

общения; 

4) духовность – способность проявления глубинного самобытия, жизни духа, 

осознание личностью цели и ценности своего существования [5, с. 152]. 

Будз В. П. и Гоян И. Н. в статье «Гуманизм как фактор воспитания национальной и 

общечеловеческой духовности» замечают, что дух, духовность – самые важные категории 

социального и естественного бытия человека, которые структурно влияют на качество 

общественных отношений. В качестве составляющих духа, духовности, выступают и 

социальные чувства человека, его мышление и воля, которые воплощаются в интересах и 

ценностях, при этом реализация ценностей в социальном бытии имеет своим основанием 

сферу сознания [4, с. 95-96]. 

Несмотря на то, что в нашей работы мы преимущественно обращаемся к мысли 

отечественных ученых, мнение Э. Шпрангера будет для нас очень важным. Так, 

Э. Шпрангер полагает, что ценностная ориентация имеет не социальное, а духовное начало, 

и является частью общего человеческого духа. Духовный внутренний мир индивида 

воспринимается целостно, элементы которого связаны по смыслу. Исходя из ведущей 

духовной ценности, ученый выделяет шесть типов понимания или шесть форм познания 

жизни: 

1) теоретический человек – это человек, для которого высшей формой 

деятельности, определяющей его жизнь, является познание; 

2) экономический человек – определяющей ценностью жизни является полезность; 

3) эстетический человек – сконцентрирован на «построение и оформление самого 

себя»; 

4) социальный человек – организующим принципом жизни которого является 

любовь как отношение к ближнему; 

5) властный человек – внушает другим собственную ценностную установку в 

стремлении преобладать над другими, другие ценностные мотивы выступают лишь как 

средство для достижения целей власти; 

6) религиозный человек – имеет целостную духовную структуру, 

ориентированную на удовлетворение высшего бесконечного ценного 

переживания [5, с. 151]. 

Для религиозного человека в традиции христианской культуры педагогика – это 

отражение идеи спасения мира, а воспитание – непрерывный процесс духовного роста, 

возрастания [22]. Понимание духовности как процесса сознательного 

самосовершенствования, становления и развития личности позволяет представлять 

духовность как особый социокультурный способ аккумулировать достижения 

исторического развития и результаты многообразия человеческого опыта. В этом случае, 

духовность как совокупность конкретных норм и ценностей, составляющих смысл жизни 

не только отдельного человека, но и человечества в целом, связывает поколения в 

культурном и историческом пространстве [5, с. 151]. 
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Человек духовно возрастает постепенно, каждый в меру своих особенностей и 

задатков. На первых порах мы нуждаемся в руководстве очень сильно до тех пор, пока не 

воспитаем в себе достаточно стойкий критический аппарат. В определенный момент, с 

наступлением зрелости каждый развивается сам, воспитание лишь окультуривает его 

изменения. По мере взросления ответственность за этот процесс полностью на самом 

субъекте, общество может только способствовать или мешать развитию человеческой 

индивидуальности. Но в реальной действительности происходит и то, и другое. В этой 

связи педагогика, по выражению Н. Е. Щурковой – наука и искусство нежного 

прикосновения к данному феномену бытия.  [13, с. 401]. 
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Қазіргі кезде ақпарат алмасудың қарқынды дамуына байланысты,  ауқымды жұмыс 

атқаратын кез келген қызметкердің жұмысын автоматтандыру маңызы жоғары 

міндеттердің бірі болып табылады. Бұл процесс еліміздің азаматтарының жұмыс өнідірісін 

арттыруға орасан зор әсер етеді. 

Автоматтандырылған жұмыс орындарын деректер базасын бір-бірімен байланысқан 

деректер жиынтығы ретінде анықтайды, сонымен бірге оның мынадай сипаты бар. Көп 

қосымшаларға қолдану, қажетті ақпаратты жылдам алып және өзгерту, ақпараттың артық 

қайталануын минималды түрде сақтайтын қолданбалы программаларға тәуелсіз жалпы 

ақпаратты іздеу жүйесінің болуы т.с.с. Бұлардың ішіндегі ең негізгісі ол ақпаратты 

басқаратын деректердің оларды өңдейтін программа тәуелсіздігі екендігі түсінікті. 

http://www.xpa-spb.ru/libr/Vysheslavcev/obraz-Bozhij-v-sushhestve-cheloveka-1935.html
http://www.xpa-spb.ru/libr/Vysheslavcev/obraz-Bozhij-v-sushhestve-cheloveka-1935.html
https://core.ac.uk/download/pdf/151224524.pdf
https://portalus.ru/modules/shkola/rus_readme.php?subaction=showfull&id=1193921635&archive=1194448667&start_from=&ucat=&
https://portalus.ru/modules/shkola/rus_readme.php?subaction=showfull&id=1193921635&archive=1194448667&start_from=&ucat=&
https://elar.rsvpu.ru/bitstream/123456789/1928/1/vestnik_40_31.pdf
mailto:mbk_67@bk.ru
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Әрбір басқару объектісі үшін олардың функционалдық мақсатына сәйкес келетін 

автоматтандырылған жұмыс орындарын қамтамасыз ету қажет. Дегенмен, жұмыс 

орындарын құру принциптері жалпы болуы керек: жүйелілік, икемділік, тұрақтылық, 

тиімділік [1]. 

Ұйымның қызметін қолдау үшін кешенді автоматтандыру жүйесі бар, ол 

пайдаланушыларға берілген аймақ бойынша ең сапалы және егжей-тегжейлі ақпаратты 

жинауға, талдауға және жеткізуге мүмкіндік береді. 

Олардың негізгі міндеттері келесідей анықталады: 

. пайдаланушылардың әрбір тобына ақпаратты жинау, талдау және жеткізу; 

. қағаз тасымалдағыштарда сақталатын ақпаратты автоматтандыру; 

. сақталатын ақпараттың көлемін азайту; 

. қажетті ақпаратты алу жылдамдығы мен ыңғайлылығы [2]. 

Жолаушы тасымалдау көліктерін диспетчерлік басқару жұмыстары технологиялық 

үрдісті толық өз бақылауында ұстайды. Автокөлік мекемесінің жұмысының тиімділігін әрі 

бекітілген тәртіппен жұмыс істеуін қамтамасыз етеді. 

Автоматтандырылған диспетчерлік басқару жүйелері (АДБЖ) қалаішілік жолаушы 

тасымалдау көліктеріндегі технологиялық ұйымдастыру жұмыстарын оперативті басқару 

жүйесі болып саналады 

АДБЖ енгізудің негізгі мақсаты жолаушыларға көліктік қызмет көрсету сапасын 

жақсарту, көлік қозғалысының реттілігін бақылауды жеңілдету және тасымалдау үрдісінің 

есептік – статистикалық мәліметтерінің нақты болуын қамтамасыз ету. 

Жолаушыларды тасымалдаушы автокөлік мекемесінің жұмысы негізгі екі бөлімнен 

тұрады. 

Бірінші бөлім - тасымалдау жоспарының негізін және жобасын жасайтын 

ұйымдастыру жұмыстары. 

Екінші бөлім - құрастырылып бекітілген тасымалдау жоспары бойынша жұмыстың 

орындалуын бақылауға және қозғалысты реттеуге бағытталған басқару қызметі [3]. 

Жолаушы автокөліктерінің жылжымалы құрамын бір орталықтандырылғыан жүйе 

арқылы басқару типті жолушы тасымалдаушы мекемелердің санына байланысты екі 

кезеңнен тұрады: 

Бірінші кезең - облыс орталығындағы бір тиіпті жолаушы тасымалдаушы көлік 

мекемесінің жұмысын орталықтандыру. 

Екінші кезең - екі және оданда көп жолаушы тасымалдаушы көлік мекемелерінің 

жұмысын бір орталықтандырылған жүйе арқылы басқару. 

Пәндік саланы талдау кезінде келесі субъектілер анықталды: 

Жүргізушілер (персоналдың нөмірі, тегі, аты, әкесінің аты, төлқұжат нөмірі, 

төлқұжат берілген күн, паспорт берілген жер, туған күні, құқықтар саны, құқықтар берілген 

күн, лицензия нөмірі, жұмыс басталған күн, Демалыста) 

Сенімхат (жүргізуші, автокөлік, басталу күні, аяқталу күні). 

Автомобильдер (Нөмір, Моделі, Сатып алынған күні, Жүрген жолы, Жөндеу 

жағдайы, Мәртебесі). 

Модельдер (модель идентификаторы, өндіруші, модель, дененің түрі, бос жүріс, 

пайдалану шығыны). 

Жүкқұжаттар (жүкқұжаттарының саны, автокөлік, жүргізуші, ұйым, өтініш беру 

мекен-жайы, кету уақыты, қайту уақыты, өткен, берілген күйдіру, жөнелту кезінде қалған 

күйік, қайтару кезінде қалған күйдіру, норма бойынша тұтыну, нақты тұтыну, күні толтыру) 

Сапарлар (сапар нөмірі, жүкқұжат нөмірі, тапсырыс берушінің коды, жөнелтілетін 

жер, баратын жер, кету уақыты, қайту уақыты, жүріп өткен километр). 
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Кесте -1.  Субъектілер арасындағы қатынастар 

 

Мәні  Байланыс Мәні 

Жүргізушілер «бірдің көпке» Сенімхаттар 

Жүргізушілер «бірдің көпке» Жүкқұжаттар 

Сенімхаттар «көптің бірге» Жүргізушілер 

Сенімхаттар «көптің бірге» Автокөліктер 

Автокөліктер «бірдің көпке» Сенімхаттар 

Автокөліктер «көптің бірге» Модельдер 

Жүкқұжаттар «көптің бірге» Жүргізушілер 

Жүкқұжаттар «бірдің көпке» Сапарлар 

Жүкқұжаттар «бірдің көпке» Автокөліктер 

Сапарлар «көптің бірге» Жүкқұжаттар 

 

Субъектілер арасындағы қатынастарды 1-кестеде көрсетілген етіп анықтадық.  

Таңдалған нысандардың даналарын сақтау үшін төменде көрсетілген құрылыммен 

мәліметтер қоры құрылды (кестелер ....). Доменнің әрбір нысаны мәліметтер базасының бір 

кестесіне сәйкес келеді. Нысандар арасындағы байланысты көрсету үшін («бір-көпке» 

типті) бағынышты кестеге негізгі кестенің идентификаторы (бастапқы кілт) қосылады.  

 
Деректер қоймасында бір-бірімен байланысқан деректер сақталады. Коммерциялық 

компаниялардың деректер қоймасында инвентарлық деректер, қызметкерлер, келісім шарт, 
туралы деректер сақталады . Деректер қоймасымен жұмыс істеуге арналған көптеген 
коммерциялық деректер қоймасын басқару жүйелері (ДҚБЖ), Borland компаниясынан 
Interbase, Microsoft компаниясынан Access  және FoxPro, Corel компаниясынан Paradox, 
Oracle Corporation компаниясынан Oracle, FileMaker компаниясынан FileMaker Pro және т.б. 
“Деректер қоймасы” термині деректер қоймасының деректері сақталатын файл деп және 
сол файлдарды басқаруға арналған ДҚБЖ программасы деп те айтылады. 

Жыл сайын жаңа программалық пакеттер, компьютердің жаңа модельдері шығып 
жатыр, бұрынғы білім, дағдылардың орнына жаңаларын үздіксіз жету қажет. Әйтсе де 
басқару жүйелері жөнінде ұғымды біз стабильді жүйелік методология негіздері арқылы 
аламыз. Жүйелік әдіснаманың  басты мәселесі  оның қолданушыларына мәселені көру мен 
шешудің жалпы әдістерін ұсыну. Мұндай білім ядросы жүйелік шешімге әкеледі. 

Қолданылған әдебиеттер тізімі: 
1. Ясенев В.Н.,” Информационные системы и технологии в экономике: “ учебное 

пособие, Издательство: Юнити-Дана, 2012 г. 
2. Вдовин В.М., Суркова Л.Е., Шурупов А.А.,” Предметно-ориентированные 

экономические информационные системы:” Учебное пособие, Издательство: Дашков и К, 
2012 г. 

3. httpр://kazreferat.ru/load/kursovye 

1-сурет. Деректер базасының инфологиялық моделі 

http://www.knigafund.ru/authors/24738
http://www.knigafund.ru/books/149242
http://www.knigafund.ru/books/149242
http://www.knigafund.ru/authors/16564
http://www.knigafund.ru/authors/16565
http://www.knigafund.ru/authors/16566
http://www.knigafund.ru/books/170755
http://www.knigafund.ru/books/170755
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ВЫСШЕМ ОБРАЗОВАНИИ КАЗАХСТАНА  

 
Тасбулатова С.Н. - студент: 1 курса «Информационные системы»  

Руководитель: магистр  «ВТиПО» - Тулемисова А.С. 
Алматинская академия экономики и статистики 

 
Целевой задачей высшего образования Казахстана является образовательная 

функция: развитие личности и подготовка специалистов, обладающих высоким уровнем 
профессионализма. Современные условия развития Казахстана и сложный этап его 
развития определяют необходимость вхождения выпускников вузов в принципиально 
новую среду рыночных отношений, когда профессионализм, образование и личность 
специалиста рассматриваются как основные компоненты его предстоящей эффективной 
деятельности во многих сферах.  

Сегодня мы имеем дело с новой системой высшего образования, для которой 
характерны различные по формам собственности образовательные учебные заведения 
(национальные, государственные, частные, религиозные), разные по типам учебные 
заведения (университет, академия, институт, колледж) и различные по продолжительности 
и уровню образовательные программы (незаконченное высшее, бакалавриат,  магистр) и 
последипломное образование (докторантура, стажировка, повышение квалификации).  

В настоящее время в Казахстане функционируют 148 вузов (9 национальных, 2 
международных, 32 государственных, 12 негражданских, 93 частных, в том числе 16 
акционированных).  

В Казахстане не развиты институциональные формы поддержки инновационных 
структур, выполняющих разработки и обеспечивающих доведение результатов научно-
исследовательских и опытно-конструкторских работ до их практической реализации. Это 
связано с недостаточным финансированием вузовской науки, а также чрезмерным 
администрированием образовательного процесса, не позволяющим гибко реагировать на 
достижения науки и техники, учитывать изменившиеся потребности производства [1]. 

На сегодняшний день нельзя не говорить и о кризисе в образовании.  Внедряются 
новые технические и педагогические возможности и средства, которые позволяют 
реализовать любые новые технологии обучения и новое содержание образовательного 
процесса. Одним из главных вопросов, которые при этом нужно решить-это сколько все это 
будет стоить и сколько времени нужно, для реализации этих идей. Именно этими 
обстоятельствами определяется  необходимость разобраться с проблемой технологии 
обучения, которые связывают все основные функции высшего образования и определяют 
пути совершенствования основной деятельности в системе высшего образования. 

Вместе с тем на практике наблюдается разрозненность в научных исследованиях, их 
узкая направленность в основном на изучение методики преподавания отдельных 
дисциплин, отдельных методов и приемов, разработка отдельных средств обучения без 
создания цельных технологий обучения, которые не могут обеспечивать необходимых 
условий для кардинальной перестройки учебного процесса. Поэтому нужно проводить 
анализ и оценку исследований в этом направлении, обратить внимание руководителей 
вузов и различных проектов на необходимость координации совместных действий и по 
возможности, определить перспективные направления работ для того, чтобы 
сконцентрировать усилия и финансовые средства в этих направлениях. 

Информатизация жизни общества и широкое распространение средств 
компьютерной техники оказывает влияние не только на содержательную сторону 
образования, но и на формы и методы учебно-воспитательного процесса. В их 
распоряжения представлены технические средства обучения, так называемые 
«информационные технологии обучения», «информационно-коммуникационные 
технологии обучения». 
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Под термином “информационные технологии” впервые понималось «процессы, 
связанные с переработкой информации» [2]. При таком подходе очевидно, что в учебном 
процессе информационные технологии использовались всегда, так как обучение является 
передачей информации от преподавателя к студенту. Каждая методическая система, будучи 
отделима от своего автора и воспроизведенная кем-то другим, превращается в технологию, 
ибо она описывает как переработать и передать информацию, чтобы она наилучшим 
образом была усвоена студентами. Это касается как частных методик, относящихся к какой-
либо дисциплине или теме, так и общих, таких, как проблемное обучение, про-
граммированное обучение, “коммуникативная ориентация” (или коммуникативный метод, 
используемый в преподавании иностранных языков). Методисты их называли 
информационными технологиями лишь потому, что данный термин связан с появлением 
вычислительной техники (хотя о ней в определении информационной технологии не 
упоминается). Когда компьютеры стали широко использоваться в образовании, появилась 
необходимость говорить об “информационных технологиях обучения”, при этом 
выяснилось, что они давно фактически реализуются в процессе обучения. Тогда и появился 
термин “новая информационная технология обучения”. “Использование в обучении 
компьютера и аудиовизуальных средств, - пишет В. М. Монахов, - обозначается термином 
“новые информационные технологии” [3]. В такой технологии обучения компьютер 
осуществляет целенаправленное управление информацией и применяется в качестве 
средства для организации коммуникационных процессов, моделирования и т.д. Появление 
такого понятия внесло определенную путаницу, стали выяснять, что же такое тогда “старая 
информационная технология обучения” [4].  

В педагогической литературе существует несколько определений понятия 
“информационная технология обучения”, Например: 

Д. Ш. Матрос под “информационной технологией обучения” понимает процесс 
подготовки и передачи информации обучаемому, средством осуществления которого 
является компьютер [4]. 

Известно, что разработка методических аспектов использования информационных 
технологий обучения находится в стадии развития, что побуждает искать наиболее 
оптимальные варианты ее применения в сочетании с традиционными методами обучения. 
Кроме того, надо четко видеть возникающую сложную проблему: “компьютер-
преподаватель”. Компьютер не заменит преподавателя, это лишь инструмент и помощник, 
который остается только средством обучения. При этом роль преподавателя, особая и 
определяющая, где деятельность преподавателя в использовании ИТО основывается на 
знании педагогических возможностей ИТО и традиционных форм обучения, а также в 
умении сочетать их друг с другом. 

Результаты нашего наблюдения за деятельностью преподавателей ВУЗов  показы-
вают, что в настоящее время многие ВУЗы республики активно внедряют ИТО на базе 
компьютерной техники; распространяется  положительный опыт использования 
электронных учебных средств в преподаваемых дисциплинах; появляется своего рода 
“синтетическая методика”, т.е. измененная традиционная методика с фрагментами 
создаваемой информационной технологией. 

Известно, что традиционная репродуктивно-иллюстративная технология обучения 
включает в себя три важнейших компонента: преподаватель, студент и учебный материал. 
Взаимодействие этих компонентов определяет педагогический процесс, в основе которого 
лежит обмен информацией между компонентами этой системы. Однако при таком 
обучении преподаватель имеет лишь небольшую оперативную информацию о ходе 
учебного процесса и вследствие этого не может оперативно им управлять, так как обратная 
связь между компонентами в такой педагогической системе слаба или вообще отсутствует. 

С появлением компьютера, по структуре учебный процесс переходит в форму 
компьютерного обучения, предусматривающего равноправие ролей и функций всех 
компонентов обучающей системы. 
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Анализируя различные определения ученых и исследователей, суть их определений 
можно свести к тому, что под информационной технологией обучения понимаются 
научные подходы к организации учебно-воспитательного процесса с целью его 
оптимизации, повышения его эффективности, где одним из основных средств обучения 
выступает компьютер. 

Понятие «информационная технология обучения (ИТО)», мы трактуем как ис-
пользование в обучении компьютеров и электронных средств, дидактических материалов, 
направленных на достижение нового педагогического эффекта: сокращение сроков 
обучения, интенсификация и индивидуализация учебно-воспитательного процесса, 
активизация учебно-познавательной деятельности и развития интеллектуальных 
способностей студентов, а также достижение более глубокого понимания дисциплины . 

Принцип научности определяет содержание, требует включения в него не только 
традиционных научных знаний, но и наиболее фундаментальных положений современной 
науки, а также вопросов перспектив ее развития. При этом способы усвоения учебного 
материала должны быть адекватны современным научным способам познания.  

Принцип доступности при компьютерном обучении переходит от принципа 
всеобщей доступности. Принцип индивидуальной доступности рассматривается как 
возможность достижения цели обучения, где учебный материал, реализованный в 
компьютерном обучении, предполагает наличие разветвлений, различных путей и 
скоростей прохождения учебного курса, оказание помощи в виде пояснений, подсказок, 
дополнительных указаний и задач, постоянно контролирует и поддерживает на 
необходимом уровне мотивацию обучаемого. Доступность при компьютерном обучении 
играет роль фильтра содержания, светофора процесса обучения и, в конечном счете, 
обеспечивает достижение цели обучения обучающихся с различной начальной 
подготовкой. 

Широко изученный принцип в педагогической теории, применительно к 
компьютерному обучению, принцип наглядности. Если в традиционном понимании под 
наглядностью понималась, прежде всего, иллюстративная компонента, обеспечение 
потребности студента увидеть в какой-либо форме предмет или явление, произвести с ним 
минимальные манипуляции, то в компьютерном обучении наглядность позволяет увидеть 
то, что не всегда возможно в реальной жизни даже с помощью самых чувствительных и 
точных приборов.  

Принцип систематичности,  последовательности связан с организацией учебного 
материала, а также с системой деятельности студента по его усвоению. Компьютерное 
обучение характеризуется последовательностью специфических действий, часть которых 
присуща обучению в любых формах, а часть-только компьютерному.  

Принцип сознательности обеспечен с методикой организующей стратегии, которой 
отдается предпочтение в ИТО. Эта методика, описанная в зарубежных психолого-
педагогических теориях, направлена на воспитание стратега, который рассматривает 
предметы и явления в их взаимосвязи, самостоятельно изучает материал, дополняя 
полученные в учебном заведении знания.  

Принцип индивидуализации и дифференциации связан с одним из наиболее 
значимых преимуществ ИТО. Данный принцип заключаются не в замене преподавателя на 
обучающую программу, а в “размножении” обучающей деятельности, а также повторения 
ее в случае необходимости в индивидуальной форме в автоматизированном режиме. В этом 
случае компьютер может взять на себя функцию дополнительных объяснений и 
воспроизведения в схематичном виде объяснимого предметного содержания. 
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Я – ГРАЖДАНИН РОССИИ 

 

Усенова Жания Турсуновна - магистрант ЗМ – ППСУ-11, 1-ый курс   

 

«Формирование гармоничной личности, воспитание гражданина России – зрелого, 

ответственного человека, в котором сочетается любовь к большой и малой родине, 

общенациональная и этническая идентичность, уважение к культуре, традициям людей, 

которые живут рядом». 

В. В. Путин 

 

Дети – будущее каждого народа, каждого государства. От того, как государство 

заботится о своем подрастающем поколении, зависит завтрашний день общества. 

Дошкольное детство – это не просто прекрасное время в жизни человека в процессе, 

которого формируется здоровье, осуществляется развитие личности, возникает доверие к 

себе, людям, миру, формируется характер, укрепляется чувство собственного достоинства 

и уверенности, это ещё время, когда ребенок находится в полной зависимости от 

окружающих его взрослых родителей, педагогов. Правовое воспитание старших 

дошкольников способствует общему социальному развитию ребенка — формированию 

сознания, познавательных интересов, способности к самостоятельным умозаключениям и 

умению вести себя в обществе. Для формирования у детей элементарных представлений о 

своих правах и свободах, развития уважения и терпимости к другим людям и их правам 

важно не только давать знания, но и создавать условия для их практического применения. 

В настоящее время идея воспитания патриотизма и гражданственности становится 

задачей государственной важности.  В Российской Федерации на период до 2025 года 

приоритетными задачами  становится – формирование новых поколений, обладающих 

знаниями и умениями, которые отвечают требованиям XXI века, разделяющих 

традиционные нравственные ценности, готовых к мирному созиданию и защите Родины. 

Основным решением этой задачи является воспитание детей [2]. 

С 1 января 2014 года введен в действие федеральный государственный 

образовательный стандарт (ФГОС), в содержании которого отмечается острая 

необходимость воспитания патриотизма у дошкольников. ФГОС ДО выдвигает одним из 

основополагающих принципов «приобщение детей к социокультурным нормам, традициям 

семьи, общества и государства» [6]. 

   В последнее время стало наиболее заметно, что дети, начиная с дошкольного 

возраста, имеют небольшой запас знаний о родной стране, традициях народов, 

проживающих на территории нашей страны. Порой проявляют равнодушное отношение к 

близким людям, пожилым, друзьям по группе, проявляют недостаток сочувствия и 

сострадания горю. Так же недостаточно сформирована работа с родителями по проблеме 

нравственно-патриотического воспитания в семье. Патриотизм, для детей старшего 

дошкольного возраста, определяется как потребность участвовать во всех делах на благо 

семьи, детского сада, родного поселка, Родины. Наличие у детей таких качеств, как 

сострадание, сочувствие, чувство собственного достоинства и осознания себя частью 

общего мироздания часто не наблюдается. В любом виде деятельности взрослые (педагоги, 

специалисты, родители, окружающие) могут влиять на восприятие ребёнка, его 

нравственные проявления, суждения, отношение к сверстникам, расширять и уточнять 
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знания, формировать у него начальное чувство любви Родины – правильное отношение к 

обществу, людям, труду, своим близким. 

 Для будущего страны важно, чтобы дети росли в атмосфере уважения, любви, 

заботе и не страдали от негативных последствий. Знали свои права и умели их применять 

на практике. Поэтому важно создать условия для активного познания ребёнком социальной 

действительности окружающего мира, дать детям представление о правах человека, и 

ребенка, в частности, а также о демократическом устройстве общества. Все это будет 

способствовать тому, что во взрослой жизни они не останутся равнодушными к проблемам 

страны, своего народа, города, коллектива, смогут отстаивать свои интересы, знать, как 

защитить себя в случае непредвиденных ситуаций, научатся ответственно относиться к 

праву «избирать и быть избранным». Поймут важную истину: «От выбора каждого зависит 

судьба страны». 

Воспитание патриотических чувств у детей дошкольного возраста одна из задач 

нравственного воспитания, включающая в себя воспитание любви к близким людям, к 

детскому саду, к родному городу и родной стране. С первых шагов формировать у детей 

черты характера, которые помогут ребёнку стать человеком и гражданином. 

Формирование любви к родному краю органично связано с прошлым, настоящим и 

будущим нашей Родины. Понимание этой истины происходит с взрослением ребёнка, 

расширяющимся кругом представлений о родной стране, её людях.  

Высокие чувства любви к Родине, память о тех, кто отдал за неё жизнь, не возникают 

сами по себе, их надо побуждать. Рассказы близких людей (дедушек, бабушек) – 

участников ВОВ – в доступной форме являются одним из самых эффективных средств, 

служащих этой цели.  

Современная жизнь все сильнее отрывает нас и наших детей от истоков народной 

культуры. И все реже при организации воспитательно-образовательного процесса в ДОУ 

используется народная тематика. Восстановить связь времен, вернуть утраченные ценности 

привить любовь к малой Родине, воспитать гордость за всю страну, пробудить в ребенке 

любовь к родной земле, заложить важнейшие черты национального характера, дать 

первоначальное представление о народной культуре во всем ее многообразии – это и есть 

наша цель, которую мы выдвинули как приоритетную в работе с дошкольниками. 

Мы оказались в такой ситуации, когда нынешние дети, не всегда имеют 

представления о традициях и обычаях предков, а родители не могут рассказать им в 

доступной форме о национальных особенностях своего народа. Наш коллектив взял на себя 

смелость сформировать у воспитанников гражданско-  

патриотические качества на основе ознакомления дошкольников с родным краем. 

Многолетний опыт деятельности в данном направлении позволил нам создать свою 

систему работы по воспитанию маленького гражданина. 

Старинная мудрость напоминает нам: «Человек, не знающий своего прошлого, не 

знает ничего». Без знания своих корней, традиций своего народа 

нельзя воспитать полноценного человека, любящего своих родителей, свой дом, свою 

страну, с уважением относящегося к другим народам [3]. Поэтому особое место в нашей 

работе мы отводим знакомству с родным поселком, краем. 

"В вашей семье и под вашим руководством растёт будущий гражданин, будущий 

деятель и будущий борец. Всё, что совершается в стране, через вашу душу и вашу мысль 

должно приходить к детям". (А. С. Макаренко) 

Ребёнок впервые открывает Родину в семье. Чувство Родины начинается у ребёнка 

с отношения к самым близким людям-отцу, маме, дедушке, бабушке. Это корни, они 

связывают нас с домом и близким окружением. Ф. Бэкон выразил такую чудесную мысль: 

"Любовь к родине начинается с семьи". 
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Для воспитания гражданственности необходимо знакомить детей с обычаями и 

культурой родного народа. Дети изучают Российскую символику. Знакомятся с 

многообразием природы нашей страны, различными профессиями, получают знания о 

родном крае. У детей формируются представления о себе как о личности, имеющей право 

на индивидуальные отличия от других. 

Делается вывод, что воспитание в ребенке Гражданина, возможно при активном 

познании им природы, истории родного края, его традиционной и современной культуры, 

искусства, при развитии в дошкольнике созидательной направленности растущей 

личности, неприемлемой разрушительное отношение к природному и культурному 

наследию. Эта задача решаема только при тесном взаимодействии семьи и детского сада. 

«Как нет человека без самолюбия, – так нет человека без любви к отечеству, и эта любовь 

дает воспитанию верный ключ к сердцу человека…». К.Д. Ушинский. Придет время, и 

именно сегодняшний дошкольник будет ответственен за будущее страны. Очень важно 

именно сейчас обратить внимание на воспитание у подрастающего поколения 

патриотических чувств, воспитание личности с активной жизненной позицией, в центре 

которой будет осознание собственной ответственности за судьбу Родины. 

Нынешние дети растут в эпоху, разительно отличающегося от времени их 

родителей: другие ценности, идеалы, правила. Но из поколения в поколение передается 

любовь к ближнему, широта души и другие качества, присущие русскому народу. Вехи 

истории – это три угла: вчера, сегодня, завтра. «Вчера» – признание достоинства и ценности 

опыта предыдущих поколений. «Сегодня» – возрождение забытого, создание новых 

традиций, пробуждение духовной культуры. «Завтра» – гармонично развитая личность. Вот 

по этим трем направлениям педагоги и родители и разворачивают процесс рождения 

гражданина в культурно-образовательном пространстве, составляющими которого 

являются: семья, детский сад, учреждения дополнительного образования, культуры и 

искусства, улица, общеобразовательная школа, гражданское общество и местное 

самоуправление [4], [5]. Признавая значение детского сада в формировании значимых 

качеств гражданина, важно понимать значение и роль других систем в развитии личности 

и направлять усилия на решение проблемы целостности и непрерывности процесса 

воспитания гражданина. 

 Патриотическое воспитание ребенка невозможно без сотрудничества педагогов и 

родителей. Нужно стремиться к достижению целостности и непрерывности воспитательно-

образовательного процесса в детском саду и семье. Целью воспитательно-образовательного 

процесса по патриотическому воспитанию является облагораживание души и сердца 

ребенка возвышенными образами родной природы, искусства родного края, развитие 

познавательного отношения к истории семьи, вписанной в историю родины, интереса к 

культурным ценностям родного края, творческого присвоения знаний об окружающем 

мире [1]. 

 Поэтому главная задача: как можно раньше пробудить в детях любовь к родной 

земле, формировать у них такие черты характера, которые помогут стать достойным 

человеком и гражданином своей страны, воспитать любовь и уважение к родному дому, 

детскому саду, родной улице, формировать чувство гордости за достижения страны, 

любовь и уважение к армии, гордость за мужество воинов, развивать интерес к доступным 

ребенку явлениям общественной жизни. Понимая значение патриотического воспитания, 

каждый воспитывающий взрослый, опираясь на теорию гуманно-личностный подход к 

детям, должен определить не только, ориентиры для развития актуальных для жизни 

ребенка интегративных качеств, но и ориентиры для собственного развития и 

совершенствования. Главное условие воспитания гражданина – это разработка содержания 

образовательного взаимодействия воспитывающих взрослых с ребенком, во-первых, 
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обеспечивающего маленькому человеку возможность познавать природу, историю, 

искусство, культуру родного края. 

Признавая значение детского сада в формировании значимых качеств гражданина, 

важно понимать значение и роль других систем в развитии личности и направлять усилия 

на решение проблемы целостности и непрерывности процесса воспитания гражданина. 
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Секция 2 -  Актуальные проблемы развития экономических исследований и 

инноваций 

 

Қазақстан экономикасындағы туризмнің рөлі 

 

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

Айнабекова С.М.  - 2 курс студенті, «Экономика» мамандығы, 

 Алматы экономика және статистика академиясы 

е-mail: a.meru_meru85@mail.ru  

 

Туризмнің дамуы елдің экономикалық жағдайын жақсартуға және бір бірімен өзара 

байланысты салалардың қалыптасуына  өз әсерін тигізеді.  

Қазіргі танда республикада 900-ға жуық туристік фирмалар қызмет атқарады. 

Саланың ойдағыдай жұмыс істеуі және ары қарай дамуы үшін болып жатқан өзгерістерді 

ескеріп, толық жетілген білімді пайдалана отырып, мамандарды дайындау механизмі мен  

экономиканы реформалауды қарастыру қажет. Туризм – экономиканың табысты саласы, ол 

елдің валюталық жағдайын жақсартып қана қоймай, сонымен бірге жалпы ішкі өнімді 

толықтырудың көзі болып табылады. Туристік саланың дамуы көбінесе экономика мен 

туристік фирмалар және қонақүйлердің қызметін ұйымдастырумен байланысты. Туристік 

фирмалардың қызметін зерттеу және дамыту үшін ең дұрыс нұсқаларды тандап, қолдану 

бүкіл туристік саланың дамуының кепілі болып табылады. Шығыс туризімінің дамуы 

қонақүй бизнесінің дамуына тікелей әсер етеді.  

Туризмдегі экономикалық маңыздылық және оның функциялық әрекеттесуі 

транзиттік экономикалық шарттардың өсуімен нарық заңдарына тағайындалған. Нарық 

туризмнің дамуына қолайлы жағдайлардың бірі деп есептелінеді. Қазақстандағы нарықтық 

қатынастардың қалыптасу кезеңінде экономикалық аспектілер әлеуметтікке қарағанда 

басым болып келеді және экологиялық пен мәдени аспектілерге қарағанда да. 

Туризм экономиканың бір саласы болып қаралады, кіріс пен пайда әкелетін және 

басқа да аралас салаларға дамуына ықпал етеді. Бұнымен қоса нарыққа өту барысында іс 

сапарлардың кеңеюін болжап, шетел инвесторлары мен бизнесмендерге шекараның 

ашылуы, мемлекет аралық байланыстың жетілуі осының барлығы туризмнің активтілігінің 

ұлғайюына әкеледі. 

Нарықтық экономикалық жағдайда халықаралық туризм жабық қоғамды ашық 

қоғамға ауыстырып, әр түрлі мемлекеттердегі адамдар арасындағы байланыс шынайы 

болып қана қоймай, сонымен қатар қажетті болады. Туристік іс әрекет кәсіпкерлік іс 

әрекетке қатысты болған соң, туризмнің алдын ала жетістікке жету мүмкіндіктерінің басым 

бөлігі нарықтық экономика шарттарында жасалған. 

 Сонымен қатар  демографиялық жаңғырту, шығу шараларының ережесі 

жеңілдетіліп, шетелдік сервистің жоғарғы сапасы отандық бағаларға қарағанда басым 

бөлігі төмен болуы, туристік активтілікті ұлғайтып және салалар арасындағы ішкі қайта 

жаңғырту құрылымын жасайды. Шаруашылықтың шағын түрлері мен ірі түрлерінің 

жаңадан құрастырылуы туристік нарықтың дамуына әкеп соқтырады және олардың 

мақсатты түрде өзара қызмет көрсету мен кеңеюі туризмнің сапасын көтереді. 

Туризмнің мемлекеттік экономикадағы мағынасы мен ролі мынада:  

1. Туризмнің дамуы, әсіресе кіру, мемлекеттің валюта жағдайын және төлем ақы 

балансын жақсартуына мүмкіндік туғызады. Туризм валютаның түсімінің қайнар көзі,олар 

екі деңгейде орындалады: біріншісі – турлардың сатылуынан, екіншісі – шетел туристердің 

валюта айырбастауынан және мемлекет ішінде тауарлар мен қызметтерге тұтыну арқылы.  

2. Туристік іс әрекет нарығындағы маңызды қосымша реттеуші еңбек жұмыс 

орындарын жасай отырып, тұрғындарды әсіресе маусымдық мерзімде тур қызметтеріне 

сұраныс көтерілгенде жұмысбастылықпен қамтамасыз етіледі. 
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3. Мемлекеттің инфраструктуралық кешенінің дамуына нәтижелі әсер етеді. 

Туристік іс әрекет мемлекеттік салалардың отызына жуық дамуына әсер етеді.  

4. Өзінің экономикалық мәні мен орнына байланысты мемлекеттің ел шарушылық 

кешенін ала отырып, экспортты бағдар салаларына жатқызуға болады. Басқа экспортты 

салаларға қарағанда туризм ресурстарды шығарумен байланысы жоқ, ал саяхат барысында 

демалыс пен тануды шамалайды. Туризмді рациональді жағдайда табиғатты потенциалді 

түрде қолдана отрыса, онда туризм таза экологиялық салалы қызмет деп атауға болады. 

5. Әлеуметтік саланы дамытуды қамтамасыз етіп, адамның физикалық және 

рухани күшін қайта қалыптастыруға бағытталған, нәсілдің саулығын жақсартуға әрекет 

етіп, бұлардың барлығы жұмысшылардың өндіріс еңбегінің жоғарлауынаа қорытынды 

болып келеді. 

6. Жеке адам басын жетілдіреді, ой өрісті кеңейтеді, интелектуалды дамуға, 

жетілуге ықпал етеді. 

7. Мемлекеттер арасында нақты өзара қарым қатынасқа жетуге ықпал етіп, микро 

шаруашылық байланыстарды ұлғайтады. 

8. Үлкен инвестициялық салымдарды қажет етпейді, салынған салымның тез арада 

айналымын қамтамасыз етеді (турист қызметті пайдаланбай тұрып, ақшасы шаруашылық 

субьектісінің айналымда болады). 

9. Кіретін туризм капитал сыйымдылығына ие болады, ол инфрақұрылымның 

дамуына қаражат салуды талап етіп, ал шығатын турист инвестицияны салуды талап 

етпейді. 

10.  Мәдени, тарихи және табиғи ескерткіштердің қалпына келтіру мен сақтап 

қалуға жағдай жасайды. 

Туризмде белгілі бір теріс жерлер де бар. Туризмнің кері аспектілеріне біздің 

көзқарасымыз бойынша келесілерді жатқызуға болады: 

1. Туристік саланың рентабельділігіне кері әсерін тигізетін, туристік қызметтерге 

сұраныстың маусымдық сипаты. Туризмге сұраныстың маусымдық төмендеуі 

маусымаралық жұмыс орындарының босауына, қонақүйлер мен отельдердің тұрып 

қалуына, транспорт құралдарының толық жұмыс істемеуіне байланысты болады. Бұл 

фактордың, өндірістің тұрып қалуын орналастыруда, әсер ететінін ерекше атап өткен жөн. 

Осыған байланысты, тәуекелділік тереңдей түседі және жақсы сұраныспен қамтамасыз 

ететін және сәйкес өндіріс рентабельділігін беретін, туристерге деген тауарлар мен 

қызметтердің оптималды бағасын таңдап алу қажет болады. Бағалардың маусымдық 

дифференциациясы, бұл фактордың кері әсерін жұмсарта алады. Туристерді бұндай 

маусымдар үшін, мақсатты түрде маусымдық емес демалыс түрлерін құрып, бұл 

уақыттарда толық демалыспен қамтамасыз ету қажет. 

2. Туризм уақытының «қызған» шағындағы транспорттық проблема, туристерді 

тасымалдауға ғана емес, сонымен қатар тауарлар мен азық-түліктерді тасымалдаудың 

жоғарылауына байланысты. Бұл проблеманы шешу, белгілі бір деңгейде жол және 

транспорттық инфрақұрылымның дамуына, транспорт құралдарына маусымаралық 

жеңілдіктер, қосымша транспорт құралдарын тарту, байланысты болуы мүмкін. 

3. Тұтынушылардың өндірістік тауарларға сұранысының күрт өсуіне байланысты 

пайда болатын, өндірістік проблема. Сондықтан, маусымдық уақыттарда 

жабдықтаушылармен тура келісімге отыру, бұл проблеманы жеңілдетуге мүмкіндік береді. 

Туристік бизнесті іске асыруда туристік ресурстар маңызды орын алады. 

Республиканың туристік ресурстарын бағалайтын болсақ, еліміз таулы, танымдық мәдени 

ресурстарға бай деп айтсақ қателеспейміз. Қазақстанда  80-ге жуық ландшафтты-

рекреациялық аймақтар бар, мәдени, тарихи есерткіштердің саны 9 мыңға жуық, 18 табиғи 

қорғалған мекемелер, туристік-рекреациондық аймақтар  6-8%, қорықтар мен ұлттық 

парктер 0,01% құрайды. Дәл осы аймақта Қазақстанның тарихи жағынан маңызды қалалары 
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орналасқан: Түркістан, Испиджаб (Сайрам), Тараз, Меркі, Талхиз (Талғар), Қойлық 

(Талдықорған). 

Елдегі бар туристік аймақтарды қолдана отырып, ұлттық туризмді дамыту үшін 

табиғатты пайдаланудың рационалды бағдарламасын және туристік ресурстарды 

қорғаудың тиімді бағдарламасын  әзірлеу қажет. Кейбір шетел мемлекеттеріне қарағанда 

Қазақстанда экзотикалық және ерекше атрибуттар бар болғанымен, турқызметтердің 

бағасы, сервис деңгейі және қауіпсіздік сияқты факторлар бойынша шетелмен 

салыстырсақ, біршама нашарлау. Бұл дегенміз қазақстандық ресурстар Жаһандық этикалық 

туризм кодекснің және туризмнің қауіпсіздігі мен саяхат тәуекелділігін төмендетудің 

Эстерсундтық декларациясының  талаптарына сәйкес келмейді (1995 ж).  

Қазіргі танда басты мәселелердің бірі кіріс және ішкі туризмін пайдаланып, бәсекеге 

қабілетті туристік индустрияны қалыптастыру, халықты жұмыс орындармен қамтамасыз 

ету, мемлекеттің және халықтың табыстарын өсіру  болып саналады. Бұл мақсатқа жету 

үшін келесі міндеттер орындалуы керек: туризм инфрақұрылымын дамыту, туризмді 

мемлекеттік реттеудің тиімді механизмін қалыптастыру, елдің туристік тартымды имиджін 

қалыптастыру, туристік әлеуетін жоғарылату және рекреациялық-шаруашылық 

аймақтарды құру. Бұл міндеттерді іске асыру үшін мемлекеттік реттеу жүйесін дамыту, 

қазақстандық турөнімді жылжытуда маркетингті қолдану, экологиялық және жастар 

туризмін қалыптастыру, туризмді ғылыми-әдістемелік және ақпараттық 

қамтамасыздандыру, туристердің қауіпсіздігін қамтамасыз ету, осы салада халықаралық 

қарым-қатынастар орнату мәселелерін шешу қажет.  

ТМД мемлекеттері арасындағы туристтер ең көп баратын жерлер Ресей және 

Қырғыстан. Алыс шетел мемлекеттерінің ішіндегісі сұранысқа ие мемлекеттер Қытай, 

Түркия, Германия, әсіресе осы елдерде шоп-туризм танымал. 

Кіріс туризмінің максималды мәнге ие болуы келесі жағдаймен түсіндіріледі: шетел 

бизнесмендерінің Қазақстан экономикасына қызығушылық танытуы, оған қоса жаңа 

мемлекеттің пайда болуы, оның мәдениеті шетел туристері үшін тартымды болды. 

Көбінесе шетел туристері Қытай, Германия, АҚШ сияқты мемлекеттерден аса көп 

ағылып келеді, бұл Қазақстанның осы мемлекттермен экономикалық байланысымен 

түсіндіріледі.  

Нарықтық экономиканың орнауының алғашқы жылдарында кіріс туризмінің 

белсенділігі арта түсті, содан кейін барып шығыс туризмінің үлес салмағы және соңғы 

жылдары ішкі туризм көрсеткіштері  де артты.  

Ішкі туризмнің өсуінің ең басты факторы бұл тұрғындардың табыстарының өсуі, 

сонымен қатар елдің экономикалық жағдайының жақсаруы. Енді тұрғындардың демалыс 

немесе мереке күндері демалуға, мемлекет ішінде қысқа мерзімді сапарларға баруға 

мүмкіндктері бар болды. Осындай жағдай ішкі туризмнің дамуына өз әсерін тигізді.  

Қазақстанның туристік қызметінде келесі негізгі даму тенденцияларын бөліп 

көрсетуге болады: 

 Кіріс туризмі мен ішкі туризмінен  шығыс туризмінің артық болуы; 

 Көптеген халықаралық туристік іс-шараларда Қазақстанның белсенді қатысуы.  

 2007-2011 жылдарға туризмді дамыту бойынша Мемлекеттік бағдарлама жасалды. 

Бұл бағдарлама республиканың туризмнің центріне айналуы үшін барлық мүмкіндіктер мен 

жағдайлар жасауға бағытталған; 

 Жыл сайын қазақстандық халықаралық туристік көрмелер өткізу; 

 Туристердің көбісінің негізгі мақсаты – рекреациялық, коммерциялық және 

іскерлік; 

 Туризмнің іскерлік және хикаялық түрлерін тандау. 

Жалпы алғанда Қазақстандағы туризм  түрлерінің құрылымында өзгерістер 

байқалады, сонымен бірге шығыс және ішкі туризм көрсеткіштерінің өсімі, туристік 

фирмалардың санының және табысының өсуі байқалады. Дегенмен, Қазақстан елдегі бар 
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барлық туристік әлеуетті қолдана алмай отыр, сондықтан басты міндеттердің бірі туризмде  

тартымды турөнімді қалыптастыру болып отыр. 
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Управление внешнеторговой деятельностью компании влияет на процессы 

подготовки и осуществления внешнеторговой деятельности, которые предназначены для 

получения прибыли и повышения прибыльности путем участия в международном 

разделении труда. 

Механизм — это последовательность состояний процесса, определяющих сами 

действия и явления. Ученые употребляют термин «механизм» в переносном значении и 

истолковывают его как систему, устанавливающую порядок каждого вида деятельности [1]. 

При применении термина «механизм» управления предполагается создать такую 

систему, которая предлагает постоянное влияние управления для достижения 

определенных результатов деятельности. Российский ученый В.Мухин, который 

утверждает, что управление — это процесс, а система управления - механизм, 

обеспечивающий этот процесс, также рассматривает механизм как систему [2]. 

В финансовой литературе достаточный интерес уделяется объяснению природы 

«механизма управления». Е.Коротков определил механизм управления как множество 

мотивов трудовой деятельности персонала, что описывает как саму вероятность, так и 

продуктивность управления, от которой зависит оценка эффектов [3]. 

Механизм управления внешними действиями обязан гарантировать вырабатывание 

целей управления организацией и разработку мер по достижению данных целей через 

осуществление стратегий и стратегий управления. Поэтому при формировании 

комплексной модели управления внешнеэкономической деятельностью следует 

придерживаться определенных принципов: 

- гибкость, то есть характер системы внешней деятельности, цели и подцели ее 

функционирования изменяться в зависимости от изменений условий внутренней и внешней 
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среды; 

- универсальность, т.е. умение системы осуществлять все возможные функции; 

- разнородность, что имеет место быть в значительном числе разных 

составляющих системы; 

- возникновение, т.е. неосуществимость перевести свойства некоторых элементов 

управления внешнеторговой деятельностью к всеобщему эффекту функционирования 

системы; 

- иерархия, т.е. присутствие нескольких степеней управления внешним бизнесом 

компании (владелец бизнеса, менеджмент, средний менеджмент, линейный менеджер, 

представитель представительства); 

- взаимный контроль заинтересованных сторон (персонал, руководство, 

предприниматели, государство) и создание благоприятных условий для их реализации; 

- оптимальность, то есть унификация практически всех вышеперечисленных 

принципов и в тоже время выявление новых системных элементов и требований. Это 

обозначает, что для результативного управления внешнеэкономической деятельностью 

необходимо немедленно реагировать на ожидания и требования заинтересованных сторон, 

оценивать внутренние возможности и выявлять связанные риски. 

Формирование механизма управления внешнеторговой деятельностью компании 

включает анализ существующей системы управления, разработку, внедрение и адаптацию 

стратегии внешнеторговой деятельности. 

Решение о выходе на внешний рынок, выбор форм долгосрочного присутствия на 

этом рынке, определение ценовой политики и выбор каналов продаж должны приниматься 

в рамках общей системы внутреннего планирования компании и согласования стратегий 

компании. На внутреннем и внешнем рынке определяется пределы прибыльности 

предприятия в каждом из них. 

При разработке стратегии внешней торговли руководство компании должно сначала 

определить принципы управления, а также глобальные и локальные цели внешней 

торговли. Важнейшими вопросами являются: есть ли экономический смысл переносить 

деловую активность и риски с внутренних на национальные границы и есть ли какие-либо 

преимущества или убытки, которые оцениваются заранее; Каковы основные факторы, 

которые принимают этот тип решения? Насколько компания свободна в своих решениях и 

действиях от политики своего государства, может ли она рассчитывать на ее поддержку или 

должна учитывать оппозицию? Что следует учитывать, ожидать и делать при ведении 

бизнеса на «чужой территории», чтобы обеспечить долгосрочную прибыльность этих 

операций и безопасность их поведения? 

Вы должны убедиться, что цели, достигнутые с помощью стратегии, соответствуют 

фактическому состоянию внешней среды, возможностям компании, а также пожеланиям и 

ожиданиям всех заинтересованных сторон. Для определения преимуществ и недостатков, 

возможностей и рисков компании на определенном рынке предлагается анализ. С этой 

целью анализируется внешняя среда компании, в контексте которой рассматриваются 

макроэкономические показатели (экономические, социокультурные, политические и 

технологические факторы) и микроэкономические факторы, такие как рыночная ситуация 

и конкурентная среда. 

Оцениваются факторы, происходящие как в стране, так и на внешнем рынке 

(государственная налоговая политика, таможенно-таможенное и не тарифное 

регулирование экспортно-импортных операций, валютное регулирование и валютный 

контроль). В результате компания выявляет возможности и риски, вызванные внешними 

факторами. Параллельно проводится внутренний анализ компании (производственные 

мощности, финансовые ресурсы, персонал, качество продукции, информационная база) для 

определения сильных и слабых сторон, а также конкурентных преимуществ компании. 

Следующим шагом является то, что руководство компании разрабатывает 
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различные варианты стратегии, осуществляет их выбор и (в рамках принятой стратегии) 

разрабатывает текущие меры по повышению эффективности внешнеторговой деятельности 

и ее практической реализации. 

Стратегии компании в области внешней торговли могут быть такими, как указано в 

таблице1. 

 

Таблица1 – Стратегия предприятия в сфере ВЭД 

Стратегия Описание стратегии 

Стратегия 

насыщения рынка 

Цель стратегии состоит в обеспечении экономического роста на уже 

освоенных рынках с традиционными товарами. Она может быть 

Достигнута разными путями, например, за счет снижения издержек, 

следовательно, и цен 

Стратегия 

дифференциации 

продукта 

Здесь возможны два варианта. В первом случае речь идет о 

существовании на зарубежных рынках продукта, который в 

собственной стране неизвестен, во втором предполагается, что 

производство данного изделия было недавно освоено внутри страны, 

где расположено предприятие, и оно является принципиально новым 

для зарубежного потребителя. Здесь возможно достижение 

максимального эффекта за 

счет монопольного положения на зарубежном рынке 

Стратегия 

диверсификации 

производства 

Предполагает начало производства за рубежом принципиально 

новой, несвойственной ранее для предприятия продукции или 

освоение принципиально новых сфер деятельности. Диверсификация 

позволяет компенсировать убытки в одних сферах деятельности за 

счет прибылей, получаемых в других. Она сокращает также риск, 

характерный для 

Узкоспециализированных фирм 

Примечание – составлено по источнику [4] 

 

Для оценки стратегии и достижения запланированных результатов проводится 

анализ экономических показателей внешней торговли. Если результат 

неудовлетворительный, стратегия внешней торговли корректируется. Помимо планов, 

компания может разрабатывать программы и проекты. 

Возможны три типа стратегий развития компаний в сфере внешней торговли: 

1. Рыночная насыщенность. Целью этой стратегии является обеспечение 

экономического роста на развитых рынках традиционными товарами. Эта цель может быть 

достигнута путем снижения штрафов (или цен по сравнению с конкурентами) и улучшения 

качества товаров. 

2. Продуктовая дифференциация. У этой стратегии есть два варианта: 

а) импортируются товары, которые известны за рубежом, но не известны в их стране, 

или их производство регулируется на основании лицензии; 

б) Экспортируемые товары, которые разработаны в их собственной стране, но 

неизвестны на внешнем рынке, экспортируются. Производство этого продукта за рубежом 

прекращено. Эффект достигается за счет монополии компании в своей стране или за 

рубежом. 

3. Диверсификация производства. Эта стратегия предусматривает начало 

производства принципиально новых продуктов за рубежом, которые ранее не были 

характерны для компании. Диверсификация создает лучшие условия для экономических 

маневров и возможности влиять на экономику компании вне благоприятных глобальных 

экономических условиях, включая ухудшение 

«торговых условий». Это снижает характеристики риска 
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высокоспециализированных компаний. 

При подходе, основанном на новизне рынка и продукта, возможны стратегии: 

балансирование, поддержание, «развитие» рынка, рост, риск, проникновение или 

диверсифицированное развитие. 

Внешнеторговые стратегии могут меняться в течение жизненного цикла продукта 

(Таблица 2). 

Таблица 2 - Стратегии внешней деятельности компании на этапах жизненного цикла 

продукта 

Элемент Стадии жизненного цикла 

Внедрение Рост Зрелость Упадок 

1. 

Производствен

ная площадка 

-в стране 

нововведения 

-в развитых 

странах 

-во многих 

странах 

-в основном в 

Развивающихс

я странах 

2. 

Размещение 

рынка 

- в основном в 

стране 

нововведения 

- попытки 

выхода на 

международные 

рынки 

- в основном 

в промышленно 

развитых 

странах 

- смещение на 

экспортные 

рынки 

- рост спроса 

- рост в 

развивающихся 

странах 

- спад в 

промышленно 

развитых 

странах 

- стабилизация 

спроса 

- в основном в 

развиваю 

- щихся 

странах 

- экспорт 

развивающих 

ся стран 

- общий спад 

спроса 

3. 

Конкурентные 

факторы 

- почти 

эксклюзивная 

позиция 

- Продажи 

основаны на 

уникальности 

- Развитие 

качества 

продукции 

- Увеличить 

количество 

конкурентов 

- снижение цен 

конкурентами 

- высокая 

стандартизация 

- количество 

конкурентов 

уменьшается 

- повысить роль 

цены 

- цена является 

ключевым 

требованием 

- число 

производи 

- телей 

уменьшается 

4. Технология 

производства 

- не большая 

партия 

- меры по 

улучшению 

качества 

продукции 

высокая 

трудоемкость и 

капиталоемкость 

- увеличить 

инвестиции 

- более 

стандартизирова

нные методы 

- крупномасшта

бное 

производство с 

капитальными 

затратами 

- высокая 

стандартизация 

- Требуются 

менее 

квалифицирован

ные рабочие 

Низко 

квалифициро 

ванные 

рабочие в 

крупномасшта

бном 

механическом 

производстве 

Примечание – Составлено на основе источника [5] 

 

Выход на зарубежный рынок экономически возможен только с товарами, для 

которых у компании есть не только абсолютное, но и относительное преимущество, т.е. он 

может производить этот продукт по более низкой цене, чем его торговые партнеры. 

Абсолютным преимуществом является способность компании производить товары с 

меньшим количеством ресурсов на единицу продукции, чем любая другая компания. 

Анализ и планирование его бизнес-портфеля имеет важное значение для разработки 
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и выбора стратегических решений компании в сфере внешнеэкономической деятельности. 

Последний представляет собой серию видов продукции, которую компания производит или 

планирует производить в будущем. 

План внешней торговли включает задачи - показатели экспорта и импорта (в 

зависимости от профиля внешней торговли компании), с разбивкой по товарам и видам 

услуг, по странам и регионам в долларах, а также физические условия за определенный 

период (обычно один год). 

Внешнеторговые планы обычно основаны на специальных маркетинговых 

программах-предложениях по расширению внешнеторговой деятельности, которые 

показывают наиболее перспективные зарубежные рынки, методы их развития и 

международную конкурентоспособность компании и ее продукции. 

Весь процесс планирования внешней деятельности компании состоит из семи 

основных блоков (Таблица 3). 

Таблица 3 – Процесс планирования внешней деятельности компании 

 

№п/

п 

Функции и их 

последовательность 

Краткое содержание 

1 Выбор долгосрочных целей Рост продаж, снижение рисков и затратит. 

2 Оценка собственных 

возможностей 

Финансовых, производственных, 

ресурсных, сбытовых, научно − технических и др. 

3 Изучение рынка Характер конкуренции, емкость, динамика, 

Регулирование цен, реклама, налогообложение и 

др. 

4 Выбор 

альтернатив(стратегий) 

Методы достижения целей, разработка товаров, 

маркетинг, 

ценообразование, научные, технические и другие 

стратегии 

5 Разработка тактики Выбор средств достижения целей на отдельных 

этапах 

Внешнеэкономической деятельности 

6 Формирование спроса и 

стимулирование сбыта 

Система введения на рынок новых товаров 

7 Анализ и контроль Оценка результатов, учет отклонений 

От целей, адаптация мер, план действий вне 

предвиденных условиях. 

Примечание – Составлено на основе источника [6] 

 

Основными целями анализа внешнеторговой деятельности являются оценка степени 

и качества исполнения обязательств по экспортно-импортным процессам, а также 

характеристика достигнутых количественных и стоимостных уровней экспорта и импорта 

товаров и услуг. Оценка эффективности использования средств приведении 

внешнеэкономической деятельности; Описание финансовых результатов 

внешнеэкономической деятельности, показателей рентабельности, финансового 

положения; Выявление резервов и разработка мер о принятии по улучшению финансового 

положения организации. 

Основные проблемы, связанные с неэффективным управлением внешней торговлей, 

включают в себя отсутствие гибкого реагирования на постоянно меняющиеся потребности 

клиентов, плохо разработанную основу для долгосрочной разработки международной 

стратегии компании и неумолимую системно-внутреннюю связь между различными 

структурными областями бизнеса. Недооценка вопросов, связанных с обеспечением 
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эффективного управления, является одной из причин снижения эффективности 

корпоративного управления в целом. 

В этом контексте компаниям, работающим на внешнем рынке, необходимо срочно 

создать собственную эффективную систему управления, которая отвечает современным 

требованиями условиям, учитывает динамику международных и национальных рынков, 

основана на принципах адаптивности и обеспечивает достаточную гибкость и скорость 

внедрения. 

Механизм управления внешними действиями должен обеспечивать формирование 

целей управления организацией и разработку мер по достижению этих целей путем 

реализации стратегий и стратегий управления. 
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МЕТОДИЧЕСКИЕ ОСОБЕННОСТИ МАРКЕТИНГА В ВЫСТАВОЧНОЙ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

 

Ануарбек Самат - магистрант 2 курса ОП Экономика ААЭС 

Бекенова Л.М.- к.э.н., профессор 

 

Участие в выставочно - ярмарочных событиях представляет собой совокупность 

элементов всех видов маркетинговых коммуникаций, к которым относятся реклама, связи 

с общественностью, прямой маркетинг, стимулирование сбыта. Распространение 

рекламного материала представляет собой сложный комплекс мероприятий, направленных 

на продвижение товара: наружную рекламу, печатную рекламу, рекламу в средствах 

массовой информации, создание рекламных фильмов. Не менее интересен комплекс 

мероприятий в сфере связей с общественностью: проведение пресс-конференций и 

брифингов, семинаров и презентаций, круглых столов и конференций. Прямой маркетинг, 

который «представляет собой синтез маркетинговых инструментов» [1], можно отметить 

как самый значимый компонент в этой системе, поскольку именно грамотная работа 

стендистов и коммерческих представителей способствует эффективному налаживанию 

контактов с потенциальными клиентами и бизнес-партнёрами (Таблица 1). 

Стимулирование сбыта посредством раздачи брендированной сувенирной продукции, а 

также реализации выставляемой продукции заслуживает отдельного внимания. 
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Таблица 1 

 Основные виды маркетинговых коммуникаций 

 

Маркетинговые 

коммуникации 

Цели и задачи Функции 

Продвижение Информирование и убеждение 

целевой аудитории в значимости 

продукции. 

Создание и поддержание имиджа 

фирмы; информирование о 

продукте и его популяризация; 

мотивация и убеждение 

потребителя. 

Реклама - Создание образа фирмы; 

- персональная презентация и 

продвижение продукта. 

Убеждение целевой аудитории в 

ценности и свойствах продукта или 

достоинствах фирмы; 

коммерческая пропаганда 

продукции; 

подготовка потребителя к покупке. 

Стимулировани

е сбыта 

Краткосрочное поощрение 

Потребителя с целью совершения 

покупки. 

Побуждение целевой аудитории к 

приобретению продукта. 

Связи с 

общественност

ью 

Достижение высокой и надёжной 

репутации фирмы у широкой 

общественности.  

Формирование лояльности бренду. 

Прямой 

маркетинг 

Создание и поддержание 

долгосрочных маркетинговых 

коммуникаций между 

Поставщиком и потребителем. 

Поддержание и стимулирование 

сбыта. 

Брендинг Формирование у целевой 

аудитории долгосрочного 

предпочтения к продукции. 

Воздействие на потребителя 

посредством рекламы и элементов, 

идентифицирующих 

Товар и создающих его образ. 

Персональные 

продажи 

Устная презентация продукта 

узкой или широкой целевой 

аудитории. 

Стимулирование сбыта. 

Примечание – составлено на основании источника [1] 

 

Много уровневость и много структурность рекламной деятельности приводит к 

формированию двух тенденций – дифференциации маркетинговых коммуникаций и их 

интеграции. При использовании дифференцированного подхода растёт количество 

самостоятельных видов рекламной деятельности, происходит их специализация. Так, 

некоторое время назад в системе коммуникаций выделялись четыре основных вида 

деятельности, среди которых реклама в средствах массовой информации, стимулирование 

сбыта, связи с общественностью и прямой маркетинг. В настоящее же время перечень видов 

рекламной деятельности дополнен брендингом, спонсорством, персональными продажами, 

а также выставками, ярмарками, и сувенирной рекламой (Таблица 2). «Формирование 

бренда компаний тесно связано с развитием производства, технологий и инновационной 

деятельностью, что развивается вне зависимости от комплекса маркетинговых 

коммуникаций отдельно взятой компании» [2]. Виды рекламной деятельности отличаются 

по целям и по используемым каналам коммуникаций. 
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Таблица 2 

Каналы коммуникации 

Вид рекламы Канал коммуникации 

Реклама Рекламная часть СМИ 

Связи с общественностью Редакционная часть СМИ 

Стимулирование сбыта различные средства распространения рекламной 

информации: скидочные купоны, промоушн-

акции,  

конкурсы и лотереи 

Прямой маркетинг  

Любые средства распространения рекламы Брендинг 

Фирменный стиль 

Примечание– составлено на основании источника [1] 

 

Говоря о выставочной деятельности в системе маркетинговых коммуникаций, 

можно отметить совпадение её целей с комплексом целей рекламы, стимулирования сбыта, 

связей с общественностью, директ-маркетинга, а также брендинга и фирменного стиля. В 

ходе реализации выставочной деятельности используются каналы передачи рекламной 

информации как специфичные для вышеперечисленных видов коммуникаций, так и 

специально организованное для реализации этой деятельности рекламно-информационное 

пространство, а именно, экспозиция выставки или ярмарки. Данный вид рекламной 

деятельности, в свою очередь, подразумевает широкое использование сувенирной 

брендированной продукции и печатной рекламы для обеспечения целей остальных видов 

коммуникации. 

Для эффективной реализации выставочного проекта, как организаторам, так и 

экспонентам необходим тщательный подход к организации данного вида деятельности. 

Стратегия, выбранная фирмой, определяет весь последующий алгоритм действий, ведущих 

к достижению поставленных целей. Стратегическое планирование представляет собой 

управленческий процесс, направленный на создание и поддержание стратегического 

соответствия целей фирмы её шансам в маркетинговой деятельности. 

Маркетинговая стратегия – это рациональная и логическая совокупность методов 

решения маркетинговых задач, ориентированных на достижение генеральной цели фирмы, 

и представляющая собой «комплекс планово-управленческих решений по организации 

маркетинговой деятельности в целях достижения корпоративной миссии» [3]. Если в 

деятельность предприятия внедрена современная комплексная система маркетинга, это 

даёт ему ряд преимуществ, среди которых: конкурентоспособность на рынке; освоение 

новых рынков сбыта; создание бренда, и, как результат, укрепление стабильности позиций 

предприятия; увеличение прибыльности и снижение издержек производства. Для успешной 

реализации выставочной деятельности как организаторам, так и экспонентам при 

разработке стратегии маркетинга необходимо проработать следующие параметры своей 

деятельности: 

- определение главной цели бизнеса; 

- анализ факторов внутренней и внешней среды предприятия; 

- определение возможностей для реализации деловой активности; 

- выявление существующих ресурсов; 

- определение целей маркетинга и задач, направленных на достижение этих 

целей; 

- выработка стратегий для реализации задачи достижения целей; 

- внедрение в практику информационных систем; 

- формирование баз данных. 
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Маркетинговая стратегия включает в себя стратегии, которые конкретизируют 

общую стратегию развития предприятия, и включают конкретные стратегии по целевым 

рынкам, комплексу маркетинга, а также уровню затрат на маркетинговую деятельность. 

Майклом Портером были выделены три базовые конкурентные стратегии, среди которых 

экономия на издержках, дифференциация производства, специализация на определённом 

продукте или услуге. Эти стратегии различаются по целевому рынку или его сегменту и по 

типу реализуемого конкурентного преимущества как по издержкам, так и по качеству 

продукции. Каждая фирма уникальна, и в этой связи невозможно выделить отдельную 

маркетинговую стратегию, универсальную для всех целей. В то же время 

«основополагающая конкурентная стратегия должна основываться на использовании 

основных идей базовых стратегий» [4]. 

Маркетинговая деятельность–понятие многоплановое и имеет множество 

интерпретаций и вариантов реализации, но все они сводятся к одному: сформировать спрос 

на какую-либо продукцию или услуги, удовлетворить этот спрос, окупить вложенные 

ресурсы и получить в итоге прибыль. «Маркетинг –социальный процесс, направленный на 

удовлетворение потребностей и желание людей и организаций, путём обеспечения 

свободного конкурентного обмена товарами и услуг» [5]. При планировании и реализации 

маркетинговой деятельности нельзя не учесть влияние субъектов маркетинга, от которых, 

по сути, зависит эффективность проведения маркетинговой стратегии. К таковым относятся 

специалисты по маркетингу, производители, потребители, организации обслуживания, 

торговые организации. Эффективность проведения комплекса маркетинговых мероприятий 

зависит от грамотного взаимодействия со всеми участниками процесса реализации 

коммерческой деятельности предприятия. В этой связи, особая роль в комплексе 

маркетинговых мероприятий отводится маркетинг - менеджменту, который представляет 

собой «…процесс принятия управленческих решений в организациях с целью 

удовлетворения потребностей клиентов в предлагаемом товаре» [6], поскольку управление 

маркетинговой деятельностью как системой является залогом успешного 

функционирования предприятия. 
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Ағымдағы және стратегиялық жоспарларды  жасау әдістемелері 

 

Айнабекова Салтанат Мархабаткызы - «Экономика» ОБ студенті 

Баймуратова Гулчехра Каххаровна - аға оқытушы 

Алматы экономика және статистика академиясы, Алматы қ. 

 

Қазіргі жағдайда шаруашылық субъектілерінің даму жоспарын жасауда 

жоспарлаудың әдіснамасын, яғни жоспар әзірлеудің тәсілдері мен әдістер жиынтығын, 

жетілдіру үлкен маңызға ие. 

Жоспарлау әдіснамасын жетілдірудің негізгі бағыттары: 

- жоспарлаудың ғылыми-техникалық және есепті-экономикалық дәлелдемесін 

жоғарылату; 

- прогрессивті технико-экономикалық нормалар мен нормативтерді, баланстық 

есептеу жүйелерін кеңінен қолдану; 

- өндіріс тиімділігін арттыру мақсатында материал сыйымдылығын төмендету, 

еңбек өнімділігін арттыру, дәрежесін қамтамасыз ету – көрсеткіштер жүйесін жетілдіру [1] 

1. Шаруашылық субъектінің даму жоспарының негізгі бөлімі - өнімөндіру жоспары 

(өндірістік бағдарлама), онда өнімнің жеке түрлерін өндіру бойынша (құнды және 

натуралды өлшемде) тапсырмалар белгіленеді және келешектегі өнімнің сапасын арттыру 

қарастырылады. Құнды өлшемде өнім көлемін анықтау үшін жалпы, товарлы және 

өндірілетін өнім көрсеткіштерін қолданады. Бұл бөлімде өндірісті мамандандыру, біріктіру 

және қиыстыру жоспарлары маңызды орын алады. 

2. Шаруашылық субъектінің даму жоспарының маңызды бөлігі – ғылыммен 

техниканың даму жоспары. Оның басты бағыты ғылыми-техникалық өрлеуді жеделдету, 

сондықтан бұл бөлімді еңбекті ғылыми ұйымдастыру шаралары құрайды. Ғылым мен 

техниканың даму жоспарының көрсеткіштері: жоспарлы мерзім ішінде өндірістің 

техникалық деңгейін жоғарлатуға бағытталған шаралар негізінде қызметкерлер санының 

салыстырмалы азаюы, еңбек өнімділігінің өсуі және товарлы өнімнің өзіндік құнының 

төмендеуі, сондай-ақ кәсіпорын мен оның өндірісіне ғана тән ерекше көрсеткіштері - 

өндірілетін өнімнің сапасы, құрал-жабдықтарды пайдалану, өндірістің матениал 

сыйымдылығы, натуралды түрде еңбек өнімділігі және т.б. 

3. Өндірістің экономикалық тиімділігін арттыру жоспарын әзірлеу шаруашылық 

субъектілердің дамуын жоспарлаудың маңыздысы, онжағы жалпы қортынды көрсеткіш - 

өндірістің экономикалық тиімділігін арттыру, сондай-ақ тірі еңбекті, негізгі қорды, 

айналым қаржыларын, күрделі қаржы салымын, материалды ресурстарды тиімді пайдалану 

көрсеткіштері беріледі.  

4. Күрделі құрылыс жоспары жаңа жолдарды салу, шаруашылық субъектілерін 

кеңейту және қайта құру (реконструкция), цехтар мен объектілерді салу және кеңейту, 

өндірісті техникалық қайта қаруландыру – жабдықтарды модернизациялау, ескі 

жабдықтарды жаңамен алмастыру. 

5. Материалды-техникалық қамтамасыз ету жоспары өнімнің маңызды түрлерін 

өндіру мен оны тұтыну және өткізу жоспарын бейнелейтін материалдық есептеу жүйесі. 

Өндірістің материалды ресурстарға қажеттілігін анықтау, оларды тарату және 

пайдалану шикізат, материалдар, отын, энергия шығындарының прогрессивті ғылыми 

дәлелденген нормалар негізінде, сондай-ақ құрал-жабдықтарды, машиналар, 

механизмдерді пайдаланудың ғылыми дәлелденген нормативтері негізінде жүзеге 

асырылуы тиіс. Материалды-техникалық қамтамасыз ету жоспары шикізат, материалдар, 

отын мен энергияның шығындарын төмендетуді есептеу арқылы жасалынады [2]. 

6. Еңбек және кадрлар бойынша жоспарды әзірлеудің басты мақсаты - өндіріс көлемі 

мен оның тиімділігін арттырудың негізгі шарты ретінде еңбек өнімділігінің жүйелі түрде 

өсуін қарастыру. Кәсіпорынның жұмысшы күшіне қажеттігін анықтау үшін мұнда 
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қызметкерлердің қосымша қажеттілігі мен оны қамтамасыз ету көздерінің баланстық есебі 

әзірленеді. 

Бұл бөлімді дайындағанда басты міндет ретінде өндіріс тиімділігін мейлінше 

арттыру, материалды, еңбек және қаржы ресурстарын тиімді пайдалану қарастырылады. 

Өзіндік құнды жоспарлаудың тікелей мақсаты - өндіріс жоспарында көрсетілген 

мөлшердегі өнімді өндіруге қажетті шығындардың деңгейін экономикалық тұрғыдан 

дәлелдеп анықтау, ал пайданы жоспарлаудың міндеті - өндірістік қызметтің нәтижесінде 

алынатын табыстың мөлшерін есептеу. Шығындар жоспары өнімді өндіру және өткізу 

жоспары, ғылым мен техника жетістіктерін енгізу және т.б. бөлімдердің негізінде 

жасалады. 

8. Қаржылық жоспарда төмендегідей маңызды қыржылық көрсеткіштер белгіленеді: 

- меншікті айналым қаржыларына қажеттілік және олардың айналымдылығын 

жеделдету тапсырмаларын есептеу; 

- кәсіпорынның мемлекеттік бюджетпен өзара іс-әрекеті; 

- негізгі өндірістік қорларды құру және пайдалану, табыстар бойынша тапсырмалар. 

Несиелік жоспар қаржылық жоспардың маңызды бөлігі болып табылады. 

9. Ұжымдық әлеуметтік даму жоспарында шаруашылық субъектінің ұжымы үшін 

әлеуметтік даму, еңбек, демалыс және тұрмыс жағдайларының көкейкесті мәселелерін 

шешу шаралары қарастырылады. Өндірісті дамыту және оның тиімділігін арттыруда 

әлеуметтік шаралардың әсерін күшейту қарастырылады. 

10. Қоршаған ортаны ластаудан қорғау, сондай-ақ табиғи ресірстарды тиімді 

пайдалануда шаруашылық субъектінің даму жоспарының қортынды бөлімі табиғатты 

қорғау және табиғи ресурстарды тиімді пайдаланушаралар жоспарының маңызы өте зор. 

Ол, жерді қорғау және оны тиімді пайдалану, минералды ресурстарды қорғау және оны 

тиімді пайдалану сияқты бағыттардан тұрады. Бұл жоспар қалдықтарды аз және қалдықсыз 

технологиялық үрдістерді кеңінен енгізуді, табиғи ресурстарды, шикізатты, материалдарды 

кешенді және толық пайдалануды қамтамасыз ететін, қоршаған ортаға зиянды әсерін 

болдырмайтын өндірісті дамытуды қарастырады [3] 

Қазақстанда бұрыңғы жоспарлау-экономикалық бөлімдерінің қызметтерін тиімді 

өзгертіп, олардың жұмыс тәжірибесіне бизнес-жоспарды ыңғайлы етіп ендірудің орнына, 

көптеген отандық кәсіпорындар шаруашылық жоспарлау қызметтерін қажетсіз және нарық 

жағдайында мүмкін емес деп танып, толығымен жоюға кірісті. Есептелген және талданған 

шешімдердің ішінен таңдау жасауға тура келетін, мүмкін болатын әрекеттер 

варианттарының шеңбері тарылатындықтан, әңгіме мұндай жоюдың өз-өзінен нарықта 

қиын жағдай туғанда оптималды басқару шешімін таңдап алу мүмкіндігінің төмендеуінде 

ғана емес. Бұған күрделірек, субъектінің шаруашылық дамуының болашағы бар 

бағыттарын анықтау, дамудың тиімді жолдары мен өндіріс диверсификациясын анықтау, 

капитал салу тұрғысынан анағұрлым пайдалы жобаларды таңдау проблемалары бар. 

Бизнес-жоспар – бұл ішінде шаруашылық қызметінің негізгі мақсаттары, 

стратегиялары, бағыттары мен географиялық аймақтары жинақталған, баға саясаты, нарық 

сиымдылығы мен құрылымы, жабдықтау мен сатып алуды, тасымалдауды, сақтандыруды, 

шаруашылық субъекті қызметінің құралы болып табылатын тауарлар мен қызметтер 

өндіруді жүзеге асыру жағдайлары анықталған, алдыңғы кезеңде бизнесті дамыту жоспары. 

Сонымен, қорытындылай келе  кәсіпорындағы жоспарлау  – бұл әрбір шаруашылық 

субъектінің өз мақсаттарын қалыптастыру, басымдылықтарын анықтап, оларға қол жеткізу 

жолдарының әдіс-амалын шешу процесі. Нарықтық жүйеге тән экономикалық даму, 

тәуекелділік пен қатал бәсекелестіктің беймәлім жағдайында субъектінің сұраным мен 

ұсынымға байланысты өнім өндіру мүмкіндігін сәйкестендірудің жалғыз ғана жолы, 

жоспарлау болып табылады. 
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В статье определено значение инновационного маркетинга, дана характеристика 

этапов его реализации. 

The article defines the meaning of innovational marketing, also characteristics of 

realization’s steps are given.  

Мақалада инновациялық маркетингтің құндылығы анықталған, оны жүзеге асыру 

кезеңдеріне сипаттама берілген. 

 

Экономическое положение хозяйствующих субъектов в современном мире 

изменчиво. В целях обеспечения эффективной предпринимательской деятельности, 

создания сильных конкурентных позиций, приведения ресурсов, активов предприятия в 

соответствие с вызовами внешней рыночной среды необходимо использование 

стратегического планирования, как единственно возможному прогнозированию будущей 

ситуации в целом. Стратегическое планирование обеспечивает средства создания плана на 

длительное время, выступает как основа принятия решений, способных создать условия 

выживания компании на целевом рынке. Предприятие, руководствующееся стратегией, 

принятой на основе маркетинговых исследований возможностей рынка, имеет реальные 

возможности эффективно конкурировать в рыночной среде как на данный момент, так и на 

перспективу. В основу концепции маркетинга заложен основополагающий принцип - 

работа с целью удовлетворения нужд и потребностей целевых рынков, которые становятся 

более динамичными и конкурентными.  

Использование той или иной стратегии маркетинга зависит от степени насыщения 

рынка продукцией данного предприятия и его потенциала обновлять ассортимент 

выпускаемой продукции, при этом необходимо учитывать, что в условиях жесткой 

конкуренции новые технологии ведут к сокращению жизненного цикла продуктов и сроков 

коммерциализации. В этой связи важное значение приобретает стратегия компании на 

основе инновационного маркетинга. 

Деятельность инновационного маркетинга распространяется не только на 

продвижение на рынок новых продуктов (или услуг), но и на продвижение на рынок самих 

новых технологий (продажа лицензий на изобретения и ноу-хау, заложенные в новый 

продукт или в технологический процесс, а также в оборудование для его изготовления. 

Инновация подразумевает постоянное совершенствование, модифицирование и 

обновление товара, создание нового товара, разработку новых технологий, внедрение 

новых форм и методов выхода на новые рынки, определение новых каналов 

товародвижения, введение новизны в систему стимулирования сбыта [1]. 

Авторы утверждают, что путь инноваций сопряжен с высоким риском. Причиной 

неудач может быть несколько. Дороговизна процесса разработки. Фармацевтические 

компании тратят в среднем 100-150 миллионов фунтов на разработку нового лекарства. 
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Разработка новых товаров требует времени. Непостоянство и непредсказуемость рынка 

увеличивает рискованность коммерциализации таких товаров [2]. 

Инновационный маркетинг как вид деятельности связан с разработкой и 

продвижением на рынок новых продуктов, оборудования, услуг, новейших технологий и 

требует проведения комплексного исследования рынка для выявления потребностей в 

инновационной продукции. Для построения эффективной системы управления 

инновационным предприятием необходимо использовать информацию, полученную на 

основе проведения маркетинговых исследований рынка, о состоянии и степени 

удовлетворенности потребительского спроса на инновации, об основных конкурентах и 

научно-техническом уровне отечественной и зарубежной продукции. На основании 

результатов проведенных маркетинговых исследований рынка предприятие проводит 

планирование производства инноваций, сегментирование рынка, осуществление 

коммуникаций, установление цен, организацию распределения и продвижения инноваций, 

планирование сбыта, сервисное обслуживание, что ориентирует производство на запросы 

рынка и достижение поставленных задач, таких как получение прибыли, рост объема сбыта, 

увеличение доли рынка. Преимущество в области затрат, получаемое при применении 

новейших технологий и эффективном использовании производственных мощностей, 

проявляется в более низких ценах на продукты (услуги), предлагаемые на рынке. 

Техническое превосходство способствует повышению конкурентоспособности продукции.  

В связи с многообразием выпускаемой инновационной продукции для продвижения 

на рынок новых товаров и технологий каждое предприятие разрабатывает свои 

маркетинговые стратегии с учетом требований рынка и возможности предприятия 

конкурировать на нем. Для разработки маркетинговой стратегии проводят анализ 

потенциальных возможностей предприятия, оценку слабых и сильных сторон предприятия 

относительно конкурентов, анализ возможностей и угроз, которые создает окружающая 

среда, разрабатывают параметры маркетинговой стратегии по коммерциализации нового 

продукта, составляют необходимые финансовые прогнозы по оценке доходности, сроку 

окупаемости, прибыльности. Все это дает предприятию возможность использовать свои 

преимущества и минимизировать уязвимость слабых мест. 

На основании полученных результатов анализа определяют базовую стратегию 

предприятия, которая устанавливает маркетинговые цели и способы их достижения. 

Базовая стратегия может изменяться на разных этапах жизненного цикла инновационного 

продукта или услуги и каждый этап требует использования разных стратегий маркетинга. 

Для достижения поставленных целей разрабатывают структуру маркетинга, т.е. 

определяют основные элементы в системе управления маркетингом, устанавливают их 

соподчиненность и взаимосвязь при принятии и реализации управленческих решений, 

необходимых для удовлетворения целевых рынков. 

К особенностям инновационного маркетинга можно отнести четкое разделение 

разрабатываемой стратегии выхода товара на рынок на определенные этапы и реализация 

их в строгой последовательности.  

На первом этапе предполагается изучение макроэкономической ситуации в стране: 

тенденций экономического роста, темпов инфляции, платежеспособности населения, 

изменения в налоговом законодательстве, производство схожей с товаром продукции, 

тренды в политической обстановке и т.д., это так называемый стратегический 

инновационный маркетинг  

На втором этапе проводится тщательный анализ рыночной привлекательности 

продукта на основе использования технологий тактического инновационного маркетинга, 

включающего изучение спроса потребителей на тот или иной товар посредством опросов, 

анкетирования и т.п. После обработки поступившей информации с применением 

инструментов инновационного маркетинга определяется, какой вид продукции, какого 

качества и по какой цене будет наиболее востребован в определенном сегменте рынка. 
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К третьему этапу относится исследование конкурентоспособности продукта на 

рынке, и определение его позиции в ряду схожих товаров, после чего проводится, так 

называемый, «портфельный» анализ. Он заключается в изучении всех направлений 

деятельности предприятия, выявлении наиболее прибыльных из них. «Портфельный» 

анализ дает возможность выбрать одну из инновационных стратегий маркетинга.  

К ним относятся: 

  стратегия высоких цен, применяющаяся при появлении абсолютно нового товара 

и отсутствии жесткой конкуренции;  

 стратегия проникновения на рынок, когда из-за большого числа конкурентных 

товаров на продукт устанавливаются невысокие цены;  

 стратегия престижа, которая заключается в убеждении потребителя в том, что 

высокая цена соответствует качеству товара, и его приобретение является престижным;  

 стратегия, базирующаяся на мнении потребителей, которая требует тщательного 

изучения спроса на определенный вид товара и установление наиболее доступной цены.  

Затем выбранная стратегия реализуется на практике с целью получения 

максимальной прибыли и расширения занимаемой товаром доли рынка. В этот период 

особенностями инновационного маркетинга являются выбор места его реализации и 

стратегии продвижения. Маркетинговая деятельность по продвижению на рынок новой 

продукции заключается в представлении как предприятия, так и продукции 

потенциальному покупателю и требует использования таких каналов, как организация 

рекламы, экспонирование новшества на специализированных выставках, освоение нового 

рынка путем предоставления товара во временное или постоянное пользование 

предприятиям. Большое значение в борьбе за покупателя товаров промышленного 

назначения имеют предлагаемые системой сбыта условия технического обслуживания, 

такие как профилактика, ремонт, поставки запасных частей, предоставление услуг 

гарантийного и послегарантийного технического обслуживания новых товаров.  

При выводе на рынок новой продукции наиболее проблемными для предприятия 

являются такие виды маркетинговой деятельности, как политика ценообразования, 

позиционирование на рынке и организация каналов сбыта. Ценовая стратегия может быть 

основана на издержках, спросе или. Решение о цене должно быть увязано с общими целями 

предприятия, с планами по выпуску продукции, распределению, сбыту и продвижению. С 

этой целью проводят регулярный анализ показателей сбыта, доли рынка, уровня издержек 

и рентабельности. При определении цены на инновационный продукт может быть 

использован анализ верхней и нижней границ колебания цены на инновационный продукт, 

приемлемых не только для покупателя, но и для владельца продукта. К примеру, на товары 

производственного назначения, на оборудование, изготавливаемое по специальному заказу, 

обычно устанавливаются договорные цены, при закупке станков, машин, аналитического 

оборудования используются тендерное ценообразование и продажа в кредит. 

В условиях рынка назначение цены на свои товары и услуги является одним из 

главных факторов успеха инновации на рынке. В связи с этим продвижение нового 

продукта на рынок требует разработки ценовой политики в отношении данного продукта в 

соответствии с принятой предприятием маркетинговой стратегией. При разработке ценовой 

политики необходимо учитывать, что в условиях жесткой конкуренции цену во многом 

определяет рынок и ее величина должна соответствовать финансовым возможностям 

потребителей выбранного рынка. Цена на новую продукцию устанавливается после 

проведения учета производственных затрат, анализа цен конкурентов, взаимосвязи цены и 

качества, ее восприятия покупателями, реакции на цены конкурентов, этапа жизненного 

цикла продукта. 

Основной движущей силой конкуренции является стимул к разработкам и 

реализации инноваций, благодаря которым появляется возможность повысить уровень 

качества продукции (услуг) и улучшить эффективность производства. Обеспечение 

конкурентоспособности инновационного продукта не только определяет его 
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экономическую успешность на целевом рынке сбыта, но и предопределяет рост прибыли 

предприятия, что инновационному развитию экономики.  
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Кәсіпорын қызметін ұйымдастырудың шетелдік тәжірибесі 

 

Ащанова Меруерт Мэдесовна - «Экономика» ОБ студенті 

Баймуратова Гулчехра Каххаровна - аға оқытушы 

Алматы экономика және статистика академиясы, Алматы қ. 

 

Шетелдегі  кәсіпорындар  жоспарлау кезінде  өз өнімдерін өткізу мүмкіндіктеріне 

бағытталады. Осыдан,  олар:  сату көлемін, пайданы, өндіріс шығындарын, капитал 

салымдарын, несиеге деген қажеттілікті, оларды жою көздерін  жоспарлайды. Шетелдегі 

жоспарлаудың негізгі  бөлімдері: өткізу, өндіріс, қаржы. 

Сонымен қатар  жоспардың барлық бөлімдері өзара тығыз байланысты 

(жоспарлаудың жоғары деңгейі).  

Жоғары деңгейдегі  жоспар ретінде (ұзақ мерзімді, перспективалы, стратегиялық),  

батыс кәсіпорындарының қызметін толық анықтайтын және   өндірістік жоспарлауға 

қолданылатын ағымдағы ақпаратты құрайтын: 

Corporate Charter (жарғы)  - кәсіпорынның  негізгі мақсаттары мен корпоративті 

стандарттары, нарыққа бағытталу,  меншік құрылымы және басқару құрылымы,  

қызметкерлермен және басшылармен қарым-қатынасты анықтайды. 

Strategic Business Plan (стратегиялық бизнес-план)  - бес-он жылға құрастырылады 

және  қаржыландыру мен өнім өндіру, өнрісі көлемінің артуын, нарық үлесінің 

стратегиясын анықтайды. 

Business Plan (бизнес-план) – бір-үш жылға жасалады (жиі кварталдарға бөлініп) 

және  инвестиция көзін нақтылайды,  өндірістік күштердің  даму бағытын анықтайды, 

пресоналға, материалдық және қаржылық ресурсқа деген  қажеттілікті анықтайды. 

Ақшамен көрсетілген  сату жопарын ірілендіруді қамтиды. 

Sales and Operations Plan (өндіріс пен өткізудің стратегиялық жоспары – «тапсырыс 

портфелі») -  бір-екі жылға құрастырылады, бизнес-планды нақтылайды және сату және 

дайын өнімді жөнелту, қорларды және аяқталмаған өндірістің  болжамдарын көрсетеді.  

Өткізу болжамын әзірлегенде (Sales Forecasts) маркетинг бөлімі қатысады (сыртқы 

факторларды бағалау), өткізу (тапсырыс берушілер туралы ақпарат) және өндіріс (өндіріс 

жайлы нақты мәліметтер). 

Болжамдар ұзақ мерзімді перспективаларға құралады (бір жылдан артық), орта 

мерзімге (алты айдан бір жылға дейін) және  жақын уақыт интервалы (бірнеше апта). 

Болжамдар  жоспарлаудың барлық этаптарында қолданылады, стратегиялықтан бастап  

өндіріс графигін құруға дейін[1] 

Батыстық терминологияда  өндірістік жоспарлау келесідей міндеттерді қамтиды: 

(Production Plan)  өндіріс бойынша жоспар жасау, 

Комплексті өндіріс графигін құру(Master Production Schedule), 
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Материалдық ресурсқа деген қажеттілікті жоспарлау (Material Requirements 

Planning), 

Өндірісті  бөлшектеп жоспарлау және басқару(Shop Floor Control), 

Өндіріс процесінің есебі (Data Collection), өндірісті басқару және диспетчирлеу 

(Dispatching). 

Шетелдік шаруашылық тәжірибені талдау  экономиканы реттеудің нарықтық 

механизмі  жоспарлау идеясын қолдайтынын көрсетеді. 

АҚШ шет ел фирмаларының  жоспралау процесін ұйымдастыруды қарастырайық. 

Американдық фирмалар әдетте  екі түрлі жоспарлауды қолданады: ұзақ мерзімді, немес 

стратегиялық, және жылдық қаржылық жоспарлау. 

Стратегиялық жоспарлау бірнеше мамандардан және фирма жоғарғы жетекшілік 

етуімен жүзеге асырылады және  нарықтық жағдайды экономикалық талдау талдау 

негізінде фирмамен қабылданатын ұзақ мерзімді шешімдерді әзірлеуге көңіл аударылады. 

Бұл процесстің  күрделілігіне байланысты,  арнайы мамандардың әзірлеген 

эконометрикалық болжаулар және модельдер сияқты  жоспарла құралдары пайдаланылады. 

Стратегиялық жоспарлаудың алғашқы талдау объектісі,фирманың бірнеше  

өндірістік бөлімдерін біріктіретін, шаруашылықтың стратегиялық орталығы,  нарықта 

дербес  шаруашылық орталығы ретіндегі қызмет ететін  - пайда орталығы болып табылады. 

Стратегиялық жоспарлаудың мақсаты -  әр түрлі стратегиялық шаруашылық 

орталықтарының  болашақ рентабельділігіне негізделген баға беру,  және осының 

нәтижесінде  фирманың кәсіпкерлік қызметінің белгілі бір түрінің қызметін  тоқтату туралы 

шешім қабылдау(жабу немес  бөлек кәсіпорындарды сату)  немесе   кәсіби белсенділіктің  

жаңа сфераларына ендіру. 

Ағымдағы немесе жылдық  жоспарлау американдық фирмаларда  стратегиялық 

жоспардың көрсеткіштеріне негізделеді. Жылдық жоспар (бюджет) – бұл  оперативті құжат,  

соған сәйкес  стратегиялық шаруашылық орталық  ағымдағы жылға арнлаған жоспарлы 

өндіріс көлемін анықтайды, жоспарлар құрастырады:  еңбек күшін қолдану туралы; капитал 

салымдары; жаңа өнім түрін шығару жайлы. 

Американдық фирмаларда  жоспарлау жүйесі   нарықтық бәсекеге және тұтынушы 

сұранысының өзгеруіне байланысты тез  әсер етуге  мүмкін болатындай етіп 

құрастырылады. Өздерінің икемділігін  олар  екі жолмен  жоғарылатады. 

Бірінші жол келесілерді қарастырады: 

- Жоспарлау  периодын қысқарту (стратегиялық жоспарлауды  5 жылдан 2 жылға 

дейін);  

- Тапсырмаларды  жылжымалы негізде  болжау мен жоспарлау, яғни  жылдық қатаң 

көрсеткіштердің орнына ай сайын [2]. 

Екінші жолы: 

- тапсырыстарды орындау мен оларды жеткізу уақытын азайту; тапсырыс берушімен 

тығыз байланыс орнату арқылы, яғни  оларды   фирманың басқару құрамының жиналысына 

шақырып  жоспарлау  сұрақтарын талқылау,тапсырыс берушілермен ақпараттық жүйені 

бірікітіру арқылы өнімді жеткізудің белгілі бір  кезектілігін қамтамасыз ету, тапсырыс 

берушіге  өнім сапасын тексеру, жеткізу тәртібі сияқты қызметтер көрсету. Мұндай іскерлік 

байланыстар  тапсырыс берушінің жаңа тапсыры беруіне  қолдау жасайды. 

Ереже бойынша,  зауыт басқарушысы  өндіріс процесін бақылаумен  аз айналысады. 

Уақытының көп бөлігін  өндіріс шығындарын азайтуға және  тапсырыс берушілермен 

келіссөздер жұмсайды. Зауыт  жеткешілері  әдетте  қажетті  жеткізушіні іздеуге уақыт аз 

бөліп,  оның сапалы өнімді жеткізуіне  көп уақыт бөледі. 

Американдық компаниялар үшін  жоспарлаудың бастапқы пункті нарықты  болжау 

болып табылады:  нарықтық ситуацияның жағдайы және дамуы.  Мұндай болжам  

маркетинг қызметімен дайындалады және  фирманың жоғарғы басқармасына жіне зауыттар 

мен бөлім жетекешілеріне жеткізіледі. Соның негізінде  зауыттар өз жоспарларын жасайды 

(бюджет), және оларды бекіту үшін жоғарыға жібереді, содан кейін  іске асыру үшін 
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төменге жіберіледі. Жопарды орындау бойынша  есеп қайтадан  төменнен жоғарыға 

барады. 

Жоспарлық көрсеткіштерді орындау зауыт үшін (өзіндік құн, сапа, уақытында 

жеткізу)  зауыт жеткешісінің басқару қызметінің негізі болып табылады. Бақылау 

қызметінің басқарушысы өз назарын  спа көрсеткіштеріні орындалуына аударады, ал бас 

экономист – шығындарды азайтуға, зауыт инженері – жаңа өнім  жасауға. 

Американдық фирмаларда менеджерлерді жоспардың орындалмағаны үшін 

жазалайды, жоспардың орындалғаны үшін сыйақылар береді, қиын жағдайлардағы жақсы 

жұмыстары үшін көтермелейді. 

Жапония фирмаларындағы  жоспарлау ерекшеліктері. Жапон фирмаларында   

стратегиялық жоспарлау өте кең таралған (ірі компаниялардың 70℅), сонымен қоса 

стратегиялық жоспарды әзірлеуде  жетекші рольді  жоспарлау бөлімі алады (Орталық 

қызметтер деңгейінде).  Жоспарлаудың мінез-құлқы  көбінесе  фирманың құрылымына 

байланысты, яғни  оның шығарылатын өнім наменклатурасы бойынша  мамнданғанына 

немесе диверсификацияланғанына қарай. 

Маманданған компанияларда шығарылатын өнімнің аз ассортиментімен  

жоспарлаудың негізгі  бағты  фирманың құрылымын әзірлеуге және  жаңа инвестициялық 

жобаларды  негіздеуге  байланысты. Ұсыныстар жіне  бұл сұрақтарды шешу  басқарудың 

жоғарғы  деңгейінде жүзеге асырылады, өйткені  ол жақта барлық қажетті ақпарат бар. 

Сондықтан  маманданған компанияларда  жоспарды дайындау  көбіне 

орталықтандырылған  және «жоғарыдан төменге».  Мұндай компаниялардағы  

жоспарлауды жүзеге асыруда маңызды рольді  орталық жоспарлау бөлімі атқарады. 

Мұндағы приоритетті мағынаны мақсаттар атқарады: нарықтағы үлесті арттыру, сату 

көлемін және пайда көлемін арттыру. Негізгі проблема ретінде маманданған компаниялар 

үшін бәсекелестік пен капитал салымдары болып келеді.  Жоспарлаудың уақыттық жағдайы 

мұндай компаниялар үшін әдетте  5 жылға тең, ал болжауі  ұзақ  период пен перспективаны 

қамтиды. Маманданған команияның қызметіне бақылауды  фирманың жоғарғы 

басқарушылары  қаржылық көрсеткіштердің негізінде іске асырады. 

Диверсификацияланған компанияларда  жоспарлаудың негізгі міндеті  өндіріс 

бөлімдерінің қызметін координациялау болып табылады. Стратегиялық идеялар және 

жоспарлар әдетте   орта басқару деңгейлері мен бөлемдерінен түседі. Соынмен бірге  

стратегиялық шешімдерді әзірлеу   ұзақ мерзімді жоспарлаудың бастапқы стадияларында 

«жоғарыдан төменге»  жүреді, жоғарғы басшылықпен және  жоспарлау аппаратымен. 

Диверсификацияланған компания  мемлекеттік кең айналым бойынша өткізу нарықтарын 

іздейді, бірақ  ерекше  маңызға  жаңа өнім түрлерін тұтынушыларды іздеу ие болады. 

Мұндай компаниялардың қызметін бағалауда  басты назар пайда табуға аударылады, бұл  

жалпы өлшеуіш және  фирма қызметінің нәтижесі болып табылады. Диверсификацияланған 

компания өз жоспарларында  келесі көрсеткіштерге айрықша назар аударады: сату көлемі, 

өсу темпі, пайда массасы,  сату көлеміның бірлігіне есептелген  табыс. 

Диверсификацияланған компаниялардың өндірістік бөлімдерінің  негізгі мақсаты: сату 

көлемі, пайда, сату көлемінің бірлігіндегі пайда, нарықтағы үлесі болады. 

Диверсификацияланған компанияларда негізгі проблема болып  жаңа өнімді шығару және  

шығарылатын өнім наменклатурасын анықтау  табылады. Диверсификацияланған 

компаниялар  көбінесе орта мерзімдегі жоспарлауды қолданады, яғни  үш жылға арналған. 

Мұндай компаниялардағы  неігзгі проблема  әр түрлі өнім бойынша  пайданың 

ауытқуын түзеу,нәтижесінде  жалпы фирма бойынша  жиынтық пайданың ауытқу деңгейін  

тежейді. Фирма қызметінің нәтижесіне бақылауды  мұнда  бірнеше қаржылық көрсеткіштер 

негізінде жүзеге асырады.  

Жапондық мамандармен   жоспарлау қызметінің тиімділігімен ерекшеленетін 

бірнеше  жапондық фирмалардың зерттеуі нәтижесінде құрастырылған жоспарлау 

процесінің  моделін қарастырайық. 
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Модель  төрт стадиядан тұрады: алғышарттарды құрастыру; проблеманы қою; ұзақ 

мерзімді стратегия; орта мерзімді жоспарлар. 

1 стадия. Алғышарттарды құрастыру. 

Компанияның философиясы мен мақсаттары  акционерлердің қатысымен 

ресурстарды ескере отырып қайта қаралады. Сыртқы орта туралы жиналған ақпарат 

негізінде,  бүтін ретінде де, сонымен бірге  саланың жағдайы және дамуы және бәсекелестік  

болашақтағы фирманың жағдайы туралы болжам жасалады.  Болжамдарды талдау  

мүмкіндіктер мен қауіптерді анықтайды. Өткен уақыттағы және ағымдағы  қызметінің 

нәтижесін бағалау  проблеманы анықтайды және  фирманың болашақта даумын болжауға 

мүмкіндік береді. 

2 стадия. Проблеманы айқындау. 

Жоғарыда айтылған алғышарттардың негізінде  әрекет ету деңгейлері анықталады. 

Мысалы,  өсу темпі жыл сайын 10℅ артуы тиіс, содан кейін  әрекет етуші саясатты сақтай 

отырып  маңызды нәтижелер  болжанады, олар  әрекет ету деңгейімен салыстырылып, 

алшақтықтар анықталады. Осы алшақтықтарды жоюға мүмкіндік беретін стратегиялық 

жасалады. 

3 стадия. Ұзақ мерзімді стратегия. 

Болжамдық көрсеткіштер және компанияның  үміттенетін көрсеткіштері 

арасындағы  алшақтықтарды жою үшін,  жаңа стратегия әзірленеді «өнім-нарық», мысалы,  

жаңа өндірістердің, вертикалды интеграцияның, шетелдік филиалдарды ашу, ортақ 

инициативалардың даму мүмкіндіктерін  зерттейді. Өндірісті ұлғайту мен шығындарды 

азайтудың нұсқаларын зерттейді (мұнда «өсу-нарық көлем» матрицасын қолдануға 

болады). Жоғарыда келтірілген екі стратегияны қолдану нәтижесі болжанады, 

алшақтықтардың жойылуы зерттеледі.  Ұзақ мерзімді стратегия  үш  элементтен тұрады: 

ұзақ мерзімді мақсаттар; ұзақ мерзімді  стратегиялық жобалар;  негізгі аймақтардағы  ұзақ 

мерзімді саясат. 

4 стадия. Орта мерзімді жоспарлар. 

Ұзақ мерзімді стратегияға байланысты қабылданған шешімге байланысты,  орта 

мерзімді міндеттер мен бағыттар пайда болады және орта мерзімді жоспар жасалады. 

Соңғысы  үш бөлімнен тұрады. Біріншіден, орта мерзімді жоспарлар белгіленеді және 

олардың хронологиялық байланысы жасалады, ресурстар бөлінеді; екіншіден, 

наменклатура өзгерісі және  әрбір өнім тобы бойынша бәсекелік стратегияның негізінде   

өнім наменклатурасының іріленуі бойынша  жоспар құрастырылады. Бұл  жұмыс сәйкес  

өнім бойынша бөлімде  орындалады. Үшінші элемент – корпорацияның  функционалды 

жоспарлары,  оның функционалды қызметкерлерімен құрастырылған. Мұнда   өндірістік 

күштердің даму жоспары және  еңбек пен табыс жоспарлары  кіреді. 

Жапондық компанияларда  оперативті қызметтің тактикасы  персоналды басқару  

бөлімінде құрастырылады,  ал шешім қабылдау топтық сипатқа ие [3] 

Осылай, нарықтық жағдайда  әрбір кәсіпорынға тек қана қысқа мерзімді жоспарлар 

ғана емес сонымен бірге   өзінің әлеуметтік-экономикалық дамуының стратегиялық және 

тактикалық жоспарлары қажет. 

Жоғарыда келтірілгендерді қортындылай келе, кәсіпорын қызметін жоспарлауды 

ұйымдастырудың американдық моделінде , стратегиялық жоспарлау бірнеше мамандардан 

және фирма жоғарғы жетекшілік етуімен жүзеге асырылады және  нарықтық жағдайды 

экономикалық  талдау негізінде фирмамен қабылданатын ұзақ мерзімді шешімдерді 

әзірлеуге көңіл аударылады. Жоспарлаудың жапондық үлгісі көбінесе  фирманың 

құрылымына байланысты, яғни  оның шығарылатын өнім наменклатурасы бойынша  

мамнданғанына немесе диверсификацияланғанына қарай. Жоспарлаудың жапондық моделі 

4 кезеңнен тұрады:алғышарттарды құрастыру; проблеманы қою; ұзақ мерзімді стратегия; 

орта мерзімді жоспарлар. 
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Тұтыну тауарлар нарығын зерттеуді ұйымдастыру ерекшеліктері 

 

Айбекова Алия Айбековна - «Маркетинг» ОБ студенті 

Сугирова Гульмира Саламатовна - э.ғ.к., доцент 

Алматы экономика және статистика академиясы, Алматы қ. 

 

Нарықты зерттеп, тауарлар мен қызметтер бойынша сегментке бөлмес бұрын, алда 

нарықты тауарлардын және қызметтердің жіктелуін ескерген жөн болар. Себебі нарықты 

зерттемес бұрын тауар нарығының жіктелуі бойынша қайсына жататынын анықтау қажет 

және ол нарықтың ерекшеліктері мен айырмашылықтарын ескере отыра зерттеу дұрыс 

болады.  

Егер біз нарықты жіктелуі бойынша анықтап алсақ, ол нарық ерекшелігіне сай 

маркетингтік зерттеуде қойылатын мақсатының, алға қойған ақпарат жинау әдістерін 

таңдауында жеңілдік беретіні анық. 

Ал енді тауар нарығын жіктелуіне келетін болсақ, түпкі тұтынылуына қарай 

тауарлар тұтыну тауарлары және өндіріске арналған тауарлар деп бөлінеді. 

Тұтыну тауарларына негізгі тұтынушы қолдануы үшін сатып алатын тауарлар 

жатады. Олар - күнделікті сұранымдағы, алдын ала таңдалынатын, ерекше сұраныстағы 

және пассивті (бәсең) сұраныстағы тауарлар деп бөлінеді. Күнделікті сұраныстағы тауарлар 

– бұл тұтынушылар еш қиындықсыз, ойланбай-ақ, жиі сатып алатын кең тұтынудағы 

тауарлар мен қызметтер. Оларға нан, сабын, тіс пастасы сияқты тауарларды жатқызуға 

болады. Әдетте бұл тауарлар арзан, әрi оларды күнделiктi сатып алуға болады.  

Ерекше сұраныстағы тауарлар аса сирек сипатқа ие және тұтынушылар бұл 

тауарларды сатып алу үшін айтарлықтай күш жұмсайды.  

Ал пассивті (бәсең) сұранымдағы тауарлар – тұтынушы білмейтін, білсе де, әдетте 

оны сатып алу туралы әрқашан ойлана бермейтін кең тұтынудағы тауарлар (жаңа енгізулер, 

сақтандыру түрлері, күзет жүйесі және т.б.). 

Өндірістік мақсатқа арналған тауарлар – кейін қайта өңдеуге немесе өндіріске 

пайдалану үшін алынатын тауарлар, яғни, шикізат, материалдар, жабдықтар, қосалқы 

бөлшектер және тағы басқа заттар [1]. 

Бірінші бөлім бойынша нарық ерекшерліктеріне сай маркетингтік зерттеу 

ерекшеліктерін қарайтын болсақ, тұтыну тауарлар нарығында сұраныспен тұтынушы 

талғамы бірінші ретті сұраныс болғандықтан жиі өзгеріп отырады. Сол себепті мұндаға 

стратегиялық жоспар мен тауарды нарыққа шығару барысында нақты қысқа мерзімдегі 

(шамамен 1-2 жыл) ақпарат алуға болады. Зерттеу аймағы бір аймаққа ғана шоғырланып 

қана қоймай, әр аймақтағы тұтынушы талғамын қарастырады, себебі нарыққа тұтыну 

тауарлары шашыраңқы түрде орналасады. 

Екінші бөлімде тұтынушылық ерекшелік қарастырылған. Мұнда өндірілген 

тауарларды тұтынушыларды тауар категориясына қарап бөлінген. Тұтыну тауарларды кез-

келген күнделікті тұтынып жүрген әр тұрғын болады, сол себепті нарықты зерттеу 

барысында мұнда қарапайым тұрғындардың жауабынан нәтижеленеді. Өндірістік тауарға 

респондент табу үшін маманданған немесе өндірістік тауарларды тұтынатын кәсіпорын 

қызметкерлерді табу үшін алдын-ала рекрутинг шаралары жүргізіледі. Тұтыну тауарлар 

нарығында маркетингтік зерттеу шараларын жүргізгенде аймақтар бойынша жеке есеп 

нәтижелері болу керек, себебі әр аймақта өзінің ойыншылары мен жабдықтаушылары 

болады [2]. 

Үшінші бөлімде тауарлық ерекшелік болып табылады. Тауарлық ерекшелік 

бойынша маркетингті зерттеу кезінде таңдалған әдіс бойынша сауалнама немесе темплейт 

сұрақтарында тауар орамы жөнінде сұрақтар бөлек қарастырады. Тұтыну тауарлар 

нарығында тауарлар көптігі, өндірістік тауарларға қарағанда ассортименті жағынан көп 

болып табылады. Өндірістік тауарлар нарығында тауарларды сатып алу туралы шешім 

қабылдағанда тауарлардың техникалық мінездемесіне аса көңіл аударатын болса, ал тұтыну 
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тауарлар нарығында құрамы мен сақталу мерзіміне көңіл аса бөлінеді. Бұл бөлім маңызды 

бөлімдер болып табылады, себебі тұтыну тауарларды сатып алу жөнінде шешім оларды 

сату орындарында жедел қабылданады. Сондықтан сату орындарында ерекшелеп тұру үшін 

тауар орамын тұтынушы көзінің назарын алатындай дизайны мен келбетін жасау керек. 

Төртінші бөлім бойынша бағалық ерекшелік қарастырылған. Бұл бөлімде өндірістік 

тауарлар нарығы мен тұтыну тауарлар нарығындағы бағалық айырмашылықты атап өте 

маркетингтік зерттеу ерекшелігін қарастырылған. Маркетингтік зерттеу бойынша 

қарастыратын болсақ өндірістік тауарлар жоғары баға әрі кәсіпорын қаражатына сатып 

алынатындықтан, кәсіпорын қызметкерлері серіктесе отыра сатып алу туралы шешім 

қабылдайды. Тұтыну тауарларды сатып алуда тұтынушы өзі шешімді тауарды көргенде 

немесе алдын-ала жоспарлап барады. Сондықтан зерттеу барысында осындай сынды 

шешімдерді қабылдағанға баға саясаты ыңғайлыма соны зерттей келе: «баға саясатын 

өзгерту керекпе?», «нарыққа ұсынып отырған баға қолжетімдіме?», «бәсекелестер 

бағасынан айырмашылығы қандай?» деген сұрақтарға жауап табады. Табылған 

ақпараттарға сүйене отыра жаңа баға саясаты немесе жеңілдіктер ұйымдастырылуы 

мүмкін. 

Тауарлды өткізу бойынша ерекшелік ретінде бесінші бөлімде қарастырылған. 

Зерттеу кезінде өткізу каналдары мен деладалдар қарастырылады. Делдалдарға тұтыну 

нарығында тұтынушылар соңғы және кәсіби тұтынушы болып бөлінеді. Кәсіби 

тұтынушылар әдетте соңғыы тұтынушылар сұранысына бейімделген сұраныста жұмыс 

жасайды және оларға дукендер, дүкендер желісі, супермаркеттер болып табылады. 

Осындай ерекшеліктерді ескере келе тұтыну тауарлар нарығында өткізу бойынша 

ерекшелікте әр аймақ өткізу каналдарын қарастыра зерттеген дұрыс. Себебі, мысалға 

Алматы қаласы мен аудан орталығын алатын болсақ, Алматы қаласында супермаркеттер 

желісі жақсы дамыған сондықтан басты назарды ірі делдалдарға көңіл бөледі. Ал аудан 

орталығын қарастыратын болсақ оралықтанған базарда жеке кәсіпкер ретінде тіркелген 

дүкен сатушыларына көңіл бөледі. Міне, осындай тұтыну тауарлар нарығында өткізу 

бойынша ерекшеліктерді ескере отыра маркетингтік зерттеу жүргізеді [3]. 

Осындай салыстыра келе тұтыну тауарлар нарығын маркетингтік зерттеуді 

толығырақ қарастырып, тоқталатын болсақ, ол тікелей тұтыну тауарлар нарығына 

байланысты. Тұтыну нарығы – жеке тұтыну үшін тауарлар мен қызметтерді сатып алатын 

жеке тұлғалар мен үй шаруашылықтарынан құрылған сатып алушылар нарығы.  
Алдын ала таңдалынатын тауарлар күнделікті сұранымдағы тауарларға қарағанда 

жиі сатып алынбайды, тұтынушы тауарды таңдау және сатып алу процесінде олардың 
безендірілуіне баса назар аударып, қасиеттерінің өзара үйлесімділігін салыстыра қарайды. 
Мұндай тауарларға жиһаздар, киімдер, электроника түрлері және т.б. жатады 

Тұтыну нарығындағы тауарларға келесідей анықтама беруге болады: тұтыну 
тауарлары – адамның қажеттіліктері мен талаптарын қанағаттандыратын, отбасылық 
немесе жеке тұтыну үшін арналған тауарлар мен қызметтер болып табылады. Оған азық-
түлік, киім, аяқ-киім, жиһаз, тұрмыстық техника және т.б. жатады.  

 Тауар сипатын зерттеу – тұтынушының талғамын қанағаттандырушы 
атрибуттарын қарастыру, ол өнімді аса бағалайтыны туралы мәліметтерді алуға мүмкіндік 
береді. Сонымен қатар, коммуникация шараларының ең қолайлы уақытын әрі 
делдалдардың оңтайлысын таңдауға қажетті ақпараттарды алуға болады. 
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Аннотация. Мақалада бизнестің әлеуметтік жауапкершілігінің теориялық 

аспектісі қарастырылады: классикалық және заманауи ғылыми зерттеулер арқылы 

әлеуметтік жауапкершілік тұжырымдамасының қайнар көздеріне шолу жасалған, 

тұжырымдаманың бірқатар анықтамалары мен құрылымы келтірілген. Сонымен қатар, 

қоғамдағы бизнестің әлеуметтік жауапкершілігінің маңыздылығына, бизнестің 

әлеуметтік жауапты мінез-құлық жолындағы проблемаларына әсер ететін факторлар 

көрсетілген. 

Бүгінгі таңда өзектілігі тұрғысында маңызды мәселелердің бірі  болып отырған 

басқару тізбегінің барлық буындары басшыларының алдындағы, сондай-ақ қызметкерлер, 

тұтынушылар және жалпы қоғам алдындағы әлеуметтік жауапкершілік туралы идея 30-

жылдары танымал бола бастады және көптеген корпорацияларда насихатталып, жаңа 

тұжырымдаманың пайда болуының бастауы болды. 

Бұл тұжырымдама экономист ғалымдар Г.Минза мен Ф. Берли бірлескен ғылыми 

жұмыстарынан бастау алып, «Бизнестің әлеуметтік жауапкершілігі» кітабын жазған 

Г.Боуэннің арқасында одан әрі дамыды. Ғалымның теориясына сәйкес, кәсіпкерлер өз 

қызметінде ең алдымен қоғамдық мүдделер мен құндылықтарға сүйенуі керек, осылайша 

өз қызметін дамыту үшін әлеуметтік маңызды бағыттарды таңдайды [1]. 

Бизнестің әлеуметтік жауапкершілігі - бұл заңдарды сақтаумен және сапалы 

өнім/қызмет көрсетумен қатар, қоғам алдындағы қосымша міндеттемелерді өз еркімен 

қабылдайтын тұжырымдама.  

Кейбір сарапшылар әлеуметтік жауапты мінез – құлықты, ең алдымен этикалық 

тұрғыдан, ал басқалары заңды жауапкершілік тұжырымдамасы ретінде қабылдайды. 

Сонымен, М.Палазци мен Дж. Статчер «Әлеуметтік жауапкершілік - бұл кәсіпкерлік топтар 

мен қоғам арасындағы қарым-қатынастың философиясы немесе бейнесі, және оларды ұзақ 

уақыт бойына жүзеге асыру және тұрақтылық үшін бұл қатынастар басшылықты қажет 

етеді» деп тұжырымдайды. А. Кероллдың ұстанымына сәйкес, корпоративтік әлеуметтік 

жауапкершілікті бес деңгейлі сипатта деп тұжырымдайды: экономикалық, құқықтық, 

экологиялық, филантропты, этикалық [2]. 

1990-шы жылдардың басынан бастап бизнесті әлеуметтендіру қазіргі әлеуметтік-

экономикалық дамудың негізгі бағыттарының бірі болып табылады. Бұл проблеманы 

өзектендіруде 1992 жылы Рио-де-Жанейрода өткен орнықты даму жөніндегі халықаралық 

конференция үлкен рөл атқарды. Ол әлемдік қоғамдастықтың корпорацияларға олардың 

әлеуметтік жауапкершілігін арттыру жөніндегі жаңа талаптарын тіркеді, ірі 

компаниялардың әлеуметтік мәселелерді шешудегі рөлін зерделеуді жандандыруға, 

әлеуметтік жауапкершілік пен бизнестің әлеуметтік функцияларын айқындайтын 

корпоративтік, ұлттық және халықаралық деңгейлерде бағдарламалық саяси құжаттарды 

әзірлеу қажеттілігіне қуатты серпін берді. 

Әлеуметтік жауапкершілік ұйымның тұрақты дамуының негізгі көрсеткіші болып 

табылады, ол шешім қабылдаудағы хабардарлық деңгейін көрсетеді. 

Жоғарыда айтылғандардан басқа, кәсіпорын менеджерлері ескеруі керек бизнестің 

әлеуметтік жауапкершілігін көрсетудің тағы екі түрі бар. Бұл: 

1.Бизнестің әлеуметтік жауапкершілігінің ішкі түрі. Ол басшылардан: еңбек 

қауіпсіздігі үшін жағдай жасауды, жұмыс орнын ұсынуды, әртүрлі оқыту бағдарламалары 
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арқылы қызметкерлердің шығармашылық әлеуетін дамытуды, төтенше жағдайларға тап 

болған бағыныштыларға материалдық көмек көрсетуді, медициналық және әлеуметтік 

қызмет көрсетуді, осы салада қолайлы немесе орташа деңгейден жоғары деп саналатын 

жалақының тұрақтылығын талап етеді, медициналық және әлеуметтік қызмет көрсету. 

2. Бизнестің әлеуметтік жауапкершілігінің сыртқы түрі. Оған мыналар кіреді: 

акциялар мен бағдарламаларға демеушілік көмек көрсету, табиғатты қорғау қызметі және 

ресурстарды үнемдеу, қаланың дағдарыстық жағдайларына қатысу, жергілікті 

қоғамдастықты дамыту, тауарлар мен қызметтердің сапасы үшін тұтынушылар алдындағы 

жауапкершілік. 

КСО-ның керемет мысалы-жаһандық алып Johnson & Johnson. Олар үш онжылдық 

ішінде планетаға әсерін азайтуға бағытталған. Олардың бастамалары жел энергиясын 

пайдаланудан бастап, бүкіл әлем бойынша халықты қауіпсіз сумен қамтамасыз етуге дейін. 

Texas Panhandle жеке жеткізушісінен энергия сатып алу компанияға ластануды азайтуға 

мүмкіндік берді, сонымен бірге электр энергиясына жаңартылатын, үнемді балама ұсынды. 

Компания жаңартылатын энергия көздерінен энергия қажеттіліктерінің 35% -ын 

қамтамасыз ету мақсатында жаңартылатын энергия көздерін пайдалануды іздеуді 

жалғастыруда [3]. 

Бизнестің әлеуметтік жауапкершілігі маңыздылығының өсуі келесі факторларға 

байланысты: 

1. Макроэкономикалық деңгейде, экономикадағы жаһандану процестеріне сәйкес, 

ірі ғылыми, техникалық және өндірістік ресурстардың бірігуі және нәтижесінде 

трансұлттық корпорациялардың пайда болуы жүреді-мұның бәрі осы қызметке кіретін 

қатысушылардан бизнесті жүргізудің барлық ережелеріне сәйкес келетін әмбебап 

ережелерді сақтауды талап етеді. 

2. Микроэкономикалық деңгейде әрбір шаруашылық жүргізуші субъект 

өндірістік-шаруашылық қызметті жүзеге асыру кезінде оларды пайда алу, бизнесті дамыту, 

сапалы тауарлар мен қызметтер өндіру және т. б. сияқты экономикалық мүдделер мен 

қажеттіліктермен үйлестіре отырып, қоғам мен мемлекеттің мүдделерін ескеруі тиіс. 

3. Қазіргі кезеңде сапа сипаттамаларына емес, компанияның этикалық мінез-

құлқын, әлеуметтік-мәдени және экологиялық факторларды ескере отырып, оң «әлеуметтік 

портретке» негізделген белгілі бір өнімді немесе қызметті сатып алу туралы шешім 

қабылдайтын жаңа тұтынушы пайда болады. және т. б. 

Жаһандану процестері сату нарықтарын кеңейту арқылы ірі корпорациялардың 

кірісін едәуір арттыруға ықпал етеді. Осыған байланысты әлеуметтік қайшылықтар күшейе 

түсті, өйткені халықтың табысы арасындағы алшақтық өсті. Бір жағынан, қақтығыс 

корпорацияның кірісіне қатысы бар «элита» деп аталады, ал екінші жағынан, осы «элитаға» 

қызмет етуге мәжбүр болған халықтың қалған бөлігі. Көп жағдайда ірі корпорация мұндай 

жағдайларды елемейді: қоғамның қауіпсіздігін, оның өмір сүру деңгейі мен сапасын 

арттыруға жауап жоқ. Тәжірибеде бұл процестер одан сайын күшейе түседі. Көптеген 

компаниялар капитал нарығына, әлеуетті инвесторларға бизнес жүргізудің этикалық-

мәдени нормаларына сүйенуге дайын екендіктерін мәлімдеу мақсатында корпоративтік 

кодекстерді енгізеді. Алайда, кейбір қайшылықтар бар, яғни, бір жағынан, бизнес 

ашықтықтың, экологиялық қауіпсіздіктің және қоғам мәселелерін ішінара шешудің 

халықаралық принциптерін енгізуге тырысады. Екінші жағынан, компаниялар дағдарыс 

жағдайында өз жағдайларын тұрақтандыру үшін өз активтерін, «бос қаражатты» қорғауға 

мәжбүр. Бұл қосарланған жағдайда, біздің ойымызша, қазіргі нақты жағдайды ескере 

отырып, әлеуметтік жауапкершілікті дамыту үшін оны сауатты түрде жүзеге асыру керек. 

Пайдаланылған әдебиеттер тізімі 

1. Божук, С. Г. Корпоративная социальная ответственность : учебник для 

академического бакалавриата - 2-е изд., испр. и доп., 2017. 



65 
 

2. Тимофеева В.И. Социальная ответственность как элемент экономической 

деятельности организации / Вестник Тюменского государственного университета. – 2019, 

№7. – С. 167-169. 

3. Аникеева О.П. Модели социальной ответственности бизнеса: мировой опыт 

и российская практика // Вестник Тюменского государственного университета. – 2019, №4. 

–С. 72-77. 

 

 

Кәсіпорынның инвестициялық стратегиясын анықтау және  

тартымдылығын жоғарылату 

 

Ермұхан Ерболсын Жамбылұлы - «Экономика» ОБ студенті 

Жунусбекова Бикеш Балапашевна - э.ғ.к., доцент 

Алматы экономика және статистика академиясы, Алматы қ. 

 

Белгілі бір мақсатқа жетуге бағытталған кез-келген процесс сияқты инвестициялық 

процесс те басқаруды қажет етеді. Ол үшін кәсіпорынның инвестициялық процесі 

жиынында фирманың инвестициялық стратегиясының қалыптасу негізін құрайтын әртүрлі 

қаржылық-экономикалық әдістерді қолдана отырып құрастырылатын инвестициялық 

стратегия негізінде құрылады.   

Кәсіпорынның инвестициялық стратегиясын зерттеуді оның басты әрекет ету 

мақсаттарымен байланыстыра отырып жүргізу керек.  

Осылайша, кәсіпорынның инвестициялық стратегиясы оның әрекет ету 

мақсаттарына сәйкес түрде жасалады, соған байланысты барлық инвестициялар 

кәсіпорынның басты мақсатына қол жеткізудегі негізгі әдістердің бірі ретінде 

қарастырылуы керек. 

Инвестициялық стратегия институционалдық, экономикалық, нормативті-

құқықтық, ақпараттық-аналитикалық және басқалары сияқты бірнеше бір-бірімен тығыз 

байланысқан аспектілердің құрылымдық жиынтығы болып табылады. 

Инвестициялық стратегияның институционалдық аспектісі бірнеше құрамдас 

бөліктердің жиынтығы болып табылады: инвестиция түрлері, инвестициялық қоржын, 

тәуекел. Институционалдық аспект шегінде корпоративті инвестицияларда көрінетін 

негізгі басқарылатын жүйелер болады [1]. 

Инвестициялық стратегияның нормативті-құқықтық аспектісі келесідей негізгі 

бөліктерден тұрады: шегінде корпорация инвестициялық стратегиясын қалыптастырып, 

инвестициялық процесін жүзеге асыратын фискалдық ортаны қалыптастырушы және 

заңдылық негізді құраушы мемлекеттің заңдық және басқа да нормативті құқықтық 

актілері, кәсіпорынның есепті саясаты, кәсіпорын бөлімшесінің шегінде тұтас 

инвестициялық процесті қамтамасыз етуге мүмкіндік беретін ішкі реттеуші құжаттар. 

Экономикалық аспект – инвестициялық стратегияның экономикалық бөлімдерінің 

жиынтығы : инвестициялық стратегияны бағалауға арналған экономикалық көрсеткіштер 

жүйесі, инвестициялық процесті басқару және қаржыландыру. Экономикалық аспект 

шегінде инвестициялық стратегияның негізгі әдістері, критерилері және мақсаттары 

көрсетіледі. 

Инвестициялық стратегияның ақпараттық-аналитикалық аспектісі болып ақпаратты 

өңдеу жүйесі табылады, ол келесідей бөліктерден тұрады: ақпаратты жинау және сорттау 

жүйесі, ақпаратты сақтау жүйесі, іздеу жүйесі, ақпаратты талдау жүйесі. АӨЖ корпоративті 

инвестициялық стратегия шегінде жылдам ақпарат алмасу базисі болып табылады, ол 

заңдық негіздер мен фискалдық ортадағы өзгерістерге тез жауап беруге, нарықтардың 

экономикалық перспективасын болжау мен институционалды аспект шегіндегі өзгерістерді 

жоспарлауға және инвестициялық стратегияның экономикалық аспектісінің негізгі 
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бөліктерін түзетуге мүмкіндік береді. Кәсіпорында инвестициялық стратегияны таңдау 

біріншіден, олардың әрқайсысының артықшылықтары мен кемшіліктерін салмақтап 

бағалауға, екіншіден, фирманың экономикалық жағдайына байланысты негізделеді.  

Қаржылық жағдайы нашар кәсіпорындар үшін дәстүрлі және оппортунистік 

стратегияны (салымдар сапаны көтеру мен өнімнің өзіндік құнын төмендетуге 

бағытталады) қолданған жөн, бұл нарықтағы позицияны тағы да ұстап тұруға мүмкіндік 

береді. Осы стратегиялардың бірін жүзеге асыра отырып, кәсіпорын сұранысқа ие өнімді 

игеру арқылы өндірістік аппаратты жұмыспен қамтуға ұмтылуы керек. 

Жағдайы біршама жақсы кәсіпорындар үшін имитациялық стратегияны (басқа 

кәсіпорындардан алынған жаңа технологияларды енгізу) қолданғаны жөн, бұл нарықтағы 

алдыңғы қатарлы позицияны алуға көмектеседі.  

Қаржысы жеткілікті кәсіпорын көбінесе, алға жүру инвестициялық стратегиясын 

қолданады, бұл нарықтағы нишаны ұстап тұруға және кеңейтуге, нарықта лидерлік орынды 

алуға мүмкіндік береді.  

Осылайша, инвестициялық стратегия кәсіпорынның басты мақсатына қол жеткізу 

үшін бір-бірімен үздіксіз байланысқан, әртүрлі аспектілерден құралатын тұтас жоғары 

интеграциялық жүйе.  

Инвестициялық процестің ең маңызды әрі жауапты кезеңдерінің бірі болып 

кәсіпорын таңдауы табылады, оған инвестициялық ресурстар салынады. Инвестициялау 

объектісін таңдауға негізінен «кәсіпорынның инвестициялық тартымдылығын жоспарлау» 

сияқты категория әсер етеді. 

Инвестициялық тартымдылықты жоспарлауды көбінесе, «инвестициялау объектісі 

қызметінің экономикалық нәтижелерінің негізінде инвестордың өз мақсатына кепілді, 

сенімді және өз уақтылы қол жеткізуі» мүмкіншілігі ретінде анықтайды. Бірақ 

инвестициялау – бұл кепілсіз нәтижелі процесс, өйткені сол немесе басқа инвестициялық 

шешімдер нақты банкроттық тәуекел деңгейін анықтай алмайды және ешқандай жағдайда 

да белгілі бір пайда мөлшерін алуға толық сенімділік болмайды.  Алайда, кепілдеменің бар 

болуы банкроттық тәуекел деңгейін азайтады. Осы берілген ұғымға сәйкес «инвестициялық 

тартымдылық» категориясын инвесторлардың жеке үміттерінде келтірілген инвестициялау 

мақсатына қол жеткізудің ықтималды деңгейі ретінде анықтаған жөн болар еді. Сонда 

банкроттық тәуекел – табыстылық – уақыт қатынасы инвестициялық тартымдылықты 

жоспарлау категориясында негізін қалаушы болып табылады [2]. 

Кәсіпорын инвестициялық тартымдылықты жоспарлауды жүргізе алады – өзінің 

инвестициялық тартымдылығын арттыруға қажетті шаралар қатары (инвесторлар 

талаптарына сәйкестік). Осыған байланысты негізгі шаралар болып: 

- дамудың ұзақ мерзімді стратегиясын жасау; 

- бизнес - жоспарлау; 

- заңдық экспертиза және құқықтық құжаттарды заңға сәйкестендіру; 

- несие тарихын қалыптастыру; 

- банкротқа ұшырау ықтималдығын бағалап, оларды алдын алу бойынша шаралар 

өткізу. 

Шаралардың қайсысы кәсіпорынға инвестициялық тартымдылықты жоспарлауға 

қажеттігін білу үшін берілген жағдайдың талдауын жүргізген жөн (кәсіпорын жағдайын 

диагностикадан өткізу).  Бұл талдау төмендегілерді анықтауға мүмкіндік береді: 

- компания қызметінің күшті жақтарын анықтауға; 

- компанияның ағымдағы жағдайының әлсіз жақтары мен тәуекелді анықтауға, 

соның ішінде инвестордың көзқарасы бойынша; 

- бәсекелестік қабілетті дамытуға, инвестициялық тартымдылықты арттыру мен 

қызметтің тиімділігін жоғарлатуға ұсыныстар беру. 
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Диагностика процесінде кәсіпорын қызметінің әртүрлі бағыттары қарастырылады: 

өткізу, өндіріс, қаржы, басқару. Кәсіпорынның жоғары тәуекелмен байланысты және әлсіз 

жақтары көп қызмет сферасы бөлініп алынады, көрсетілген бағыттар бойынша жағдайды 

жақсарту мақсатында шаралар қалыптастырылады.  

Кәсіпорынның қаржылық жағдайы кәсіпорынның өтімділігін, қаржылық 

тұрақтылығын, рентабелділігін және т.б. бағалауға мүмкіндік беретін бір-бірімен 

байланысты салыстырмалы көрсеткіштер (қаржылық коэффициенттер) жүйесінің 

көмегімен бағаланады. Бұл коэффициенттерді қолдану арқылы олардың салыстырмалы 

талдауын жүргізуге болады.  

Бизнестің орталық және жергілікті билік органдарымен қарым-қатынасы кез-келген 

елде бизнестің тиімді дамуына өз әсерін тигізеді, ал Қазақстанда бұл фактор өте маңызды 

болып табылады. Билік кәсіпорынның табысты жұмыс істеуіне қолдау көрсете алады 

немесе оның даму жолына кедергі болады. 

Кәсіпорынның инвестициялық тартымдылығын жоспарлауды бағалауда келесі 

аспектілерді қарастыру керек: кәсіпорын өнімінің тартымдылығы, кадрлық, инновациялық, 

қаржылық, территориялық, экологиялық және әлеуметтік тартымдылық, инвестициялық 

тәуекел. 

Кәсіпорынның қаржылық тартымдылығын жоспарлау шығындарды азайту мен 

пайданы арттыруға негізделген. Бұл кәсіпорынның есеп беру құжаттарында 

қарастырылатын, көптеген көрсеткіштерден құралатын көп компонентті ұғым.  

Кәсіпорынның қаржылық жағдайының көрсеткіштері инвесторлар үшін маңызды 

болып табылады.  

Кәсіпорынның қаржылық жағдайын жоспарлауды бағалаудың келесідей кезеңдерін 

көрсетуге болады: 

1. Бірінші кезеңде бухгалтерлік баланс және қаржылық нәтижелер есебі сияқты 

құжаттармен жұмыс жасалынады. Олардың негізінде қаржылық тартымдылықтың әртүрлі 

жақтарын сипаттайтын көрсеткіштер есебі жүргізіледі.  

2. Екінші кезең – методологиялық. Ол жалпылама критерийлер бойынша 

көрсеткіштерді топтастыруға негізделген.  

Кәсіпорынның қаржылық жағдайын талдаудың бес негізгі бағыттары ұсынылады: 

- Мүлік құрылымы; 

- Өтімділік көрсеткіштері; 

- Ұзақ мерзімді қаржылық тұрақтылық көрсеткіштері; 

- Іскерлік белсенділік көрсеткіштері;  

- Рентабелділік көрсеткіштері.  

3.  Бағалаудың үшінші кезеңі екі бөліктен тұрады: 

-әр-бір салыстырмалы көрсеткіш мәнінің эталонды көлемнен ауытқу 

коэффициенттерінің қосындысының есебінен; 

- көрсеткіштердің әр-бір тобы бойынша есептелінген қосынды коэффициенттер 

бойынша кәсіпорын рейтингісінен. 

Осылайша, кәсіпорынның қаржылық тартымдылығын бағалауда кәсіпорын 

рентабелділігі, активтер өтімділігі, қаржылық тұрақтылық сияқты көрсеткіштер 

қолданылады.  

Кез-келген инвестор үшін кәсіпорын өнімінің тартымдылығын жоспарлау – бұл 

оның ішкі және сыртқы нарықтағы бәсекелестік қабілеті. Өнімнің бәсекелестік қабілеті – 

келесідей факторлардан тұратын көп аспектілі көрсеткіш: 

- өнім сапасының деңгейін жоспарлау – оның отандық және шетелдік стандарттарға 

сәйкестігі, халықаралық өнім сапасы сертификатының болуы, сенімділік, шыдамдылығы, 

кейінгі үлгілерге сәйкестігі және т.б. 
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- өнім бағасының деңгейін жоспарлау, оның бәсекелестер бағасына және 

ауыстырғыш тауарлар бағасына сәйкестігі; 

- диверсификация деңгейін жоспарлау, яғни фирманың көп профильді болуы, оның 

өндірілген өнімнің әртүрлі рентабелділігі жағдайында жұмыс істеу қабілеті.  

Кәсіпорынның кадрлық тартымдылығын жоспарлау үш қосындымен сипатталады: 

- басшының және оның «тобының» іскерлік қасиеттерімен; 

- біліктілігі жоғары жұмыскерлердің қасиетімен; 

- жалпы персоналдар қасиетімен. 

Кәсіпорынның инновациялық тартымдылығын жоспарлау– бұл кәсіпорындағы 

жаңашылдыққа салынған орташа мерзімді және ұзақ мерзімді инвестициялардан тиім. 

Кәсіпорынның иннвациялық тартымдылығын жоспарлауды бағалауда келесілер есепке 

алынады:  

- барлық басқа инновациялар негізі ретінде өндірістің техникалық даму стратегиясы; 

- өндірісті әртүрлі көздерден инвестициялау бағдарламалары. 

Кәсіпорынның инновациялық тартымдылығын бағалау үшін: 

-кәсіпорынның инновациялық қызметін тура немесе жанама сипаттайтын 

көрсеткіштер жүйесін таңдау; 

-таңдалған көрсеткіштер негізінде кәсіпорынды дифференциалды ранжирлеу; 

- талдауға қажетті жалпылама критерийлерді таңдау. 

Негізінен келесі көрсеткіштер пайдаланылады: негізгі қорлар құрылымы және 

оларды пайдалану тиімділігі, өндірісті техникалық жаңалау көздері, кәсіпорынды 

техникалық қайта қаруландыруға пайда үлесі.  

Кәсіпорынның территориялық тартымдылығын жоспарлау инвесторлар үшін келесі 

факторлармен анықталады:  

- кәсіпорынның қаланы басқа аймақтармен байланыстырып тұрған негізгі 

транспорттық магистральдан алыс орналасуы, жүкті тасымалдауға арналған арнайы 

жолдардың болуы; 

- кәсіпорынның жергілікті билік орындары, нарықтық инфрақұрылымның басты 

ұйымдары және т.б. орналасқан қала орталығынан алыста тұруы; 

-көбінесе осы аталған критерийлерге тәуелді түрде дифференциацияланатын жер 

құны. 

Кәсіпорынның экологиялық тартымдылығын жоспарлау өндірілген өнім мен 

қолданылған технологияның құқықтық норма мен стандарттар арқылы реттелетін 

экологиялық тартымдылығымен анықталады.  

Экологиялық тартымдылықтың жалпылама көрсеткіштері ретінде келесілер 

қолданылады:  

- рұқсат етілген норма шегінде ластағаны үшін төленетін төлемдердің  өзіндік 

құндағы үлесі; 

- ластағыш заттардың шекті және шектен тыс массасы бойынша төленетін 

төлемдердің таза пайдадағы үлесі [3]. 

Ұсынылып отырған көрсеткіштер жүйесі кәсіпорынның ашық есебінің 

мәліметтеріне негізделеді. Бұл талап бағалауды жалпылама етеді, кәсіпорынның қаржылық 

жағдайындағы өзгерістерді экономикалық процестердің барлық қатысушыларымен 

бақылауға мүмкіндік береді.  
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Аннотация. Маркетинговая деятельность, ее состояние на конкретном 

предприятии является актуальной на сегодняшний день, потому что сам процесс 

маркетинговой деятельности подразумевает систему различных мероприятий, которые 

после проведения анализа позволяют выбрать оптимальный вариант финансово-

хозяйственного развития предприятия в целом. 

 

Маркетинг- обширная по своему спектру деятельность в сфере рынка товаров, 

услуг, ценных бумаг, осуществляемая в целях стимулирования сбыта товаров, развития и 

ускорения обмена, во имя лучшего удовлетворения потребностей и получения прибыли. 

Джон О`Шонесси в своей книге “Конкурентный маркетинг” утверждал, что не важно, 

конечный ли это потребитель, посредник или промышленный покупатель. Фирма, 

ориентированная на маркетинг, не может существовать без осознания того, что она продает 

на рынке. Успешность товара на конкурентном рынке обусловливается его восприятием 

потребителями[1]. К сожалению, на современных насыщенных рынках наличие хорошего 

товара — необходимое, но недостаточное условие. Требуется его продвижение. Количество 

потенциальных покупателей на авиационную технику логично меньше – это 

обуславливается сложностью деталей, конструкций, необходимой квалификацией и пр. Тем 

самым сокращаются и возможности маркетинга. 

Маркетинг, как концепция управления действиями субъектов рынка в условиях 

конкуренции приобрел свою исключительность в мировом масштабе благодаря его 

эффективному применению, как в коммерческой, так и некоммерческой сферах. 

Особенности авиатранспортного маркетинга в значительной степени обусловлены 

спецификой рынка. Этот рынок имеет довольно сложную структуру. Где в качестве товара, 

предлагаемого авиакомпанией на рынке, выступает продукция, не имеющая вещественного 

исполнения. 

Принципиальное отличие промышленного маркетинга от потребительского 

состоит в природе спроса на потребительские товары и продукцию производственно-

технического назначения. Спрос на потребительские товары носит первичный характер, а 

спрос на продукцию производственно-технического назначения – вторичный. Вторичность 

спроса на продукцию производственно-технического назначения связана с тем, что уровень 

ее продаж (потребления) зависит от уровня продаж (потребления) потребительских 

товаров. А значит, все причины изменения тенденций на промышленных рынках следует 

искать на рынках потребительских. 

Маркетинг как метод управления коммерческой деятельностью авиакомпаний и 

метод исследования рынка авиационных перевозок появился сравнительно недавно. 

Западные авиакомпании стали применять этот метод в начале 60-х годов, однако понятие 

«маркетинг» на рынке авиационных перевозок стало более широким. В самой сущности 

маркетинга заложены понятия запрос (спрос), товар и обмен. Исходной составляющей 

природы человека является нужда: нужда в пище, одежде, тепле, безопасности, переезде и 

прочее, т.е. нужда – это ощущение человеком нехватки чего-либо..В самой сущности 

маркетинга заложены определенные понятия: потребность (нужда), Роль маркетинга в 

системе мирового хозяйства оценивается столь высоко, что, по мнению отдельных ученых, 

успех корпорации зависит не столько от ее финансовых возможностей и ее 

производственного потенциала, сколько от ее опыта в вопросах маркетинга. Профессор 

Стэнтон считает, что «неудачи корпорации на 2/3 состоят из недостатков в маркетинге, 

тогда как все остальные функции (производство, финансы, материально-техническое 

обеспечение и т.д.) составляют оставшуюся треть » [2]. 
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Маркетинг как система управления коммерческой деятельностью авиакомпании 

несет в себе определенные элементы ценного и прогрессивного, что приемлемо и к 

российским авиапредприятиям, так как по своей концепции он направлен на конечные 

результаты – повышение экономической эффективности общественного производства и 

представляет собой совокупность средств и методов, обеспечивающих наилучшую 

взаимосвязь производства товаров и услуг с удовлетворением спроса потребителей. Ряд 

западных теоретиков маркетинга относят транспорт, в том числе и воздушный, к сфере 

услуг, в то время как это положение является спорным и другие теории относят транспорт 

к сфере производства. Другие экономисты считают, что маркетинг, или рыночная 

концепция бизнеса, – это «панацея от всех бед» и что нужно не увеличивать производство, 

а увеличивать активность маркетинга. Так Фрэд Корч в работе «Философия маркетинга» 

писал: «ничего не случится с нашей экономикой, пока ктонибудь что-нибудь продает». 

Таким образом, маркетинг рассматривается как радикальное средство для смягчения 

кризисов перепроизводства и других экономических явлений, что не может быть 

достигнуто без изменения экономической базы производства. Не следует упускать из виду 

тот факт, что маркетинг как рыночная концепция бизнеса возник в недрах 

капиталистической системы хозяйства и опирается на экономические законы капитализма 

с присущими ему стихийностью рыночных отношений, конкурентной борьбой, погоней за 

получением сверхприбылей за счет более интенсивной эксплуатации потребителей. Цели и 

задачи фирм остались при этом неизменными, как бы они ни прикрывались рассуждениями 

о «полном удовлетворении потребностей покупателей» и создании «общества всеобщего 

благоденствия». Концепция маркетинга все чаще используется для доказательства 

трансформации общественного строя, в котором экономическая власть принадлежит уже 

не предприятиям – монополиям (производителям), а потребителям, так как в соответствии 

с теорией маркетинга центральной фигурой экономической системы является потребитель, 

интересы которого определяют направления производственно-сбытовой деятельности 

компании. 

Рынок пассажирских авиаперевозок цикличен, поскольку объем спроса на 

авиаперелеты крайне чутко реагирует на функционирование экономики. Особенности 

авиатранспортного маркетинга в значительной степени обусловлены спецификой отрасли, 

которая имеет сложную структуру, где переплетаются разнообразные внутренние и 

внешние связи. 

Поведение потребителей в ближайшее время будет определяться двумя 

тенденциями: 

 • рост числа инноваторов – тех, кто следит за новинками, кто хочет и готов 

пробовать новые технологии и решения;  

• рост экономного и бюджетного потребления: люди будут выбирать, скорее, 

экономичные, чем статусные решения. 

Благодаря главному преимуществу – высокой скорости доставки в пункт 

назначения - авиаперевозки составляют серьезную конкуренцию наземным и водным видам 

транспорта. Раньше, когда авиакомпаний было немного, основной целью воздушной 

перевозки было просто перевезти пассажиров из пункта отправления в пункт назначения. 

В настоящее время, когда количество авиакомпаний значительно возросло, необходимо 

повышать уровень конкурентоспособности компании. Это можно сделать путем 

совершенствования обслуживания, увеличивая уровень комфорта и количество 

предлагаемых услуг на борту воздушного судна. Данные аспекты могут привлечь 

максимальное количество пассажиров, что, как следствие ведет к увеличению объемов 

продаж и улучшению финансовых показателей [3]. 
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Вся инновационная деятельность образовательных учреждений основана на 

реализации проектов. Успех использования проектного подхода обусловлен 
нацеленностью вовлеченного в проект персонала на общий результат; наличием 
инструментов (позволяющих выделить эффективные работы по проекту,       назначив 
ответственных за их исполнение) и методов эффективного использования ресурсов [1, 
c.67]. 

Современному образовательному учреждению отведена ведущая роль в обеспечении 
научнотехнического прогресса, обновлении знаний и образовательных технологий. Именно 
образовательное учреждение в первую очередь обеспечивает концентрацию 
образовательных, творческих, научных, социальных и человеческих ресурсов [2, 30]. 

Большинство проектов, осуществляемых в сфере образования, являются 
инновационными в соответствии с основной функцией образования – 

«накоплением, распространением и использованием практически применимых 
знаний». Инновационная деятельность вуза развивается в нескольких направлениях [3, 
c.16]: 

 экономические инновации по созданию продуктов и услуг; 
 технологические инновации, направленные на создание

 и совершенствование процессов производства или услуг; 
 организационные инновации, ориентированные на

 изменение организационной структуры организации. 
Организация и функционирование инновационных проектов, управление их 

формированием, подготовкой и экспертизой занимают центральное место в процессе 
выбора наилучшего варианта инновационного решения. Анализ эффективности инноваций 
и оценка инновационных проектов в системе образования построены на альтернативной 
основе, т.е. с учетом вероятностного профиля проекта и оценки рисков. 

Образовательный проект - это форма организации занятий, предусматривающая 
комплексный характер деятельности всех его участников по получению образовательной 
продукции за определенный промежуток времени - от одного урока до нескольких месяцев 
[4]. Исходя из того, что деятельность может быть не однодневной, в образовательной сфере 
существует непрерывное образование, которое заключается в ведении развития ребёнка от 
рождения и до сознательного возраста. 

Согласно классификации В.И. Воропаева, М.В. Шейнберга, образовательные проекты 
по своему масштабу могут быть отнесены к любому классу проектов, таких, как 
мегапроекты, мультипроекты, монопроекты; по типу – выступают преимущественно как 
социальные, гуманитарные, социальные. К сказанному стоит добавить, что в контексте 
разговора об образовательных проектах полезно различать собственно образовательные 
проекты, направленные на решение образовательных задач, и социальные проекты, 
ориентированные на решение с участием образования задач макро и микросоциума [5]. 

На сегодняшний день в Казахстане проводится последовательная и системная работа 
по формированию эффективной модели образования. Для реализации современной модели 



72 
 

образования разработана Государственная программа развития образования в Республике 
Казахстан. Проводимые преобразования данной программы позволяют сохранить 
образовательный потенциал республики и обеспечить его дальнейшее развитие. 
Стратегическими и концептуальными ориентирами новой национальной 
конкурентоспособной модели образования являются формирование интеллектуальной 
нации, переход на международные стандарты образования, интеграция в мировое 
образовательное пространство, повышение качества образовательных услуг [6]. 

Организационноэкономическим механизмом реализации данных мер, на наш взгляд, 
являются разработка, внедрение и распространение инновационных образовательных 
программ и проектов. Инновационное образование предполагает определенные инновации 
в своем содержании, новые подходы к обучению, инновационные формы и способы его 
организации, принципиально новые технологии обеспечения всего образовательного 
процесса, а также инновационные результаты и продукты. 

Образовательный проект – это комплексная, протекающая в условиях 
взаимодействия с внешней средой деятельность временного коллектива специалистов, 
связанная с достижением в определенные сроки и при ограниченных ресурсах 
запланированной совокупности целей (задач) и мероприятий, направленных на достижение 
конкретного образовательного результата. Являясь по типу социальными проектами, 
образовательные проекты имеют ряд подвидов, за основание классификации которых 
принимается цель – результат и основной вид деятельности в процессе реализации: 
учебные, исследовательские, инновационные, инвестиционные, комбинированные 
образовательные проекты [7, c.57]. 

Образовательные проекты, являясь по своему типу социальными, имеют 
специфические черты и характеристики [8, c.132]: 

1) основным субъектом проектной деятельности является человек – школьник, 
студент, сотрудник учреждения, работник предприятия и т.д. Субъект может быть включен 
в проектную деятельность непосредственно (обучение, исследование и т.д.) либо 
опосредованно в том случае, если осуществляется проект издания учебной литературы, 
которую будет использовать в своей деятельности субъект; 

2) главная цель образовательного проекта состоит не в получении прибыли, а в 
повышении эффективности образовательной деятельности: развитии личностного и 
профессионального потенциала человека, оптимальном профессиональном его 
становлении, создании условий для его карьерного роста, создании предпосылок повышения 
эффективности производства и по лучении опосредованного экономического результата за 
счет повышения производительности высококвалифицированных кадров, эффективности 
результативности их работы; 

3) задачи образовательного проекта формируются, исходя из основной цели 
проекта, и включают в себя (вариативно) следующие группы: 

 задачи обучения; 
 исследовательские задачи; 
 задачи по материальнотехническому обеспечению; 
 задачи по научнометодическому и программному обеспечению; 
 задачи по информационному обеспечению; 
 задачи по управлению проектом и др. 

В зависимости от подвида образовательного проекта определяется различная 
комбинация групп задач и их приоритеты. Так, в учебном проекте, безусловно, 
приоритетными будут задачи обучения, а в исследовательском – исследовательские и т.п. 

Основной целью образовательных проектов является получение учащимися 
определенной квалификации или ее повышение. Основными особенности образовательных 
проектов являются: 

1. Наличие лицензии на оказание образовательных услуг; 

2. Высокая конкуренция; 
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3. Разная направленность проектов: часть образовательных проектов работает на 
имидж и расширение ассортимента образовательных услуг, часть приносит основную 
прибыль; 

4. Финансирование осуществляется за счет различных источников: средства 
обучаемых, государственного финансирование, средства предприятий, спонсоров. 

Так же можно выделить и то, что одной из особенностей образовательной сферы 
является преобладание наибольшего количества женщин. По статистики около 85% 
женщин и только 15% мужчин работают в сфере образования. Средний возраст работников 
образования от 30 до 50 лет. В сферу образования очень редко идут работать молодые 
кадры, это связанно со слабым развитием в карьере и с низким уровнем заработной платы 
[9, c.49]. 

Проектный менеджмент – это устойчивая основа стабильного развития, фундамент, 
в который надо вложить максимум усилий и умений. Ведь от него зависит вся последующая 
деятельность. Менеджерам всех уровней следует помнить, что их главная функция – 
управлять, а значит принимать решения на всех стадиях выполнения задания или 
проведения мероприятия. Насколько правильными будут эти решения, зависит в первую 
очередь от таланта, интуиции и знаний менеджера. Но во многих случаях ему, вероятно, 
потребуются советы и рекомендации более опытных менеджеров. Те правила, которые 
были сформулированы в данном разделе, и информация, взятая по итогам уникального 
опыта, помогут многим менеджерам, а рекомендации станут незаменимым деловым 
партнером и бесценным путеводителем для тех, кто хочет заниматься настоящим бизнесом 
и преуспевать в нем. 

Своеобразие образовательных проектов во многом определяется тем, что их 
результаты зачастую трудно измерить и оценить. Если исходить из того, что главной целью 
– результатом образовательного проекта является повышение образовательного эффекта, 
то количество обученных, количество изданных пособий и подобные количественные 
показатели будут односторонне характеризовать основное качество результата и не 
выявлять его. 

Конечным результатом образовательного проекта зачастую должен быть не 
материальный продукт, а некое социальнодуховное, профессиональное приобретение: 
профессиональная подготовка, новая квалификация, новые учебные пособия и т.п. 
Результатом образовательного проекта может быть также влияние на социальную среду 
региона: развитие сферы молодежных интересов в социально значимых областях, снижение 
проблемы занятости, эффективное размещение трудовых ресурсов, создание гибкой 
системы переобучения и т.д. 
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Содержание внутрифирменного планирования как функции управления 

предприятием состоит в обоснованном определении основных направлений деятельности 

и дальнейшего развития с учетом материальных источников и спроса рынка. Сущность 

планирования проявляется в конкретизации целей развития всей предприятия и каждого 

подразделения (службы) в отдельности на установленный период времени; определении 

маркетинговых задач, средств их достижения, сроков и последовательности реализации; 

выявлении материальных, трудовых и финансовых ресурсов, необходимых для решения 

поставленных задач.  

По западным представлениям, предприятие создается и успешно функционирует 

только тогда, когда имеется широкий круг потребителей, или клиентов. Это дает 

возможность определить одну из основных целей предприятия - создание новых рынков. 

При необходимости создаются даже новые потребности потенциальных клиентов, 

являющиеся объективной основой дальнейшего существования делового предприятия. 

При всем многообразии форм предпринимательства существуют ключевые 

положения, применимые фактически  во всех областях коммерческой деятельности для 

разных фирм, необходимые для того, чтобы своевременно подготовиться, обойти 

потенциальные трудности и опасности, тем самым уменьшить риски в достижении 

поставленных целей. Разработка стратегии и тактики производственно-хозяйственной 

деятельности фирмы является важнейшей задачей для любого бизнеса [1]. 

Не все фирмы пользуются официально принятыми системами планирования, а те, 

что пользуются, не всегда делают это хорошо. А ведь формальное планирование сулит 

целый ряд выгод. Тут и системное осмысливание ситуации, более четкая координация 

усилий всего предприятия, более точная постановка задач и проч. Все это должно привести 

к повышению конкурентоспособности и росту прибыли. 

Каждая производственная единица (предприятие) любого общества стремится к 

получению возможно большего дохода от своей деятельности. Любое предприятие 

старается не только продать свой товар по выгодной высокой цене, но и сократить свои 

затраты на производство и реализацию продукции. Если первый источник увеличения 

доходов предприятия во многом зависит от внешних условий деятельности предприятия, 

то второй - практически исключительно от самого предприятия, точнее, от степени 

эффективности организации процесса производства и последующей реализации 

произведенных товаров. В этой связи все более возросла роль издержек предприятия, так 

как от них непосредственно зависит размер прибыли, которую получит предприниматель. 

Современная экономическая ситуация, связанная с переходом к рыночным 

отношениям, диктует предприятиям новый подход к внутрифирменному планированию. 

Планирование необходимо любой организации, которая намеревается предпринимать 

какое-то действие в будущем. Предприятия вынуждены искать такие формы и модели 
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планирования, которые обеспечивали бы  максимальную эффективность принимаемых 

решений.  

 Оптимальным вариантом достижений таких решений является бизнес-план.  

 Необходимо строго придерживаться мнения, что грамотное управление и 

планирование являются ключевыми элементами в успешном развитии бизнеса. Даже самая 

простая бизнес-идея выигрывает от тщательно проведенного планирования. И, хотя, 

эффективное планирование со всех точек зрения является почти необходимым условием 

для достижения успеха, оно не является достаточным условием. Многие предприятия, 

планировавшие свою деятельность, все же потерпели неудачу, поэтому не стоит со 

слишком большим энтузиазмом подходить к планированию и буквально есть, пить и спать 

по плану.  

 План – это документ, отражающий основные цели и задачи организации, а также 

пути их достижения.  

Планы подразделяются на: краткосрочные (недельные, месячные, квартальные); 

среднесрочные (до года); долгосрочные (три, пять и более лет).  

 Выделяют также классификацию планов в зависимости от масштабов 

решения различных задач организации:  

1. Стратегические планы – предназначены для осуществления фундаментальной 

политики развития организации, как правило, в долгосрочный период. Стратегическое 

планирование определяется конечной целью деятельности  хозяйствующего субъекта 

рыночных отношений.  

2. Тактический план – предназначен для решения более мелких проблем, связанных 

с относительно краткосрочными целями и задачами. Достижение стратегии базируется на 

выполнении ряда тактических планов.  

Таким образом, планирование – это процесс составления планов, это наиболее 

достоверная количественная оценка и интерпретация событий, которые могут произойти в 

будущем, в определенный момент времени [2]. Наиболее вероятно, что информация будет 

меняться по мере того, как бизнес будет развиваться во времени. Но тот факт, что с 

изменением среды функционирования бизнеса вносятся изменения в информацию, не 

является причиной утверждать, что планирование является пустой тратой времени и 

управленческих усилий. Нет. Если планирование правильно проводится и базируется на 

четком отслеживании событий, то оно становится мощным инструментом для бизнесмена, 

с помощью которого он имеет четкое представление о том, что происходит в среде его 

функционирования и какое влияние оказывает на его бизнес. Кроме того, бизнес-план – это 

важный документ о намерениях, благодаря которому банки, если они действуют мудро, 

могут усилить контроль над эффективностью использования их инвестиционных средств и 

определить признаки возникновения проблем еще до того, как они станут очевидными. 

Обязательным документом для участия в этих программах, является бизнес-план 

организаций, заинтересованных в таких программах. Правильно составленный бизнес-план 

должен отвечать на вопрос: «Стоит ли вкладывать деньги в это дело и принесет ли оно 

доходы, которые окупят все затраты сил и средств?». 

Бизнес - план   это документ, который описывает все основные аспекты 

коммерческого предприятия, анализирует все проблемы, с которыми оно может 

столкнуться, а также определяет способы решения этих проблем.  

 Овладение искусства составления бизнес-планов сегодня становится 

актуальным по нескольким причинам:  

 в экономику идет новое поколение предпринимателей, многие из них никогда не 

руководили какой-либо коммерческой структурой, и поэтому очень плохо представляют 

весь круг ожидающих их проблем, особенно в рыночной экономике;  

 хозяйственные проблемы меняются и ставят опытных руководителей перед 

необходимостью по-новому рассматривать свои будущие мероприятия, и готовиться к 

непривычному делу - борьбе с конкурентами, в которой не бывает мелочей;  
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 для получения инвестиций и подъема экономики необходимо уметь обосновывать 

свои заявки и доказывать инвесторам жизнеспособность и реальность своих планов. 

Назначение бизнес-плана состоит в том, чтобы помочь руководству предприятия 

решить основные задачи, как:  

 изучить емкость и перспективы развития будущего рынка сбыта;  

 оценить те затраты, которые будут необходимы для изготовления и сбыта нужной 

этому рынку продукции, и соизмерить их с теми ценами, по которым можно будет 

продавать свои товары, чтобы определить потенциальную прибыльность задуманного дела;  

 обнаружить возможные препятствия в реализации продукта или услуг;  

 определить контрольные показатели, по которым можно будет регулярно 

определять подъем и спад производства. 

Бизнес-план – специальный инструмент менеджмента, используемый в 

современной рыночной экономике независимо от масштабов, сферы деятельности и формы 

предпринимательства. Успех в обычной рыночной торговле, выход фирмы с новым 

продуктом на рынок без полного и ясного представления о перспективах 

предпринимаемого дела невозможны без разработки надежных предварительных 

ориентиров и реального плана действий.  

 Существует множество вариантов структуры бизнес – плана. Принципиальная 

структура бизнес – плана выглядит следующим образом:  

1. резюме;  

2. описание истории развития компании и анализ отрасли;  

3. описание продукта;  

4. маркетинг и продажи;  

5. производство и распределение;  

6. управление и контроль;  

7. анализ рисков проекта;  

8. финансовый план;  

9. приложения. 

Ключевыми в бизнес планировании выступают 3-8 пункты.   

Описание продукта.  Дается краткое описание потребительских свойств 

продукции, предлагаемой предприятием, а также результаты сравнительного анализа с 

аналогами на рынке.  

Маркетинг и продажи.  В разделе дается оценка рыночных возможностей 

предприятия. Объем сбыта продукции (услуг) с точки зрения прогнозирования является 

наиболее важным и сложным, поскольку анализ существующего рынка и политика 

формирования уровня и структуры спроса на продукцию определяют результаты 

реализации инвестиционного проекта.  

 Производство и распределение.  Главная задача раздела – показать 

потенциальным партнерам, что предприятие в состоянии реально производить 

определенное количество товаров в необходимые сроки и с требуемым качеством. Данные 

этого раздела бизнес-плана желательно приводить в перспективе на 2-3 года, а для крупных 

предприятий – на 4-5 лет.  

 Производственный план (по объему продукции и смете затрат) формируется на 

основе плана сбыта продукции и расчета производственных мощностей предприятия, а 

также прогноза производственных запасов и потерь.  

 Управление и контроль.     В разделе дается описание концепции и структуры 

управления проектом (или организационная схема по структуре предприятия), а также как 

будут распределены роли между основными членами управленческой команды и как они 

взаимодополняют друг друга. Здесь необходимо привести схему организационной 

структуры компании. Инвесторы, зарубежные партнеры хотели бы видеть управленческую 

команду, в которой были бы на равных представлены как административные навыки, так и 

навыки в управлении финансами, маркетингом, производством [3].           
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 Проводят качественный и количественный анализ риска. Задачей первого является 

определение факторов риска и этапов работ, при выполнении которых возникает риск. 

Количественный анализ предполагает определение доли факторов риска, что является 

более сложной задачей.  

Финансовый план. Раздел просчитывается по результатам прогноза производства 

и сбыта продукции. Здесь наряду с прогнозируемым движением денежных потоков 

(поступлениям и выплатам) должно быть подробно описано текущее финансовое состояние 

предприятия (при условии, что проект реализуется на действующем предприятии).  

Таким образом, по первому разделу можно сделать следующие выводы. В базисе 

любой страновой экономики лежит эффективная работа предприятий (компаний, 

корпораций, фирм и т.п.). Данная эффективность не может быть достигнута иначе чем 

посредством формирования рациональной системы внутрифирменного управления. 

Очевидно, что результат банкротства предприятия – есть низкий уровень менеджмента 

предприятия, его внутрифирменного управления. 
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КӘСІПОРЫНДАРДА ИНВЕСТИЦИЯЛЫҚ БЕЛСЕНДІЛІКТІ 

КҮШЕЙТУДІҢ ЭКОНОМИКАЛЫҚ МАЗМҰНЫ 

 

Кожекенова А.М. - аға оқытушы  

Еуразиялық техникалық университет 

 

Инвестиция сөзі латын тілінен шыққан, «Investire» - жұмылдыру деген мағынаны 

білідіреді. Феодал эпохасы кезінде инвестиция деген вассалдың феодалдық қолына кіруін 

айтқан: бұл сөзбен Епископтардың орын тағайындауын да айтылатын, және шіркеудің 

жерін билеуге, сол жердің иесін білідіретін Инвестура жаңа жерге ие болу мен қатар және 

сол жердің ресурстарын билеуге, өз пайдасына қолдануға рұқсат берілген. 

Бір жағынан қарқынды инвестиция ақталады және сол жердегі территориялардан 

табыс табу бірнеше есе өсіп қоймай, және жер даму факторы ретінде қолданылды[1]. 

Инвестиция- деп қаржы-қаражат, банктік заемдер, пай, акциялар, және тағы басқа 

құнды қағаздар, технологиядағы машиналар, лицензия, товар белгілері, кредиттер т.б. мүлік 

немесе мүліктік құқықтар, интелектуалды игіліктер, жаңадан іске қосылған кәсіпорындар 

және т.б. жұмыс түріне, пайда табу арқасынада әлеметтік жағымды эффект өсіру деп айтуға 

болады. 

Ал инвестициялық қызмет бойынша түсінігі, шаруашылық қызмететті жүзеге 

асыру үшінәр – түрлі капитал салымдары. 

Инвестиция объектісі: 

1. Мүлік инвестициясы (матриалдық инвестиция). Материалды инвестиция деп – 

инвестиция тікелей өндіріс процесіне қатысады. (Мысалы: инвестиция - құрал 

жабдық, материалдарға, құрлысқа) 

2. Қаржы инвестициясы – қаржы мүлігін, басқа басқа фирма жұмысына қол сұғу 

және т.б. фирмалардың құқықтық жұмыстарына қатысу (акция сатып алу.) 
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3. Материалы емес инвестиция – материалды емес құндылыққа инвестиция салу. 

(кадрлер дайындау, реклама)/5/ 

Объектіге қатысты инвестицияны екі түрге бөлуге болады: портфельдік және 

тікелей. 

Портфельдік – құнды қағазға салынуы, курстың өзгеруі байланысты дивидендтер 

алу, тағыда сол шаруашылықтың басқаруына қатысуға құқық береді. 

Портфельдің пайда болуы ол- құнды қағаздар және тағы басқа активтерді сатып 

алу арқасында пайда болды. 

Портфель – бұл неше түрлі инвестициялық құндылықтар  жиынтығы, бұл 

инструмент салушының жалпы бір тікелей нақты инвестиция нысанын көрсетеді. 

Портфельдің ішіне бір типті құнды қағаздар кіруі мүмкін (акция) және әртүрлі 

инвестициялақ құндылығы бар (акция, облигация, жинақталғын депозит, сертификаттар, 

және т.б.) 

Тікелей (реалды) инвестиция - мемлекетпен және жеке фирмамен 

инвестицияны бір өндіріске құйылуы. 

Тікелей инвестиция екі әр түрлі қолпакеттерден тұрады. Біріншісі инвестицяны 

жарғылық капиталғақұю, ол дегеніміз қайта жасалған капиталды жағдай (компьютер 

өндірісі құрылымы, өндіру станоктары). 

Екінші компонент – инвестицияны товар – материалдық қорға құю, бұл дегеніміз 

шикізат қорларын үлкейту, өндіріс процесіне жататын, немесе өтпеген дайын тауарлар. 

Коммерциялық тауар – материалдық қорлар, капитал қорының бір негізгі бөлімі ретінде 

саналады экономикалық жүйеде; олар капитал құрал-жабдықтар сияқты өте қажет өндіріс 

ғимараты. 

Тікілей инвестиция тағыда; ішкі және сыртқы болып екіге бөлінеді. 

Ішкі – бұл шаруашылық субъектінің қаражаты өзінің өндіріс факторына өзінің 

қаржы – қаражаттан қаржыландыру. 

Сыртқы – бұл инвестициялық институттардың құралдарын өндіріс факторына, 

инвестиция керек шаруашылық субъект  Тікелей инвестицияға тағыда жалпы және таза 

инвестицияларды жатқызуға болады. Жалпы таза инвестиция бұл жалпы инвестиция деп 

аталады, өйткені ұсталымдарды шегерімнен кейін өзіндік капиталдан тұрады[2]. 

Ұсталыным сипаты бойынша: 

Бірінші инвестициялар; немесе нетто инвестициялар, олар кәсіпорынды құрғанда 

немесе сатып алғанда жасалады. 

- Ұлғаюға инвестициялар; (экстенцивті инвестиция) бұл инвестиция 

кәсіпорынның өндіріс процесін ұлғайтады. 

- Реинвестиция: бұл инвестициядан түскен табыстан бос ақшаны қайта жаңа құрал 

жабдықтарды алуға, және жаңа өндіріс құралдарына құю, бұл кәсіпорынның негізгі 

қорларын ұстауға жұмсалған. 

- Ауыстыру инвестициясы: бұл ескі құрал – жабдықтарды, жаңа құрал- 

дабдықтарға ауыстыру. 

- Инвестицияны рационализациялау: бұл инвестицияны техника және 

технологиялық процестерді модернизациялау. 

Шығарылатын тауарды өзгертуге салынатын инвестиция: 

- Әртараптандыруға салынған инвестиция: тауардың номенклатурасын 

ауыстыруына байланысты, жаңа тауар түрін шығару және даңа өткізу орындарын табу. 

- Инвестицияны кәсіпорында тоқтап қалмауын қамтамасыз ету, ҒЗКТЖ-ға жіберу, 

кадр дайындау, жарнама, қоршаған ортаны қорғау. 

- Буртто инвестиция: ол нетто – инвестициямен реинвестициядан тұрады. 

- Тәуекел инвестициялар немесе венчурлы капитал инвестиция, жаңа акциялар 

шығару түрінде, жаңа қызымет саласында шығарылатын, үлкен тәуекелмен байланысты. 

Венчурлық капитал инвестициясы бір – бірімен байланысты емес объектілерге 

құйылады, бұл салынған ақшаның тез ауқуы. Бұндай капитал салымдар, өндірушіден біраз 
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акциясын алумен жасалады, сонымен бірге соңғы акциялардың конверсиялақ құқығы 

бар[1]. 

Капиталдың енгізілуі тәуекелділіктің жоғары деңгейі кішігірім, шағын  

кәсіпорындарды қаржыландыруға, жаңа технологиялар енгізумен көрінеді. Тәуекел 

капиталдың өзінде бірнеше формалары бар: Ссудалық, акционерлік, кәсіпкерлік/8/. 

Ол ғылыми сыйымды кәсіпорындардың жарғылық капиталы  жоғары және басқа 

фирмалармен тығыз байланыста болады. 

Уақыт факторы бойынша: 

- Қысқа мерзімдік инвестицияляр 

- Ұзақ мерзімдік инвестициялар 

Аннуитет – инвестиция, әр – бір уақыт мерзім кезінде жеке бір табыс алып келеді. 

Жалпы ол қаржыны зейнетақы сақтандыру қорларға енгізуі. Сақтандыру компаниялар мен 

зейнетақылық қорлар, ұзақ мерзімді міндеттемелер шығарады. Болашақта кездесетін 

шығындарды жабу үшін иелері сол шығындарды жабу мақсатында оларды құяды/9/. 

Анри Кульман – жанама және тікелей инвестициясы Франция экономика 

мектебінің көрікті ғалымы – Анри Кульман инвестицияның класификациясын, 

проблемасын мүлде басқа аспектте қараған. Ол жанама инвестиция (ақшамен), ал тікелей 

инвестицияны (ақшасыз) жасауға болады деп ойлаған. 

Екінші түрде еңбек өнімін тікелей өндіру құрылымына ауыстыру, капталдың 

ақшалай форма кезеңіне аттап кету. Бұндай инвестицияның механизімі көбінесе ауыл 

шаруашылығанда жасалады. Мысалы: фермер ірі – қара малмен өз отарында бұзауларын 

тек қана амортизацияны жабу үшін ғана емес,  одан көп бұзаулар алу.Олар оз отарының 

санынұлғайтуға әсер етеді. Бұл кезде тікелей инвестициялау жүргізіледі.Сондай-ақ 

бақташыны алсақ олда өзінің барлық гүлдерін, жемістерін өткізбей тек қана 75% сатады, ал 

25% тұқымға кетеді, яғни өзінің шаруашылығын ұлғайтады. 

Тікелей инвестиция өте аз қолданылады өйткені өндірісте зауыт өз кірпіштерін өз 

жеріне тағы зауыт салуға арнамайды және осы қағида кең таралмаған[1]. 

Экономика дамуының құрылымдық өзгерiстерiн табысты iске асырудың, жаңа 

ғылыми-техникалық негiзде өндiрiстiк әлеуетті құрудың әлемдiк нарықта бәсекелестiк 

позицияны күшейтудiң негiзгi шарты жоғары инвестициялық белсендiлiк болып табылады. 

Оңтүстiк-Шығыс Азияда “жаңа индустриалды елдер” атты экономикалық феноменнiң 

пайда болуы, қазiргi заманғы ғылымды қажет ететiн салалардың тез дамуы осы елдер 

экономикасына тартылатын инвестициялардың тез өсуiнiң арқасында мүмкiн болды. 

Нарықтық қарым-қатынастар жағдайында республикадағы өнеркәсiптiк 

өндiрiстiң дамуына инвестициялардың әсерiн анықтау үшiн, алдымен, “инвестициялар” 

категориясының әлеуметтiк-экономикалық мәнiн анықтап алу қажет. 

Инвестициялар – бұл, нарықтық экономикаға өту кезеңiнде пайда болған, 

Қазақстандық экономика үшiн бiршама жаңа термин. Орталықтандырылған жоспарлы 

жүйеде негiзгi қорларды қайта өндiруге, оларды жөндеуге жұмсалатын шығыстардың 

барлығын қосатын “жалпы күрделi салымдар” түсiнiгi қолданылады. 

Ғылыми әдебиеттерде инвестицияны анықтауда көптеген пiкiрлер бар. Пол 

Самуэльсон: “Таза инвестициялау” немесе капиталды құру деп, бiз қоғамның нақты 

капиталының (ғимараттар, құрал-жабдықтар, материалды-өндiрiстiк қорлар және т.б.) таза 

өсiмiн айтамыз. Тұрғын адам “инвестициялау” деп, өзiнiң жер учаскесiн, айналымда жүрген 

бағалы қағаздарды немесе басқа да меншiк объектiсiн сатып алғанын айтады. Бiрақ таза 

инвестициялау тек қана жаңа нақты капитал құрылған кезде ғана орын алады деп жазған. 

Әйгiлi “Экономистiң” авторлары инвестиция түсiнiгiн кең түрде түсiндiрдi. 

Олардың анықтамалары бойынша инвестиция- “өндiрiс шығындары және өндiрiс 

құралдарын жинақтау және материалды қорларды ұлғайту”, яғни өндiрiс шығындарының 

және жинақтардың барлық жиынтығы/13/. 

Инвестиция көзi болып, жинақ қаражаттары табылатыны белгiлi. Бiрақ жинақтар 

бiр шаруашылық агентпен iске асырылады, ол инвестициялауды тiптi басқа адамдар тобы 
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немесе шаруашылық субъектiлерi iске асыруы мүмкiн. Сондықтан ғалымдар тобы түсiнiктi 

анықтау кезiнде инвестицияның мәнiне ғана емес, оның мақсатты бағытталуына да көңiл 

аударады. В.Бочаров инвестицияны тұтынуға қолданылмайтын табыстың бiр бөлiгi деп 

түсiндiредi. Инвестициялық қорлар инвестициялық iс-әрекеттiң белгiлi объектiлерiне 

жұмсалады. Мұнда капиталдық құнның өсiмi табыс түрiнде немесе әлеуметтiк эффект 

түрiнде болады. 

В. Фельзенбаум, инвестиция түсiнiгiн мағынасы бойынша “күрделi салымдар” 

және “қаржылық” (портфельдi) инвестициялар түсiнiктерiне, яғни меншiктен табыс алуға 

құқық беретiн акцияларға, облигацияларға және басқа да бағалы қағаздарға салынған 

салымдарға жақын келетiн нақты инвестицияларды қамтиды деп атап өткен. 

Инвестицияға анықтама бергенде, инвестицияның тек қана мазмұндылық 

сипаттамасына ғана емес, сонымен қатар олардың мақсатты бағытталуына да аса назар 

аудару қажет. Осы көзқарастан қарайтын болсақ, инвестиция жалпы ұлттық өнiмдi өндiруге 

жұмсалынатын табыстардың маңызды бөлiгiн құрайды, яғни капитал құрумен, физикалық 

капиталды кеңейтумен байланысты өндiрiстi кеңейтуге және жаңартуға кеткен шығындар 

болып саналады. 

lс-тәжiрибеде әр түрлi зерттеушiлер инвестиция түсiнiгiне әр түрлi мағына бередi. 

Жалпы тұрмыстық сана-сезiм деңгейiнде инвестицияны жер сатып алуға, қозғалмайтын 

мүлiк, акциялар сатып алуға, құрылысқа, техникаға, пайдалы қазбалары бар кен 

орындарына және т.б. қаржылық салымдарды салу деп түсiндiредi. 

Инвестицияларды нақты (капитал құрушы) – жаңа кәсiпорын құруға, iс-әрекеттегi 

кәсiпорынды қайта құруға немесе техникалық жарақтандыруға бағытталған салымдар және 

қаржылық (портфельдi) – мемлекеттiң, әртүрлi кәсiпорындардың, инвестициялық 

қорлардың бағалы қағаздары мен акцияларын сатып алуға жұмсалған салымдар деп бөлуге 

болады. Бiрiншi жағдайда қаржы салымдарын жасайтын салымдар деп бөлуге болады. 

Бiрiншi жағдайда қаржы салымдарын жасайтын кәсiпорын-инвестор, өзiнiң өндiрiстiк 

өзiнiң өндiрiстiк капиталын – негiзгi өндiрiстiк қорларды және олардың жұмыс iстеуiне 

қажеттi айнымалы бағалы қағаздардан табыс-дивидендтер алу арқылы ұлғайтады. Мұнда 

өндiрiстi құруға ақша қаражаттары салымдарын, инвестициялық жобаларды iске асыруға 

қаржы құралдарын тарту үшiн акцияларды шығарған басқа кәсiпорындар мен ұйымдар 

жасайды. 

 

Жаңа өндiрiстi 

құруға 

бағытталған 

инвестициялар 

 Өндiрiстi 

кеңейтуге 

бағытталған 

инвес-

тициялар 

 Тиiмдiлiктi 

арттыруға 

бағытталған 

инвес-

тициялар 

 Мемлекеттк басқару 

органдарының 

талаптарын 

орындауға 

бағытталған 

инвестициялар 

 

Тәуекелдiлiктiң жоғары   Тәуекелдiлiктiң төмен 

дегейi      деңгейi 

 

1- сурет-Инвестиция түрi мен тәуекелдiлiк деңгейi арасындағы байланыс 

 

Кәсіпорын деңгейінде инвестициялық тартымдылықты арттыруда бірінші болып, 

алдағы кезеңдерге арналған даму сипаттары үлкен орын алады. Инвестиция тарту жолымен 

дамудың алдағы кезеңдердегі көкжиегін нақты талдаулар жасау арқылы болжанған 

жетістіктерге қол жеткізу мүмкіндігі. Ол экономикалық тиімділік деңгейінің қатынастары, 

өнім өндіру мен оған кететін өндірістік шығындарды дұрыс есептеп, үнемді пайдалану. 

Кәсіпорындағы инвестициялық тартымдылыққа өндірілетін өнімнің өмірлік циклінің 

ұзақтығы тығыз байланысты. Инвестициялық қызметтің ұтымды жолдарының бірі 

инвестициялық тиімділікті бағалауды өте дұрыс есептеу шарт. Шаруашылық қызметтің 
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негізгі шарттарының бірі болып, өндідістің барлық элементтерін ұдайы жаңартып, 

жетілдіріп отыру. Шетелдік тәжірибеде инвестициялық тартымдылықты арттыру көбінесе 

инвестициялық жобаларды ғылыми негіздеп, іс-тәжірибеге лайық, сондай-ақ 

макродеңгейдегі болатын өзгерістерге барынша төтеп бере алатын жобалар әзірлеумен 

анықталады. 
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Қазақстан Республикасының тұтыну тауарлар нарығында маркетингтік 

зерттеуді ұйымдастыру мен жүргізуді талдау 

 

Махмутова Алянурхан Аметхановна - «Маркетинг» ОБ студенті 

Сугирова Гульмира Саламатовна - э.ғ.к., доцент 

Алматы экономика және статистика академиясы, Алматы қ. 

 

ҚР Президенті Н. Назарбаевтың 2011 жылдың ақпан айында жасаған Қазақстан 

Халқына жолдауында бәсекелестікке қабілеттілігі бойынша әлемдегі алдыңғы қатардағы 50 

елдердің қатарына кіргеніміз, халықтың өмір сүру сапасын жоғарлауы, экономикалық 

өсудің жоғарғы қарқыны туралы, көрсеткіштер келтіре отырып елдің болашақтағы дамуы 

үшін индустриалды-инновациялық әлеует құру сияқты мемлекеттің негізгі стратегиялық 

мақсаттары мен міндеттері анықталған. Осы аталғандардың барлығы қазақстанның тұтыну 

тауарлар нарығының даму мәселелерімен тікелей немесе жанама түрде байланысатыны 

белгілі [1]. 

Нарықты, оныңқұрамаларын игеру кез келген кәсіпорынның  қызметін басқару 

шешімдерін қабылдау үшін жөнелту пункті болуы тиіс. Осындай зерттеулер қаншалықты 

сапалы және өз уақытылы келтіргеніне байланысты нарықта кәсіпорынның  қызмет ету 

уақытысы мен бәсекелестік күрестегі сәттілігі тәуелді болады. Зерттеу нәтижелері 

кәсіпорынның  ұзақ мерзімді даму саясатының негізіне салынуы тиіс, өнімді жаңарту, 

нарықты сегментациялау, баға орнату және басқа да мәселелер бойынша шешім 

қабылдаудың негізі болып табылуы қажет. Яғни маркетингтік зерттеулердің нәтижелері 

негізінде  кәсіпорынның  ұзақ мерзімді даму стратегиясы сияқты оның нарықтың 

динамикасына  жедел әсер етудің концепциясы құрылады. Сондықтан да қазіргі таңда 

нарықтың зерттеулері маркетингтің бөлінбес бөлігі болып табылады және оның ақпараттық 

– аналитикалық  қамсыздандыруына айналады. Ең басты шешу керек мәселе – 

кәсіпорындармен маркетингтік зерттеулерді өз күштерімен жүргізген қаншалықты тиімді 

немесе одан да нарықтың кәсіби қызметкерлеріне жүгінуі. Маркетингтік әдебиеттерде осы 

проблематика бойынша ақпараттар бойынша белгілі бір тапшылық бар. Сондықтан осы 

мәселелердің талдауы мен қорытындылау қазіргі таңда қажетті және талапты болып 

табылады.  

Сонымен, экономикалық әдебиеттердің талдауы қазақстандық нарықтың 

маркетингтік зерттеуінің даму беталыстары туралы айтуға болады.  

Қазақстан нарығындағы кәсіби зерттеушілеріне 20 жылдай. Оның қалыптасуы мен 

дамуы осы уақытқа дейін бірнеше сатыдан өтті.  
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Бірінші кезең: 80-жж. аяғы және 90-жж. басы – маркетингтік зерттеу нарығының  

қалыптасуы. Маркетингтік зерттеу нарығының  қалыптасуы 1989 жылы Еңбек Министрлігі 

қарамағында ҚПЗРО кәсіби компаниясын құрумен байланысты. Кейін маркетингтік 

зерттеулерді жүргізу бойынша басқа да компаниялар – БРИФ, Гиллер Институты пайда 

болды. Осы кезең зерттеулері үшін төмен материалды-техникалық база, нарықты игерудің 

құралдардың дамымағындығы тән. 1991-1992 жылдары жүргізілген бірінші марктеингтік 

зерттеу жалпы, эпизодалық сипатта және бөлшектік зерттеу болды. Қазақстандағы 1995 

жылғы маркетингтік зерттеу құрылымы  келесідей болды: 5 - жергілікті тапсырыстар, 95 - 

шетелдік тапсырыстар. Қазақстандық кәсіпорындармен маркетингтік зерттеулерді 

жүргізудің қажеттілігі мен тиімділігін ұғыну жалпыда бірдей болмады. Отандық 

кәсіпорындарға қарағанда батыс компанияларының қызметі әрқашан әртүрлі зерттеулердің 

нәтижелеріне негізделеді. Қазіргі уақытта олар қазақстандық маркетингтік зерттеу 

нарығында да пайда бола бастады. Зерттеуді жүргізудің әдіснамасы негізінен шетелдік 

фирмалардан алынды: қарапайым, егістік жұмыстардан бастап толық зерттеушілік цикл 

деңгейінде нарықты игеруге дейін.  

Екінші кезең: 90-жж. екінші жартысы - әлемдік зерттеу бірлестігіне 

интеграциялануының басы. Марктетингтік зерттеу нарығының ары қарай дамуы 

қазақстандық зерттеушілердің Қоғамдық пікір мен нарықты кәсіби зерттеушілердің бүкіл 

дүниежүзілік ассоциациясына (ESOMAR) енуімен, олардың маркетингтік зерттеулер 

бойынша әртүрлі халықаралық конференцияларға қатысуымен; отандық, сондай-аққиыр 

және таяу шет елдердің нарығында зерттеу компанияларының ұлғаюымен сипатталады. 

Сол уақытта нарықты игерудің өзіндік ұйымдастырушылық база жинақталады, жүргізілетін 

зерттеулер түрлері, қолданылатын құралдар бойынша күрделе түседі, нарықты игерудің 

халықаралық стандарттары сәтті меңгеріледі.  

Үшінші кезең: 2000 жылдың бірінші жартысы - әлемдік зерттеу бірлестігіне ары 

қарай интеграциялануы. Осы кезең қазақстандық компаниялармен нарықты игерудің 

көптеген шетелдік зерттеушілік әдіснамаларын  меңгерумен ерекшеленеді. 2002 жылы 

елдің жетекші зерттеуші компаниялары Қоғамдық пікір мен нарықты кәсіби 

зерттеушілердің Қазақстандық  ассоциациясына (ҚНКЗҚА) бірікті. Қазақстандық нарықта 

жаңа зерттеуші компаниялар пайда бола бастады. Жетекші компаниялар өзіндік имиджге 

ие болды, отандық және шетелдік бизнес ортасында жақсы танымал бола бастады. 

Шетелдік және жергілікті тапысырыстар арасындағы қатынас сәйкесінше 30 және 70 

болды. Шетелдік клиенттер кәсіби қазақстандық зерттеуші компанияларға көп сенім арта 

бастады. Соңғылары жұмыстың толық циклы бойынша зерттеушліік қызметте үлкен 

тәжірибеге ие болды.  

Төртінші кезең: 2000 жылдың екінші жартысы – маркетингтік зерттеу индустриясын 

институционализациялау кезеңі. Бұл кезең әлемдік зерттеу бірлестігіне арықарай 

интеграциялануымен, зерттеуші фирмалардың ESOMAR конгресстеріне қатысуымен, 

нарықты зерттеудің өзіндік әдіснамасын әзірлеумен  ерекшеленеді.  

Қазіргі таңда қарапайым, сондай-ақ күрделі сапалы зерттеулер жүргізіледі, бұл – 

панельдік зерттеу, тауар маркасын, нарықты, өнімді, жарнамалық бейнелерді тестілеу, 

жарнамалық мониторинг және медиа-зерттеу жедел өседі. Тауарлардың әртүрлі түрлерін 

зерттеу бойынша күрт көшбасшы ретінде тұтынушылық танылады. Алайда маркетингтік 

зерттеулердің қор аймағы да бар. Банктік қызмет, фирманың бәсекеге қабілеттілігін, 

компания имиджін зерттеуге назар жеткілікті түрде аударылмады.  

Отандық нарықта маркетингтік зерттеу динамикалық түрде дамиды, онда әртүрлі 

кәсіби қызметкерлер пайда болады және кетеді. Қазіргі уақытта осы нарықта кесте – 4 – де 

құрылымы көрсетілген маркетингтік зерттеуді жүргізуге маманданған фирмалар бар [2]. 

Қазақстандық нарықта зерттеуші компаниялар маркетинг-үдерістерді динамикалық 

тұрғыда дамыту үшін проблемаларды игерудің әртүрлі технологияларын қолдану арқылы 

көптеген нақты маркетингтік зерттеулер жүргізеді. 
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Қазіргі таңда маркетингтік және әлеуметтік зерттеу агенттіктерінде, яғни 

мамандандырылған зерттеу фирмаларының сайтына  кіріп қарайтын болсақ тапсырыс 

беруші компаниялар тізімін көруімізге болады. Солардың ішінде бірнеше агенттіктер 

сайтынан қазақстандық ірі және орта бизнес өкілдерін көруімізге болады. Агенттіктерге 

тапсырыс беруші компанияларды 8-суреттегідей топтастырған, және мұнда қазақстанадық 

нарықта орныққан коммерциялық ұйымдар, жақында ғана нарыққа шығып халыққа 

танымал кәсіпорындар мен компанияларды байқаймыз. Маркетингтік зерттеуді 

ұйымдастыру жағынан қарастыратын болсақ суретке сай маңызды салалардың барлығы 

тапсырыс беру арқылы маркетингтік зерттеу негізінде стратегиялық жоспарын жасауда.  

Зерттеу әдістерінің барлық түрлерін жүргізудің бір тәсілі, зерттеу жұмыстарына 

мамандандырылған фирмаларға тапсырыс беру болып табылады және ол өз кезегінде 

тұрақты штатқа кететін қаражатты үнемдейді. Керегі тек маркетингтік зерттеу мақсаты мен 

тапсырмаларды дайындауға шектелген қызметкерлер қажет. Аталған тәсіл ерекшелігіне 

келетін болсақ келесідей: мамандандырылған фирма болғандықтан кейбір ақпарат 

көздеріне қолжетімділігі бар, технологиялардың прогрессивті тәсілдерін қолданады және 

қауіпі жағанан қарастырсақ келісім шарт дұрыс жасалмаған жағдайда коммерциялық 

құпияның бәсекелестерге мәлім болу мүмкіндігін ескерген жөн. 

Қазақстан нарығындағы маркетингтік зерттеудің тағы бір мәселесі – бұл отандық 

кәсіпорындармен маркетингтік зерттеуді жоспарлаудың барлықүдерісін нақты түсінуі мен 

көрініс алуы, бұл күрделі қызмет болып табылады, онда алдын ала ойластыруы қажет және  

келесідей ретте мәселелерді жүзеге асыру керек: 

1. маркетингтік зерттеудің мәселелері мен міндеттерін нақты анықтау, олардың 

қандай мақсатта жүзеге асады, яғни жинақталған ақпарат не үшін қажет;  

2. сәйкес бөлімдері, оларды жүргізудің анықталған графигі бар маркетингтік зерттеу 

жоспарын алдын ала құру; 

3. маркетингтік зерттеуді жүргізуге бюджетті есептеу; 

4. ең маңыздысы болып маркетинтік зерттеу нәтижелерін кәсіпорын қызметіне 

ендіру болып табылады, ол үшін бар проблемаларды шешудің максималды әсерімен  

олардың нәтижелерін дұрыс қолдану үшін білікті қызметшісі болуы тиіс [2]. 

Тұтыну тауарлар нарығында көптеген маркетингтік зерттеулер бағытын 

қарастыратын болсақ, көптеген өндірушілер тауарды тұтынушылар тарапынан 

қабылдауын, өнімдерінің нарықтағы танымалдығын ( тұтынушы қаншалықты 

ақпараттанған аталған өнім туралы), өнімнің нарықтағы үлесін, өнім  тұтынушылар 

сұранысына сайлығын, сұраныс жиілігін, өнімді сатып алу нүктелерін, бағалық саясатын 

анықтау бағыттарында және кешенді түрде  жүргізіледі. 

Зерттеу барысында маркетингтік зерттеу кезіңдерінің ақапаратты жинау әдісіне 

келетін болсақ, бұл нарықта сапалық, сандық, құпия сатып алушы, фокус-топ сынды 

әдістерді қолданады. Бұл әдістер ішінде FMCG нарығында көп қолданылатын әдіс ретінде 

және тапсырысқа сай сандық әдіс көп қолданылады. Бұл әдістің тиімділігі нақты тауар 

туралы географиялық шашыраңқы нарықтың барлыған қамтып сұрау жүргізгенге ыңғайлы. 

Сауалнама құрылып арнайы бетпе-бет, сұрау жүргізу әдістері арқылы ақпарат нәтижесін 

сандық көрсеткіштермен нәтиже аламыз. Сауалнама құрылымдық және жартылай 

құрылымдық сұрақтардан құрастырылып, ашық және жабық сұрақтардан құралады. 

Сандық нәтижеге сай интерпритация негізінде жалпы нарық өнімге қатысты ақпарат 

алуымызға болады [3]. 

Сонымен, отандық нарықта маркетингтік зерттеуді ұйымдастырлуы мен жүргізу 

тәсілдерін талдай келе, келесідей қорытындылар жасауға болады:  

- отандық нарықта кәсіпорындар зерттеуші компания тарапынан тұрақты қызметке 

мұқтаж емес, олар көп мөлшерде бір реттік  маркетингтік зерттеумен шектеледі, алайда 

қазіргі уақытта тұрақты негізде маркетингтік зерттеуді жүргізудің қажеттілігін ұғыну 

беталыстары байқалуда; 
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- отандық нарықта маркетингтік зерттеу әлі де жеткілікті түрде сегменттелмеген, 

зерттеуші компаниялар әмбебап болып табылады, маркетингтік зерттеудің көптеген түріне 

маманданады; отандық компанияларымен ұсынылатын зерттеушілік қызмет шеңбері 

фирмадан фирмаға қатты ерекшеленбейді;  

- маркетингтік зерттеудің өзіндік бөлімін құру немесе осы функцияларды 

аутсорингке беру – жеке-жеке әрбір нақты кәсіпорынның айрықша шешімі болуы керек 

әртүрлі мүмкіндіктерге байланысты: қаржылық, ұйымдастырушылық, техникалық, 

кадрлық және басқалары. 

- Отандық нарықтағы маркетингтік зерттеу агенттіктердің тапсырыс берушілерін 

қарастыратын болсақ, көптеген әлеуетті қызметін тұтынушылар шетелдік немесе 

халықаралық кәсіпорындар мен ұйымдар болып табылады. Осыған орай қазақстандық 

кәсіпорындардың маркетингтік зерттеу шаралары мен оның маңыздылығы, шығынды 

минимизациялайтындығы, пайда барынша көбейтуге мүмкіндік беретіндігі көруге болады. 
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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 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.[2] 

«Ақпараттық-коммуникациялық технологиялар құралдары» – дегеніміз 

микропроцессорлық және жаңа ақпараттық технологиялар негізінде қызмет атқаратын, 

ақпаратты таратудың жаңа құралдары мен жүйелері, ақпаратты жинақтау мен олардың 

қорын жасау, сақтау мен өңдеу, оларды жан-жақты таратуды, одан қалды компьютерлік 

жүйелердің ақпараттар қорына енуді қамтамасыз ете алатын программалық, 

программалық-аппараттық және техникалық құралдар мен құрылымдарды айтамыз. 

Ақпараттық және коммуникациялық технологияларға жататындар: ЭЕМ, дербес 

компьютерлер, терминалдық құралдардың жинақтары, жергілікті есептеу жүйелері, 
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мәтіндік және графикалық ақпараттардың құрылымдары, көлемі үлкен мұрағаттық 

ақпараттарды сақтау құралдары, аудиовизуалдық ақпараттарды бақылайтын құралдар мен 

құрылымдар, машиналық графика жүйелері, программалық кешендер, жергілікті желілер, 

әлемдік деңгейде ақпарат алмасуын қамтамасыз ететін қазіргі кездегі байланыс құралдары. 

Ақпараттық технологияларды пайдалану кәсіпорынның жұмысын тез және ыңғайлы 

ұйымдастыруға және қажетті есептерді автоматты түрде қалыптастыруға мүмкіндік береді. 

Белгілі бір мақсатқа жету үшін реттелген іс-қимыл схемасы "жоспар" деп аталады, 

сондықтан жоспарлау дегеніміз-жаңа мүмкіндіктер арқылы мақсатты әрекеттерді 

оңтайландырудың жаңа жолдары мен әдістерін табудың үздіксіз процесі. [2] 

Сонымен, кез-келген кәсіпорынның басшылығы әрқашан таңдау қажеттілігін 

сезінеді. Ол сатудың оңтайлы бағасын, шығарылатын өнім сериясының мөлшерін таңдап, 

несиелік және Инвестициялық саясат саласында шешім қабылдауы керек және тағы 

басқалар. Экономикалық негізделген шешімдер қабылдау мүмкіндігін қамтамасыз ету үшін 

кәсіпорындар балама ұсыныстардың есептеулерін жүргізеді және талдайды және 

экономикалық қызметтің күтілетін нәтижелерін сипаттайды. Рас, көптеген 

кәсіпорындардың (әсіресе кішігірім) басшылары "ресми жоспарлау" деп аталатын уақытты 

ысырап етпеу керек деп санайды (яғни, іс-әрекеттің бүкіл сызбасын қағазға егжей-тегжейлі 

жазып алыңыз), өйткені экономикалық жағдай тез өзгеріп отырады, сондықтан сіз бастапқы 

схемаға үнемі өзгерістер мен толықтырулар енгізуіңіз керек. Демек, менеджерлердің бұл 

бөлігі тез өзгеретін экономикалық жағдайда бейресми жоспарлау жеткілікті деп санайды, 

яғни. мұндай жоспарлау, онда бәрі ақылға қонымды және өз іс-әрекеттерін тіркеуге (жазуға) 

уақыт жұмсаудың қажеті жоқ. 

Алайда ғалымдар, сондай-ақ ірі кәсіпорындардың басшылары жоспарлауды жоғары 

деңгейдегі іс-шараларға жатқызады және ресми жоспарлау көптеген артықшылықтар 

береді деп санайды: 

- кәсіпорын басшылығына келешек ойлауға көмектеседі; 

- кәсіпорынның күш-жігерін нақты үйлестіруге ықпал етеді; 

- кейінгі бақылау үшін қызметтің мақсатты көрсеткіштер жүйесін қалыптастырады ; 

- кәсіпорынды кенеттен болатын нарықтық өзгерістерге дайындайды; 

- барлық лауазымды тұлғалардың міндеттерінің өзара байланысын көрсетеді. 

Сонымен, жоспарды жүзеге асырудың сыртқы ғана емес, сонымен қатар ішкі 

шарттары үнемі өзгеріп отырса да, жоспарлаудың өзі үздіксіз түзетуге айналса да, 

жоспарды жасау мағынасы бар. Егер біз кәсіпорынның қалыпты қызметі болашақ 

оқиғалардың барысында бұзылмауын қаласақ, жоспарлау қажет. Жоспарларды түзету 

мүмкіндігі бейімделу қажеттілігімен үйлесуі керек. Бейімделу-кәсіпорынның өзгеретін 

жағдайларға үнемі бейімделуі-жоспарлаудың басты мәселесі. 

Бизнес-жоспардың құрылымы мен мазмұны қатаң реттелмеген. 

Ұйымдастырушылық-өнеркәсіптік жоспардан (кәсіпорынның өндірістік-шаруашылық 

қызметінің жоспары) айырмашылығы, бизнес-жоспарда 6, 7, 12, 18 және басқа бөлімдер 

болуы мүмкін. Ол негізінен қаржы-экономикалық қызметте табысқа жетуге бағытталған. 

Бизнес-жоспардың қатаң реттелген мазмұны мен құрылымы болмаса да, оны дайындау 

кезінде келесі шарттарға назар аудару керек. 

1. Бизнес-жоспар кәсіби болуы керек. Мазмұны, сыртқы түрі бойынша осы бизнес-

жоспарды жасаған кәсіпкердің құзыреті бағаланады. Бұл құжат қарапайым, түсінікті және 

пайдалану үшін қолжетімді болуы тиіс. 

2. Бизнес-жоспар тарауларға (бөлімдерге) бөлінуі тиіс. Бірінші бөлім (тарау) - 

Кәсіпкерлік істің мақсаттары мен міндеттері. Бизнес-жоспар кез келген инвестор жоспарда 

оны қызықтыратын бөлімдерді, бөліктерді, тармақтарды оңай таба алатындай етіп жасалуы 

тиіс. Осы мақсатта әрбір тараудың функционалдық бөлімшесін көздеу қажет. Ақпаратты 

неғұрлым толық және көрнекі қабылдау үшін кестелерді, диаграммаларды, 

диаграммаларды, графиктерді пайдалану ұсынылады. 
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3. Бизнес-жоспарға объективті баға беру керек. Ең алдымен, онымен кәсіпкерлік 

ұжымның барлық мүшелерін таныстыру қажет. Бухгалтер немесе бас бухгалтер Барлық 

қаржылық есептеулерді мұқият тексеруі керек. Мүмкін болса, аудитор бизнес-жоспар 

бойынша қорытынды жасауы керек. Басқаша айтқанда, ешқандай әлеуетті инвестор бизнес-

жоспарда қандай да бір қатені анықтамауы керек. 

4. Бизнес-жоспардың таралуын бақылау қажет, өйткені онда кәсіпкердің немесе 

кәсіпкерлер тобының бизнесі туралы құпия ақпарат бар. Әр дананы нөмірлеу керек. Қалай 

болғанда да, әлеуетті инвестормен алғаш кездескен кезде оған қысқаша шолу немесе 

мәліметтер жиынтығын ұсыну керек, егер инвестор өзінің қызығушылығын білдірсе, тек 

осы жағдайда оған егжей-тегжейлі жоспар ұсынуға болады. 

5. Құрылымы мен мазмұны бойынша оңтайлы болып жеті бөлімнен тұратын бизнес-

жоспар саналады (қосымшаны қараңыз). 

Жоғарыда айтылғандай, бизнес-жоспарда әртүрлі бөлімдер болуы мүмкін, біз 

олардың ең көп таралған сызбасын береміз. 

Бизнес-жоспар құру бойынша жұмыс дәйектілігі келесідей: 

1.Түйіндеме 

2.Жобаланған өнім немесе қызмет түрі 

3.Өткізу нарығын бағалау 

4.Бәсекелестік 

5.Маркетинг стратегиясы 

6.Өндіріс жоспары 

7.Ұйымдастыру жоспары 

8.Заң жоспары 

9.Тәуекелді бағалау және сақтандыру 

10.Қаржылық жоспар 

11.Қаржыландыру стратегиясы 

Бизнес-жоспар — кәсіпорынның алдына қойған экономикалық мақсаты мен оны 

жүзеге асыру жолдары, міндеттері мен әдіс-тәсілдері баяндалған құжат. Бизнес жасау үшін 

нарықтық орта жан-жақты зерттеледі. Нарықтық ортаның ағымдағы жағдайы, болуы 

мүмкін өзгерістер мен кедергілер, жобаны іске асырудан түсетін табыс мөлшері, т.б. нақты 

көрсетіледі. Бизнес-жоспар, көбінесе, банктен кредит алу және оның қайтарылуын 

қамтамасыз ету үшін жасалады. Меншік иесінің қатысуымен кәсіпорынның стратегиялық 

дамуының бағыт-бағдары анықталады, осы арқылы жобаның тиімділігі мен қажеттілігі 

айқындалады. 

Кәсіпорынның бизнес-жоспары– кәсіпорын қызметінің сапасын айқындаушы және 

оны басқарудағы негізгі құралдарының бірі болып табылады.Бизнес-жоспарды құру 

кәсіпорынды басқару сапасын жоғарылатып, оның ресурстарын тиімді пайдалануға жол 

береді.[3] 

Нарық шарттарында және қатаң бәсекелік күресте кәсіпорын ішкі және сыртқы 

өзгерістерді есепке алып, тез арада керекті амалдарды қолдануы тиіс. Бұл бірнеше 

шарттарды орындағанда ғана жүзеге асады: 

 басқарма және оның инвесторлары қазіргі кездегі қаржылық жағдайды дұрыс 

бағалап, нарықтағы орнын анықтауы керек; 

 кәсіпорын жетістікке жетуі үшін өзінің нақты және актуалды мақсаттарына ие 

болуы тиіс; 

 мақсат қою барысында менеджмент қарқынды түрде жоспарлауды қолданады 

және ол қатаң қадағаланып, жоспардың әр пунктінің орындалғанына көзін жеткізуі қажет; 

 кәсіпорын басқармасы және инвесторлар нарықтағы жағдайды толық түсініп, 

ішкі және сыртқы процестерді толық зерттеуге алады. 

Бизнес-жоспар ішкі және сыртқы мақсаттарға байланысты құрылады. Көбінесе, бұл 

жағдайды біздің елдің компаниялары инвестиция тартар алдында жасайды. Алайда, бұл 
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жұмыстың бір бөлігі ғана, себебі ол тек қана сыртқы мақсатта ғана емес, ішкі мақсатқа орай 

да құрылады. 

Бизнес-жоспарлаудың ішінде қызығушылық танытып отырған жақтар, яғни 

салымдарының қарқындылығын бағалау үшін салым жасаған инвестор және кеңес беруші 

және атқарушы кәсіпорын арасында бизнес-жоспарлау жасалады. 

Бірінші кезекте, бизнес-жоспарлау инвесторға қажет болып табылады, себебі, 

олардың кәсіпорындарының жағдайы жоспарға тікелей байланысты болады. Осы себептен, 

бұл бизнес жоспарлау инвестордың қатысуынсыз жасалынбайды. Егер бизнес-жоспарлау 

дұрыс жолмен жүріп, өз мақсатына жетсе, онда инвестордың табысы молая түседі. 

Бизнес-жоспардың кәсіпкерге беретін мүмкіндіктері: 

- өз идеяларын жасап, оның қағаз жүзінде есептеулер жүргізіп, өмір сүру 

ұзақтылығын тексере алады; 

- мұндай қағаздағы (виртуалды) вариант ішіндегі идеялар көптеген қателіктерден 

және керегі жоқ шығындардан құтқарып, өз қаражатын және уақытын үнемдеуге 

көмектеседі; 

- кәсіпкерге кәсіпорынның жұмыс істеу механизмін жақсырақ түсіндіріп, 

нарықтық ортада қателіксіз жұмыс істуіне көмегін тигізеді; 

- бизнес-жоспарды жасап, бітірген кезде ол кәсіпкерге көздеген мақсатына жетуге 

көмектесетін нақты зерттелген карта немесе схема ретінде қызметін атқарады. 

Бизнес-жоспар міндетті түрде кәсіпкерлік өнім сипаттамасынан, яғни тұтынушыға 

ұсынылатын өнім, тауар және қызмет сипаттамаларынан құрылуы тиіс. Жоспарда 

кәсіпкерлік операцияның түпкілікті өнімі толық суреттелуі қажет. Жоспар тауар 

тұтынушылары шеңбері мен өзі қанағаттандыратын қажеттіліктер туралы мәселеге жауап 

беруге арналған. [4] 

Бизнес-жоспарды құру кезінде есептеу жүргізіледі, соның қорытындысы бойынша 

операцияның нәтижелігі мен қажетті ресурстық қамтылу айқындалады. Тұтыну 

ресурстарын анықтау кезінде кәсіпкерлік қызметке қажеттібарлық құралдар ескеріледі, бұл 

қажетті құралдар экономикалық және әлеуметтік тұрғыдағы бизнес-операцияның 

схемаларын суреттеуде көрсетілген. 

Бизнес-жоспарды жасағанда, кәсіпкерлік жобаның іске асырудың ұзақ мерзімді 

салдарларына талдау жасалады. Мұнда кәсіпкер мен қоғам үшін қолайлы және қолайсыз 

жағдайлар, оларға байланысты кірістер мен шығыстар ескеріледі. 

Инвестициялық проектілердің типтік құрылымында мына бөлімдер көзделеді: 

1. Көрсетімділік бет– мұнда компания аты, заңды және нақты мекен-жайы, 

телефоны, e-mail және сайтының аты (егер ол бар болса), компания иеленушілерінің толық 

реквизиттері, проектінің аты және оған қысқаша нұсқаулары және проектінің орындалған 

күні  жазылады. 

2.   Проект резюмесі– ол проектінің негізгі бағытын және қорытындыларын қамтиды. 

Резюменің мақсаты – инвесторды қызықтырып және оны проектімен таныстыру.Резюме 

көлемі 2-3 бетті құрап, терминсіз жай сөздерді қамтуы тиіс. Ол инвесторға бұл проектінің 

пайдасын және салымының перспективасын көрсетеді. 

3. Компания туралы мәлмет– ол компания туралы мәліметтерді қамтып, 

инвестициялық проектіні ұсынады. Онда компания иеленушілері туралы ақпарат, компания 

мақсаты, негізгі өнімдері меня компанияның нарықтағы орны көрсетіледі. 

4.    Өнімі немесе қызметі туралы мәлімет– кәсіпорынның тауарлары мен қызметтрі 

және олардың характеристикасы, олардың тұтынушылары, тауар мен қызметтің құрамы 

және оның нарықтағы басқа тауарлар мен қызметтен айырмашылығы, патенттер мен 

лицензиялары туралы мәліметтер көрсетіледі; 

5.    Маркетингтік анализ– нарықтағы тауарлар туралы ақпараттар, бәсекелестердің 

өнімі, бәсекелестердің тауарынан артықшылығы мен эксклюзитілігі, бәсекелестердің аты, 

реквизиттері, тауар немесе қызмет бағасы және олардың таңдаған стратегиясы жазылады. 
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Маркетингтік  анализ – бизнес-жоспарды жасаудағы ең бірінші және маңызды этабы 

болып табылады. Маректингтік анализдегі маңызды бөлігі тауар немесе қызмет көрсетудегі 

негізгі көлемі, бәсекелестердің нарықтағы бөлігі, сатып алушылардың мотивациясы 

көрсетіледі. 

Осы бөліктің негізгі  қызметі – нарық қандай тауарды қажет етеді, қай бағамен және 

неге дәл осы тауарды сатып алады деген сұраққа жауап беруі. Бұдан басқа, сол нарықтың 

даму тенденциясы және оның қазіргі күйінің анализі, орташа таыбыстығы, кәсіпорынның 

өнім өндіруінің көлемі мен масштабы бейнеленеді. 

6.    Тауардың жылжу стратегиясы– мұнда тауар немесе қызметі нарықтың қандай 

сегментіне жатады, тұтынушылардың қандай категорясына негізделген, тауар не қызмет 

сапасы, берілген тауарды қандай жолмен жылжытады, қандай стратегияны қолданады, 

маркетингке кететін шығындар көрсетіледі. Бұл көптеген кәсіпкерлердің бизнес-

жоспарының әлсіз жері, себебі осы факторларды ескермей келесі бөлімге көшеді. Ал бұл 

инвесторларды ең қызықтыратын бөлімі. 

7.    Өндіріс– бұл пункт кәсіпорынның өнім өндірудегі қолданатын технологиясын, 

бұл технологияны қолднану себебі, технологияның негізгі процестері, оның жұмыс істеу 

схемасы және орналасу орны көрсетіледі. Егер кәсіпорында реконструкция көзделген 

болса, онда осы пункте барлығы көрсетілуі тиіс. Бұл бетте материалдар мен шикізаттарға 

кететін шығындар, сатып алуға, жеткізуге, кәсіпорынға қосымша қызмет көрсетуге және 

жабдықтарды жөндеуге кететін шығындар есептелінеді. Егер жаңа құралдар, аппаратуралар 

онда бұл технологияны қолдануға жаңа личензияның рұқсаты көрсетіледі. 

8.    Персонал бойынша жоспар– бұл бөлімде персоналды алу бойынша қажеттіліктер 

қарастырылады.Онда персоналдағы адам саны, олардың квалификациясы, әрбір жұмысшы 

бойынша еңбек нарығындағы орны, персоналға төленетін еңбек ақы сомасы, олардың 

әлеуметтік қамтамасыз етілуі және квалификациясын жоғарылату бойынша арнайы  

сабақтар мен курстар жазылады. 

9.    Ұйымдастыру құрылымы және оны басқару – бұл жерде басқармадан ең төменгі 

статусты адамдардың қызмет бойынша топ генеалогиясы жүргізіледі. Оларды 

ынталандыру, әлеуметтік қажеттліктерін қамтамасыз ету көрсетіледі. 

Егер басқарма өзгеретін болса, онда жаңа акционерлер  құрамы көрсетіліп, 

кәсіпорынның басшысы  көрсетіледі. Олардың кәсіпорында  алатын жаңа ролі және қызметі 

қарастырылады. 

10.     Қаржылық жоспар– бизнес-жоспардың ең тартымды бөлігі болып табылады. 

Ол инвестициялық проетіге қажет ресурстар көрсетіп,  қай уақыт периодында жүргізіледі 

және маркетингтік сараптаманың қорытындысы көрсетіледі. Қаржылық жоспарда 

компанияға қайдан қаражат түседі, оның қаржыландыру көздері және мақсаттары 

сипатталады. 

11.     Проектінің тәуекелділік анализі– бұл бөлімде проектінің кейбір тәуекелділік 

жағдайлары көрсетіледі: характеристикасы, оларды минимизациялау жоспары құрылады. 

12.     Бизнес-жоспарға қосымша құжаттар – бұл бөлім бизнес-жоспар маркетингтік 

зерттеулері, спецификасы және құрылымы, бәсекелестер менолардың тауарлар мен 

қызметтерінің мазмұны, жарнамалық материалдардың көшірмесі, прайс-лист, каталог, 

сатып алушылардың және тапсырыс берушілердің хаттары, контрактілер, басшылардың 

резюмесі және эксперттердің сараптамасы міндетті түрде көрсетіледі.[5] 

Бұл бизнес-жоспарды  жасаудың негізгі талаптары. Оның  дұрыс жасалуы 

компанияның келешекте  табыс береді ме, жоқ әлде, шығын  келтіре ме, осыған әсерін 

тигізеді. 

Ең алдымен, жоспар кәсіпкерлік  операцияның мақсаты мен міндетін суреттеуден 

құралады. Жоспар құра отырып, ең алдымен, операцияның көлемі мен мерзімін, күтілетін 

пайданы ойластыру қажет. Бірақ кәсіпкер тек қана пайданы көздеп қалмауы тиіс. 

Кәсіпкерлік іс-әрекеттер бағдарламасы әлеуметтік мақсатты да қарастыруы тиіс. Атап 

айтсақ, тұрғындардың сұранысын қанағаттандыру, табиғатты аялау, әлеуметтік 
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сілкіністерді сейілту, іскерлік байланыстарды кеңейте түсу т.б. кәәсіпкердің мәртебесін, 

беделін арттыру, имиджін жасау мен сақтау, экономикалықәлеуетін ұлғайту – маңызды 

міндеттердің бірі. 
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                                           e-mail: zhmyrzahmetova@mail.ru  

 

В основе любого успешного бизнеса лежит правильно выбранная бизнес-идея. 

Согласно Словарю по профориентации и психологической поддержке, бизнес-идея 

— идея, в которой соединяются чьи-то потребности в некоторой продукции (товарах, 

услугах) и возможности предпринимателя производить эту продукцию. «Словарь бизнес-

терминов»  определяет ее как готовое бизнес-решение по организации своего дела. Мы 

будем использовать следующее определение. 

Бизнес-идея — это алгоритм действий, замысел, комплекс 

мероприятий,направленный на создание новой/развитие действующей компании (частного 

предприятия) в любом из направлений деятельности для получения стабильной прибыли. 

[1] 

Как правило, бизнес-идея связана с идеей нового или усовершенствованного 

продукта либо услуги, технического, организационного или экономического решения и др. 

Она может быть использована как основа для проектирования нового бизнеса или в 

качестве обоснования стратегии развития действующего предприятия, например при 

открытии нового направления его деятельности. 

Бизнес-идея и сама по себе может стать объектом бизнеса, поскольку ее 

можно продать путем заключения договора, на основании которого за реализацию 

проекта берется другой менеджер. В свою очередь, разработчик идеи получает другой вид 

компенсации, к примеру процент от прибыли бизнеса или одноразовое поощрение. 

Конечная цель бизнес-идеи заключается в получении прибыли через удовлетворение 

той или иной потребности потребителей/клиентов. 

Следует отметить, что идеи бизнеса — это потенциальные проекты будущей 

компании (организации, фирмы), придумки, которые нуждаются в реализации. 

Бизнес-идеи подразделяются на инновационные, копируемые , 

франчайзинг,уникальные, 

Адаптируемые. 

К инновационным уникальным относятся бизнес-идеи о создании чего-то нового, 

уникального, другого. 

mailto:zhmyrzahmetova@mail.ru
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Однако инновация необязательно означает придумывание совершенно нового 

изобретения. Будучи инновационной, бизнес-идея также может означать принятие 

существующей идеи в виде понятия/продукта и изменение их каким-то образом, чтобы 

сделать лучше. Чаще всего эти идеи связаны с улучшением текущего процесса или с 

процессом по совершенствованию некоторого продукта. Потребность в подобных 

действиях обусловлена быстрыми изменениями в технологиях, знаниях, потребно- 

стях, образе жизни людей и т.п. Здесь уместно вспомнить слова Альберта Энштейна: 

≪Невозможно решить проблему на том же уровне, на котором она возникла. Нужно стать 

выше этой проблемы, поднявшись на следую- щий уровень≫. Такие бизнес-идеи будем 

называть адаптируемыми. 

К инновационным бизнес-идеям последних лет можно отнести: 

• google.com — Ларри Пейдж и Сергей Брин исследовали информацию в Интернете 

для выполнения учебного проекта. Они были настолько расстроены плохими результатами 

поиска в поисковых системах того времени, что решили создать собственную. Сегодня в 

Рунете поисковик Google занимает второе место, обслуживая более трети запросов 

интернет-серферов; 

• электромобиль Тесла. Tesla Motors — американская автомобильная компания из 

Кремниевой долины, ориентированная на производство электромобилей. Названа в честь 

всемирно известного электротехника и физика Николы Теслы. Основатель компании — 

Илон Маск; 

• LinguaLeo. Компания разработала интернет-сервис для изучения английского 

языка. Суть проекта состоит в том, чтобы натренировать восприятие речи на слух, 

возможно активизировать навыки монологической речи и выправить (а для начинающих — 

вправить) произношение. Все это делается просто и систематизированно; 

Flocktory. Терминал Flocktory включает набор сервисов, позволяющий фирмам 

работать и взаимодействовать со своими клиентами, повышая их лояльность и свои 

продажи с помощью социальных сетей. Стартовая версия продукта не имеет аналогов на 

российском рынке. У нее простой интерфейс для мотивации клиен-тов компании на 

повторную покупку и вовлечение своих друзей. Таким образом,покупатели становятся 

«евангелистами»   бренда компании и двигателями новых продаж; 

«Система компьютерного зрения» — технология распознавания жестов ViEye; 

радиационно-стойкие телевизионные камеры для атомной электростанции 

компании «Диаконт» (Санкт-Петербург). Радиационно-стойкие системы контроля и управ-

ления ≪Диаконт≫ продаются в 13 странах мира, в том числе в Болгарии, во Франции,в 

США, на Украине, в Тайвани, Финляндии, Швеции, Южной Корее, Японии. 

Чтобы преуспевать в бизнесе, необязательно придумывать инновационные бизнес-

идеи. Часто бывает достаточно наладить продажу товаров или оказание услуг, которые 

активно реализуются за рубежом, но которых пока еще нет в Казахстане. Такие бизнес-идеи 

мы объединили в группу копируемых. 

Другой успешной формой организации малого и среднего бизнеса является 

франчайзинг — практика заключения договора франшизы междуголовной фирмой и 

самостоятельными мелкими предприятиями. Согласноего условиям, фирма предоставляет 

мелкому предпринимателю право продажи продукции/оказания услуг под ее торговым 

знаком на определенной территории. Таким образом, франчайзинг позволяет начинающему 

пред-принимателю принять реально работающие бизнес-идеи и открыть аналогичный 

бизнес. 

Преимущество данной формы организации малого и среднего бизнеса состоит в 

снижении риска потерь, поскольку реализуется отработанная и востребованная на рынке 

бизнес-идея. Франшиза является весьма распространенной формой организации малого и 

среднего бизнеса в сфере бытового обслуживания (химчистки, прачечные 

самообслуживания, парикмахерские и т.д.), общественного питания (Макдональдс), сфере 

услуг. [2] 
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Приведем примеры  методов выработки и адаптации бизнес-идей. 

Метод исторической аналогии основан на установлении и использовании аналогии 

объекта бизнес-идеи с одинаковым по природе объектом, но опережающим первый в своем 

развитии. Например, можно составить прогноз развития бизнеса на основе наблюдений за 

развитием аналогичной компании, но начавшей работать ранее. Условиями применения 

этогометода является правильный выбор объектов сопоставления и выполнениепоправки 

на текущее состояние бизнес-среды. 

Авторство соотносят с именем Герберта Спенсера — английского философа и 

социолога, основателя органической школы в социологии, который в своей работе 

«Принципы социологии» (1876—1896) рассматривает ряд аналогий между биологическим 

и социальным организмом. Он считал, что «полезное прошлого превращается в прекрасное 

настоящего». 

Опережающий метод прогнозирования основан на использовании свойства научно-

технической информации опережать реализацию научно-технических достижений в 

общественной практике. 

В отличие от прогнозирования форсайт основывается на формировании желаемого 

развития событий, потому его еще называют самосбывающимся прогнозом. В переводе с 

английского foresight означает «взгляд в будущее, предвидение, предусмотрительность». 

Этот термин ввел в оборот писатель-фантаст Герберт Уэллс в 1930 г., предложив ввести 

специальность «профессор предвидения», задача которого — анализировать движение 

научной мысли и находить применение будущим технологическим открытиям. 

Окончательно метод оформился в 1960-е гг. в процесс исследований перспектив различных 

направлений научно-технического прогресса, проводимых американской корпорацией 

RAND Corporation (от англ. research and development — «исследования и разработка»).[3] 

Сегодня форсайт используется как методология «формирования»  будущего. Это 

систематический процесс оценки средне- и долгосрочных перспектив инновационного 

развития, выявления технологических прорывов, социальных процессов, способных 

наиболее активно воздействовать на экономику и общество. Попасть в тренд — значит 

получить новые технологии, а вместе с ними конкурентные преимущества и перспективный 

рынок. 

В процесс разработки форсайт-проектов вовлекают всех стейкхолдеров: 

общественные организации, промышленные предприятия, исследовательские центры, 

неправительственные фонды, граждан и т.д. 

Популярным методом является мониторинг Интернета (изучение статистики 

запросов по интересующей проблеме в региональном и ретроспективном аспектах). Он 

позволяет выявить и изучить тренды, понять, есть ли интерес к продукту, выявить 

неудовлетворенные проблемы потенциальных потребителей. Для этого подойдут 

бесплатные сервисы: wordstat.yandex.ru (для его использования нужно завести ящик на 

Яндекс.почте) и (или) Google trends. Задав ключевое слово, пользователь получает 

динамику поисковой активности. 

Например, в условиях падения покупательной способности населения возникла идея 

предложить автовладельцам услугу автомойки самообслуживания. Зададим ключевую 

фразу «автомойка самообслуживания». 

В Google trends  можно отследить сегодня динамику поисковой активности с 2004 г., 

выбрать страну, период и категорию поиска. Так, по графику видно, что интерес к 

автомойкам самообслуживания появился в 2013 г. и сейчас возрастает. До этого данная 

услуга никому не была нужна. 

Метод мозгового штурма появился в Соединенных Штатах Америки в конце 1930-х 

гг. Его автор — Алекс Ф. Осборн, журналист, основатель рекламного агентства BBDO 

(Batten, Barton, Durstine & Osborn), его первая публикация — книга «Как 

придумывать»(1942).  Широкому кругу специалистов метод стал известен с выходом книги 
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А. Осборна «Управляемое воображение: принципы и процедуры творческого решения 

проблемы» в 1953 г. 

Целью этого метода является придумать как можно больше бизнес- идей, отвечая на 

поставленный вопрос, и записать их в так называемом листе активности. Коллективное 

обсуждение заставляет активнее работать мышление и стимулировать творческий процесс. 

Далее необходимо выбрать из них «рабочие идеи», используя заранее установленные 

критерии, по каждой из них перечислить их плюсы и минусы. И наконец выбрать свою 

бизнес-идею, подлежащую реализации.[4] 

  Метод фрирайтинга — это механическое записывание всех возникающих в голове 

мыслей в течение определенного времени ,обычно10—20 минут. Текст пишут без 

редактирования, изменений, не беспокоясь о грамматике или стиле. 

Правила фрирайтинга по Марку Леви: 

• не прилагайте сверхусилий, расслабьтесь и попробуйте постараться на 90%; 

• пишите быстро и непрерывно: когда вы пишете непрерывно, вы тем самым 

оттесняете перфекционизм на второй план, чтобы генерирующая идеи сторона могла 

беспрепятственно выдавать слова; 

• работайте в жестких временных рамках (10—20 минут): это хорошо  мотивирует; 

• пишите так, как вы думаете: фрирайтинг — это способ отслеживаниясвоего 

мыслительного процесса; 

• развивайте мысль: развивая мысль, вы допускаете, что некое утверждение верно, и 

делаете ряд логических шагов, отталкиваясь от него. Иногда это приводит к удивительным 

выводам; 

• переориентируйте свое внимание: задавайте себе простые вопросы в письменной 

форме, это помогает переориентировать разум на неисследованные элементы ситуации1. 

Метод принудительного сочетания предусматривает совместное изучение двух и 

более предметов, товаров в целях выявления взаимосвязи между ними, что позволило бы 

создать новое многофункциональное изделие.[5] 

В результате проведенных методик вырабатывается бизнес-идея, которая ложится в 

основу бизнес-плана предприятия. В экономике предпринимательского типа бизнес-

планирование является рабочей технологией планирования как для вновь создаваемых, так 

и для действующих фирм и используется во всех сферах предпринимательства независимо 

от масштабов, формы собственности и организационно-правовой формы организации. 

Важнейшей вехой в процессе развития бизнес-планирования явились специальные 

компьютерные программы для разработки бизнес-плана: Success, ProjectExpеrt, Pro-Invest-

consulting 
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Кәсіпорында өнімнің өзіндік құнын төмендету шаралары 

 

Нұрасилова Шынар Бауржанқызы - «Экономика» ОБ студенті 

Ондасынова Айман Имашевна - э.ғ.д., профессор 

Алматы экономика және статистика академиясы, Алматы қ. 

 

Кәсіпорындардың өндірістік–шаруашылық қызметін басқару үшін және бағаны 

қалыптастыруда тек өндірістік шығындарын ғана емес, сонымен қатар өнімнің өзіндік 

құнын бөлу қажет, яғни өзіндік құнды калькуляциялау керек. Калькуляция - өнімнің бір 

бірлігін және жартылай фабрикаттардың өзіндік құнын анықтау есебі болып табылады.  

Өнімнің өзіндік құнын калькуляциялау өндірістік шығындарды есептеудің бірнеше 

үрдісін ендірудің технологиясына және ұйымдастыру ерекшелігіне байланысты 

қолданылады:  

1. Жай әдіс– өнімнің өзіндік құн калькуляциясын және өндірістік шығындарды 

қарастырады, бірақ біртекті өнімдерді өндіру үшін практикада көп қолданылады (көмір, 

мұнай, және тағы басқа). Өндірістік кәсіпорындардың ережесі бойынша аяқталмаған 

өндіріс және өз өнімдерінің жартылай фабрикаттары жоқ. Берілген әдістің мағынасы 

келесіде: инвентарьлық жолмен, аяқталмаған өнімге кезең шығындарының бөліктерін бөлу 

арқылы шығарылған өнімнің көлеміне жай әсер ету жолымен есептеледі, кәсіпорын 

өндіретін өнімнің барлық шығындары жатады (аяқталмаған өнім көлемін қайта есептеу 

жолымен жүреді). Егер өндірілген өнім көлемінің номенклатурасы аса да үлкен болмаса, 

онда тікелей шығындардың қасиеті бойынша аралас қатынасы болады (материалдар, 

шығындардың әдісін анықтау қиынға соқпайтын, шартты жалақы және басқа да тікелей 

шығындар), ал қалған шығындарды тікелей шығындар құнына пропорционалды бөледі 

(өндірістік персоналдың жалақысы, өндірістің қосымша шығындары) [1].  

2. Тапсырыс бойынша есептеу әдісі – барлық тікелей шығындар әр тапсырысқа жеке–

жеке есептеледі, ал өндірістің қосымша шығындары әр тапсырыс құнына пропорционалды 

бөлінеді. Сонымен қатар, қосымша шығындарды аяқталмаған тапсырысқа орындалған 

денгейіне байланысты бөлу керек. Тапсырыс бойынша есептеу әдісі аз сериялы, жеке 

өндірісті кәсіпорындарға, жөндеу кәсіпорындарында және тәжірибелік цехтарда 

қолданылады.  

3. Қайта өңдеуді есептеу әдісі - өнім сатуға түспей тұрып, дайын өнімді алар алдында 

бірнеше өңдеуші деңгейлерден өтетін әдіс. Бұл әдісті рационалды деп есептеуге болады, 

егер әр өңдеуші деңгейде тауар болып табылатын және оны өткізу үшін өзіндік құн туралы 

мәліметтерді талап ететін аралық тауар шығарып отырса.  

4. Нормативтік әдіс – өнімнің бір данасына кеткен нормативті калькуляциялық 

немесе жоспарлық және өнімнің бір данасына кететін технологиясының негізделген 

нормаларды құрайтын, массалық және сериялық өндірісте қолданылатын әдіс. Бұл әдісті 

қолданғанда өндіріске материалдарды жіберу алдын-ала шектеліп анықталған лимиттармен 

жүзеге асады, ол ауытқуларды есептеп және оларды шығару құжаттарына негізделе 

отырып, қосымша шығарылады.  

5. Стандарт-кост әдісі –– нормативтік әдістің шығыс нұсқауы, стандарт-кост 

жүйесінің негізгі ерекшелігі - өндірістік үрдістің басына дейін, өндіріске кететін шығындар 

алдын-ала есептелінеді. Ол негізгі өндірістің алдын-ала есептелген өндірістік схемасынан 

тұрады, көп жағдайда олар несиелік сызықтағы немесе инвестициялық жобадағы арнайы 

дайындалған бизнес-жоспармен байланысты болады. Инфляция жағдайында ауытқуларды 

минимализациялау үшін стандарт–кост жүйесі құндылық көрсетілімсіз, тек натуралды 

көрсеткіште толығымен есептеледі немесе аса тұрақты валюта курсында қайта есептеледі. 

Стандарт–кост жүйесінің белгіленген нормасы және нормативтері базистік (уақыт өтісімен 

өзгермейтін, сапа негізінде берілген және технологиялық үрдіспен байланысты), 

теоретикалық (оған жету үшін фирма ұмтылады), ағымдағы (нақты жағдайды ескере 

отырып, белгілі бір мерзімге нақтыланады) болып бөлінеді.  



94 
 

6. Директ–костинг әдісі бойынша шығындар тұрақты және ауыспалы деп бөлінеді. 

Бұлай бөлінудің мақсаты - тұрақты шығындар деңгейінде тұрып, кәсіпорын қаншалықты 

максималды өнім шығара алатынын анықтау үшін шығындардың артынан кәсіпорынның 

басқарушылық қадағалауын орнату. Белгілі бір деңгейдегі кәсіпкерге өнім көлемін ұлғайту 

тиімді, себебі тұрақты шығындардың өзгермеуі ауыспалы шығындардың өзгеруіне 

пропорционалды өссе, онда ол экономикалық пайдаға жетеді, бірақ белгілі бір кезеңде осы 

тұрақты шығындарды қолдану өндірістің төмендеуіне әкеледі, яғни кәсіпорындағы өнім 

көлемі көбейіп-ұлғаюды талап етеді (жаңа түрінің дамуы үшін тұрақты шығындардың 

амалсыздан ұлғаюы). Шығындарды толығымен өндіріске қосу жүйесі мен директ–костинг 

жүйесінің арасындағы негізгі айырмашылығы - бұндай жүйедегі өнімнің өзіндік құны 

ауыспалы шығындар бойынша анықталады.  

7. Отандық тәжірибеде шығындарды жоспарлау, есеп жүргізу және калькуляциялау 

мақсатымен қолдануды келесідей түрге бөледі:  

8. Өндірістің түріне байланысты: негізгі және қосалқы; 

9. Өнім түріне байланысты:жеке бұйым, бірдей (біртекті) бұйым топтары, тапсырыс, 

қайта жасау (жөндеу), жұмыстар, қызметтер;  

10. Шығынның түріне байланысты: калькуляция баптары (өнімнің өзіндік құнын 

калькуляциялау үшін және аналитикалық есепті ұйымдастыру үшін) жәнешығын 

элементтері(шығынның проеткілік сметасын құру үшін және өнімге кеткен шығындардың 

есебін құрастыру үшін); 

11. Шығынның қалыптасқан орнына байланысты:жер, участок, цех, өндіріс, 

шаруашылық есеп бригадасы.  

Өндірістік кәсіпорындарда өнімнің өзіндік құнын калькуляциялаудың келесідей 

негізгі әдістерін қолданады:  

1. Тікелей есеп;  

2. Нормативті есеп;  

3. Аналитикалық есеп;  

4. Параметрлік есеп.  

12. Осылардың ішіндегі ең қарапайымы әрі нақтысы бұл – тікелей есеп әдісі болып 

табылады. Бұл әдіс бойынша өнімнің өзіндік құнының бірлігі жалпы шығын соммасы мен 

дайындалған өнімнің санына бөлумен анықталады. Бұл әдіс біртекті өнім ғана өндіретін 

кәсіпорындар үшін қолайлы, өйткені ол калькуляцияның әр бабына кеткен шығындарды 

анықтап бере алмайды [2].   

Нормативті әдіс - әр ресурс түріне кеткен шығындар өзгергенде оған әрдайым есеп 

жүргізілуі қамтамасыз етілген кәсіпорындар үшін қолданылады. Ол еңбекті, 

материалдарды және қаржылық ресурстарды қолданатын нормалар мен нормативтік 

актілерге негізделген. Оның үстіне, осы ресурстарды қолданатын нормалар мен 

нормативтік актілер прогрессивті және ғылыми дәлелденген болуы керек.  

Ең нақты және жиі қолданылатын әдіс – аналитикалық есеп әдісі. Бұл әдіс кезінде 

жалпы өндіріс жағдайы туралы жан–жақты талдау, сонымен қатар ол жерде болатын 

өзгерістерді қарастыру жүзеге асырылады. Өнімнің өзіндік құнына қандай факторлар әсер 

етеді және ол қалай әсер етеді деген сұрақтар зерттеледі. Нормалар мен нормативтердің 

негізіне технико–экономикалық және жұмыстың ұйымдастырылу жағдайы кіреді.  

Өзіндік құн тиімділіктің мынадай маңызды көрсеткіштері: пайда және 

пайдалылығының  деңгейі мен серпінін анықтайды.  Өзіндік құның маңызы оның орындалу 

функцияларымен анықталады. 

1.Өзіндік құн өнім құнының кең бөлігі болып табылады. Мұның мәнісі, өнімнің 

өзіндік құны арқылы өндіріс қаражаттарын жұмсауды қамтамасыз етеді. 

2.Өзіндік құн көтерме сауда бағасын қалыптастырудың негізі болып табылады, оның 

есепсіз жүргізілуі бағаның құрылуына негіздеме бола алмайды.  

3.Өзіндік құнның негізінде пайданы, кейбір бұйымдардың пайдалылығын, яғни 

оларды шығарудың мақсатқа сай екендігін есептеу.  
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Шығындарды жүйелі түрде төмендету – кәсіпорындардың жұмыс істеу тиімдлігін 

арттырудың негізгі құралы болып табылады. Нарықтық экономика жағдайында залалды 

кәсіпорындарды қаржылай қолдау қағидаға жатпайды.  

Ұлттық экономиканың барлық салаларында өндіріс шығындарын төмендетудің 

мына төмендегі негізгі бағыттарын айтуға болады: 

 ғылыми-техникалық прогрестің жетістіктерін пайдалану ; 

 өндіріс және еңбекті ұйымдастыруды жетілдіру;  

 экономикалық процестерді мемлекет тарапынан реттеу. 

Ғылыми-техникалық прогрестің жетістіктерін іске асыру – бұл бір жағынан өндіріс 

қуатын, шикізат және материалдар, оның ішінде отын-энергия ресурстарын көптен-көп 

пайдалану, ал екінші жағынан тиімді жаңа машиналарды, жаңа технологиялық процестерді 

іске асыру 

Шығынның белгілі бір мөлшерін мейлінше тиімді ету – шаруашылықты жүргізудің 

әр түрлі мәселелерін шешуге келгенде басты талап осы болып отыр. Тек қанша өнім 

өндіргенін ғана емес, оны өндіруге қанша еңбек жұмсалғандығының да маңызы зор. 

Мәселенің бұлайша қойылуы мынаны аңғартады: шикізат пен материалды жұмсай отырып 

немесе машиналар мен механизмдерді пайдалана отырып, шикізаттың әрбір бөлігін 

неғұрлым көп өнім алуға, әрбір станок пен технологиялық процестердің түсімін өсіруге, 

шығындарын бұйымдардың өзіндік құнын төмендетіп, кәсіпорындардың пайдасын 

көбейтуге, өндірістің тиімділігін арттыруға жету керек.  

Егер кәсіпорын ұжымдарының ішкі шаруашылық резервтерін тауып пйдаланудың 

негізгі бағыттарын қорытындылауға таппыныс жасалса, онда оларды үш топқа бөлуге 

болады. Өндіріс тиімділігі, біріншіден, негізгі өндіріс қорлардың пайдалануын 

жақсартудың, екіншіден, айнымалы өндіріс қорларды неғұрлім тиімді пайдаланудың және 

үшіншіден, қазіргі еңбек шығындарының нәтижелігін жақсартудың есебінен арттыру.  

13. Өндірісті және еңбекті ұйымдастыруды жетілдіруге келсек, онда бұл процесс 

ысырапты қысқарту есебімен шығындарды үнемдеумен қатар барлығы да тәжірибе 

жүзіндегідей болады, яғни нақты еңбектің шығынын үнемдеу. Қазіргі кезеңде нақты 

еңбекті үнемдеудің экономикалық дамуы қоғамдық еңбекті үнемдеумен салыстырғанда 

едәуір салмақты нәтиже береді. Қазіргі таңда өндірісті ұйымдастыруды жетілдірудің екі 

негізгі мектебі бар: америкалық және жапонық. Бұл өндірісті материалдық-техникалық 

жабдықтармен қамтамасыз ету, оларды экономикалық жағынан ынталандыру және т.б. 

көптеген жүйелер. Өндіріс шығындарын төмендетуде мемлекеттік ғылыми-техникалық 

прогресс жөніндегі бағдарламалары мен мемлекеттік стандарттар елеулі орын алады [3].  

Өнімнің өзіндік құнын арзандату – еңбек өнімділігін арттырудың шарттқа айналған 

обьективті бейнесі, экономикалық заң әрекетінің нақты нысаны, осыған сәйкес өндіріс 

шығын үнемі кеміп, жанды еңбек үнемі өнімдірек болып отырады.  
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Кәсіпорын өнімінің бәсекеге қабілеттілігін бағалау 

 

Нұрбаева Ақжан Айдынқызы -  «Менеджмент» ОБ студенті 

Тлеубекова Айгуль Доктырбековна - аға оқытушы 

Алматы экономика және статистика академиясы, Алматы қ. 

 

Өнімнің бәсеке қабілеттілігін қамтамасыз ету оның сандық бағалауын қажет етеді. 

Әрбір таңдалынатын тауар бойынша бәсекеқабілеттілікті бағалаудың өз әдістері бар. Ол 

сәйкес тауар нарығы мен ғылыми-техникалық прогрестің негізгі тенденцияларының 

қалыптасу ерекшеліктерін есепке алады. 

Кез-келген тауардың бәсеке қабілеттілігін бағалаудың бастапқы кезеңі- зерттеу 

мақсатын анықтау болып табылады. Егер зерттеу мақсаты берілген тауардың сол сияқты 

тауар тізбегіндегі орнын анықтау болса, онда тек негізгі параметрлер бойынша тікелей 

салыстыруды жүргізу керек. Белгілі нарықта тауар өткізілуінің болашағын бағалауға 

бағытталған зерттеуде, нарық конъюнктурасының өзгеруі туралы, нарыққа шығатын 

тауарлар туралы, сұраныс динамикасы туралы, белгілі заңдарда өткізілетін өзгертулер және 

т.б. туралы мәліметтер қамтитын ақпараттық талдау жүргізіледі.  

Әрбір тауар нақты жағдайларда қолданылатын, оның жарамдылық дәрежесі 

анықталынатын кешенді қасиеттерді қамтиды. Тауардың бәскеқабілеттілігін объективті 

бағалау үшін өндіруші талдау кезінде тұтынушы қолданылатын критерийлерді қолдану 

кеерк. Тек сонда ғана кәсіпорынның өз тауарына берген бағалауы тұтынушы ойымен сәйкес 

келеді. Сондықтан, ең алдында тұтынушының көзқарасы бойынша маңызды 

параметрлердің жиынтығымен талдау жүргізу керек[1].  

Өнеркәсіп тауарларының бәсеке қабілеттілігін сипаттауда мына параметрлерді  

бөліп көрсетеді: техникалық (нормативті, эргономикалық, эстетикалық, және т.б.); 

экономикалық (тұтыну бағасын қалыптастыратын) және ұйымдастырушы (жеңілдік жүйесі, 

төлем және жеткізу шарттары, жеткізудің кешендігі, кепілдік мерзімі мен шарты және т.б.). 

Бұндай параметрлердің бөлінуін кез-келген сала өнімінің бәсеке қабілеттілігн 

бағалауда қолданылуы мүмкін. Бәсеке қабілеттіліктің параметрлер саны техникалық және 

пайдаланушылық қатынастарындағы өнімнің түрі мен қиындығына, сонымен қатар талап 

етілген бағаның нақтылығы, зерттеу мақсаты және т.б. факторларға байланысты. Мысалы, 

өнеркәсіптік өнімнің экономикалық параметрлері тұтыну бағасымен көрсетілген. Ол 

тұтынушының сатып алу (тауар бағасы) шығындары мен тұтынуымен байланысты 

шығындардан құралады. Мұнда тұтыну бағасы сату бағасынан әлдеқайда жоғары. 

Сондықтан да нарықта минималды бағаны сұрайтын тауарлар бәсекеқабілетті емес, ал 

тұтынушыда қызмет етуінің бүкіл мерзімінде минималды тұтыну бағасы болатын тауарлар 

бәсеке қабілетті. 

Нарықта тауардың бәсеке қабілеттілігін кәсіпорынның ұсыныстарын, тұтынушылар 

талабына маңызды тізім бойынша бәсекелестердің ұсынысын салыстыру жолымен 

бағаланады. 

Өндірілген және нарықта талап етілген өнімнің салыстыру базасын таңдау 

келесілерден тұрады: 

- өнімнің бәсеке қабілеттілігін бағалау мақсатын қою және берілетін өткізу 

нарықтарын талдау; 

- нарық жағдайын, көлемін, сұраныс пен ұсыныс құрылымы мен факторларын, 

бәсеке қабілеттілігін белгілі бір кезеңге өзгеру болашағын талдау; 

- бағаланатын және бәсекеге түсетін өнімнің сатып алушылар қажетттіліктерінің 

параметрлер мөлшерін қою және номенклатураны таңдау. 

Бәсеке қабілеттілікті талдалынатын тауарлар параметрлерімен нарықта сондай 

тауарлардың параметрлерімен салыстыру әдістеме бойынша дұрыс емес. Себебі, бұл 

бәсекелестік тауарлар сатып алушылардың қажеттіліктерін қаншалықты 

қанағаттандыратынын және тұтынушылық қасиеттері бойынша талаптарына болашақта 
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қалай жауап береді дегенге жауап жоқ. Келтірілген кешенді-параметрлік әдіс өнімнің 

бәсеке қабілеттілігінің интегралды көрсеткішті пайдалануды көрсетеді. Ол өнімнің 

бәсекеқабілеттілігінің деңгейін, бағалауға жататын параметрлер топтары арқылы жалпы 

көрсеткіш көмегімен көрсетуге мүмкіндік береді [2]. 

Бәсеке қабілеттілікті бағалау кезінде топтық экспертизалар мен тар шеңбердегі 

жоғары мамандардың (органолептиктер, технологтар және т.б.) экспертизалары кең түрде 

қолданылады. 

Сапалық көрсеткіштерді бағалау кезінде тұтынушылардың ойын сұрау, көрме 

ұйымдастыру жолымен шығарылады. 

Жалпы негізгі бәсекелестерді анықтауды келесі бағыттар бойынша жүргізу керек. 

1. Нарық, нарық сыйымдылығы және оның негізгі сегменттері: нарыққа 

бәсекелестердің кіру жолдары; берілген нарықта бәсекелестердің басымдылықтарын 

қарастыру; бәсекелестердің нарықтық стратегиясының икемділігі мен бейімделуі; 

нарықтың белгілі бір сегменттеріндегі бәсекелестердің тұрақтылық жағдайы; 

бәсекелестердің мүмкін болатын нарықтық жағдайларға әсіресе нарықтық 

диверсификацияға, бағалардың өзгеруіне және т.б. әсері.  

2. Нарық және көрсетілген қызметтер: жаңалық деңгейі; сапа (көрсеткіштердің 

барлық жиынтығы бойынша) уникалдылығы, әмбебаптылығы, пайдаланудағы 

көпварианттылық, габариттері, қораптау, қызмет көрсету деңгейі; кепілдендірілген мерзім, 

сауда маркасының престижы және т.б. 

3. Баға және тұтынушылармен қаржылық қатынастар: прейскуранттық баға, 

өткізудің нарықтық бағасы; жеңілдік баға және жеңілдетілген түсімдер деңгейі; төлем 

формалары мен мерзімдері; несие шарттары; шығарылатын өнімдер мен көрсетілген 

қызметтер қатынасындағы бәсекелестердің баға құру саясаты.   

4. Өткізуді және таратуды ұйымдастыру: өткізу формалары (тікелей жеткізу, сауда 

өкілдері, көтерме жеткізушілер – дилерлер, дитрибьюторлар, комиссионерлер, агенттер) 

өткізу каналдары, нарықты қамту дәрежесі; қойма орындарын орналастыру тиімділігі; 

запастарды бақылау жүйелері, тасымалдау жүйелері және т.б. 

5. Өнімдер мен қызметтердің нарықта жылжуы: тұтынушылар және сауда өкілдері 

үшін жарнаманы пайдалана отырып маркетингтік коммуникациялар түрлерін және 

формаларын пайдалану; жеке сату формалары: тұтынушылар үшін ынталандырулар, 

бұйымдар үлгілерінің көрмесі, персоналды оқыту жән дайындау, сауда каналдары бойынша 

жылжыту (жәрмеңке мен көрмелерді ұйымдастыру, бәсекелік негіздегі  сатылым, сауда 

делдалдарына сыйақылар, купондар, тауарлардың көрмесі және оларды пайдалану 

бойынша ұсыныстар, электронды жарнама мен коммерцияны пайдалану) және т.б. 

Бәсекелік ортаны, өнім бәсеке қабілетілігін және бәсекелес кәсіпорындардың 

қызметін зерттеу кәсіпорынның бұл ортадағы жағдайын, оның әлсіз және күшті жақтарын 

анықтауға мүмкіндік береді.  Ол үшін бәсекелестермен салыстырғанда шығарылатын 

өнімнің және кәсіпорынның нарықтағы жағдайын анықтау мақсатында тұрақты 

маркетингтік зерттеулер өткізіп тұру керек. Ол үшін өзінің тауарлары мен бәсекелестер 

тауарларын бағалау үшін тұтынушылық панельдерді қолдану, дистрибьюторларды, 

мамандарды, сатып алушыларды сұрастыру керек [3]. 

Кәсіпорының бәсеке қабілеттілігін бағалау үшін жоғарыда келтірілген құраушылар 

бойынша және жетекші бәсекелестерге қатысты құраушылар бойынша салыстырмалы 

талдау жүргізу керек. Кәсіпорынның және өнімнің бәсеке қабілеттілігі – қатысты шама, 

әсіресе динамикада. Ол белгілі бір нарықта қалыптасатын нақты жағдайларға (нарық 

жағдайы, тауар түрі, сату және төлеу шартары, бағалар және т.б.) байланысты. Сонымен 

қатар бәсеке қабілеттілік – бәсекелік артықшылықтың бірнеше деңгейлерін қарастыратын 

кешенді түсінік. Нарықта кәсіпорынның жетекшілік жағдайын қамтамасыз ету үшін 

кәсіпорынның стратегиялық міндеті болып жаңа өнімді, жаңа технологияларды, дизайнды, 

өндіріс шығындары деңгейін, бағаларды, өткізу және тарату жүйелерінде 

жаңашылдықтарды игеруде және жасап шығаруда бәсекелестерді озып шығу болып 
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табылады. Осылайша, бәсеке қабілетті өндіріс пен өнім, бәсекелік артықшылық 

параметрлері мен факторлары жиынтығы қалыптасады. 
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Көтерме сауда жүйесінде логистика келесі тауарлық айналым функцияларын 

орындаумен байланысты операцияларды орындайды: тапсырыс беру, сатып алу, жеткізу, 

ақпараттық қолдау, сақтау, сұрыптау және босату. 

Логистиканы көтерме саудада сатудың негізгі бағыты екі стратегиялық салада болуы 

мүмкін, олардың біріншісі - тауар айналымының барлық жүйесін техникалық және 

технологиялық ұйымдастырушылық жетілдіруге байланысты көтерме сауданы дамытуды 

көздейді. Екінші бағытта ішкі қойма жүкті өңдеу жүйелерін жетілдіру қарастырылған. 

Көтерме саудагерлерге тікелей компания - бұл тауарға иелік ететін және оны жүзеге 

асырумен айналысатын компаниялар. Бұл көтерме сауда фирмасы, тарату, сауда үйі және 

т.б. жатқызылуы мүмкін қызметтің әртүрлі бағыттары бар. 

Тауарларды сатумен айналысатын көтерме кәсіпорындардың негізгі бағыты - 

логистикалық қызмет көрсету, яғни тауарларды сақтау, тасымалдау, жүк жөнелту, қаптау, 

өңдеу, кіші сұрыптау, орау, тауарларды машиналық оқуға арналған кодтармен таңбалау 

және т.б. 

Көтерме саудадағы логистикалық цикл сатып алу стратегия тапсырысын 

қалыптастыру мен тапсырыс берілетін өнімдерді тұтынушыға жеткізу арасындағы уақыт 

аралығы болып табылады. Мұндай интервал белгіленген тәртіпте бұйрықты ресімдеуге 

және оны тіркеуге жұмсалған уақытпен анықталады; Тапсырысты жеткізушіге беру; 

тапсырыс берушінің бұйрықтың орындалу уақытын және технологиялық уақыттан бастап 

қалыптасатын уақытты, операциялық үзіліс уақытын және уақытты таңдау уақытын ескере 

отырып, егер бұйрық қолда бар қорлардан жасалса, тапсырыс берушінің бұйрығын 

орындау; сондай-ақ тұтынушыға тапсырысты жеткізу. 

Логистика ережелеріне сәйкес, көтерме сауда клиенттерге қолайлы логистикалық 

шығындармен қамтамасыз етуге арналған. Осындай қызметтердің барынша жоғары деңгейі 

көбінесе көтерме сауда кәсіпорнының тауарлық қорларды жинақтаудан толық тәуелді 

болуына байланысты, ол, атап айтқанда, қол жетімділік, функционалдық және 

сенімділікпен сипатталатын қажетті этикалық қызмет көрсету деңгейін қамтамасыз ету 

мүмкіндігіне байланысты. Тасымалдау уақытының белгісіздігі болып табылатын 

жетілмеген тасымалдар, көтерме сауда компаниясына тауарлық қорларды физикалық 

үлестіруге арналған нысаналы көрсеткіштерге сәйкес деңгейден асатын деңгейде сақтауға 

мәжбүр етуі мүмкін. Бұл мәселе, өз кезегінде, инвентарлық айналымның төмендеуіне және 

сақтау шығындарының артуына алып келеді. Көтерме саудада логистикалық қызметтің 

жағдайын қамтамасыз етудегі орталық нүкте көтерме саудамен айналысатын 

кәсіпорындарды материалдық-техникалық қамтамасыз ету, сауда-технологиялық 
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операцияларды және таратуды жүзеге асыру саласындағы логистиканың функционалдық 

циклдерінің жұмыс істеуін үйлестіруді бақылау болып табылады. Әдетте, көліктер бұл 

жерлерге әрдайым қатысады. Осы логистикалық циклдердің сәйкессіздігіне баға беру 

төмендегілер негізінде жүзеге асырылады: ағындық үрдістердің ұйымдастырушылық бірлік 

дәрежесі; ағындық процестердің технологиялық бірлік дәрежесі; ағындық үрдістердің 

экономикалық бірлік дәрежесі және ағындық процестердің ақпараттық бірлік дәрежесі. 

Логистикалық қызметтердің контексінде «мінсіз тапсырыс» сияқты экономикалық 

санат кеңінен қолданылады. Оның орындалуы келесі логистикалық стандарттарға сәйкес 

келеді: барлық тауарлардың барлық тапсырыстарға толық жеткізілуі; тұтынушы ± 1 күнде 

рұқсат етілген ауытқуымен талап етілетін мерзімде жеткізу; түбіртектерді, шот-

фактураларды қоса алғанда, тапсырыстағы тасымалдау құжаттамасын толық және дәл 

қамтамасыз ету; келісілген жеткізу шарттарының мінсіз орындалуы (сапалы орнату, дұрыс 

жабдықтау, пайдалануға дайындық және зақым келтірмеу). 

Логистиканың функционалдық циклінің ұзақтығын қысқарту стратегиясы келесі 

қадамдарды қамтиды: 

- тапсырыстарды орналастырудың ағымдағы процесінің сипаттамасы; 

- тапсырыстарды орналастыру үдерісін сипаттайтын үдерістің схемасын жасау; 

- әрбір жеке логистикалық үдерістің сипаттамасы және олардың әрқайсысы үшін 

келесі ақпаратты көрсету қажет: логистикалық үрдістің сипаттамасы; логистикалық 

процесті жүзеге асыру жиілігі; логистикалық процесті жүзеге асыруға жауапты 

тұлға (топ); осы логистикалық процесті жүзеге асыру үшін қажетті ақпарат; берілген 

логистикалық үдерістің орташа цикл уақыты; логистикалық процестің минималды 

цикл уақыты; логистикалық үрдістің максималды цикл уақыты; логистикалық 

үдерістің цикл уақытының тұрақсыздығының себептері; логистикалық үдерісіне тән 

тиімділік көрсеткіштері және оның тиімділігінің қолданыстағы деңгейлері; 

- логистикалық үдерістің тиімділігін бағалау үшін пайдаланылатын индикаторлар 

тізімін жасау; 

- тауарларды жеткізу шарттарын сипаттау; 

- тауар қорының деңгейін негіздеу; 

- аутсорсинг қағидаттарына, атап айтқанда, көлікке қатысты жеке логистикалық 

процестерді орындаудың негізділігін негіздеу; 

- логистикалық циклдің ұзақтығын қысқарту бойынша ұсыныстар қалыптастыру және 

т.б . 

Көлік шығындарын азайту стратегиясы көтерме сауда кәсіпорнында ұсынылатын 

логистикалық қызметтердің нашарлауына әкеліп соқтырған факторларға назар аударуды 

қамтиды. Бұл жағдайдың көрсеткіштері, атап айтқанда, нақты тасымалдау шығындарын 

стандартты шығындардан және басқару туралы пікірден ауытқу. Осы стратегияның 

артықшылығы - маңызды көрсеткіштердің жалпы саны азайып, барлық назар тек көтерме 

көліктік логистиканың «қиындықтарына» бағытталған. 

Іс жүзінде көтерме сауда логистикасының динамикасын жан-жақты зерделеуден 

тұратын көлік шығындарын азайту үшін басқа стратегия жиі қолданылады. Талдаудың 

күрделілігі бұл жағдайда жеке индикаторларды дербес сараптау кезінде анықталмаған 

көтерме сауда кәсіпорнының логистикалық жүйесіндегі жағдайларды анықтауға мүмкіндік 

береді, өйткені, олардың маңызы қолайлы стандарттарды қанағаттандырады. Осы 

стратегияны қолдану салалары көтерме компанияның логистикалық жүйесінің ішкі және 

сыртқы функционалдық шекаралары арқылы анықталады.  

Осылайша көтерме сауда, көліктік логистиканың тиімділігін арттыру мәселесін 

шешу функционалды орындау циклдарының логистикалық үйлестіруін жақсарту 

жоспарында жатыр. 

Көтерме компания тауарларының ассортиментінің толықтығына қатысты, бұл 

қызмет бөлшек сауда кәсіпорындары үшін өте тиімді, өйткені ол бір жерде тауарлардың 

қажетті ассортиментін қалыптастырады, осылайша оларды қосымша жұмыстардан 
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уақытын үнемдейді және тауарларды арзан бағамен жеткізу арқылы ақша үнемдейді. 

Көптеген көтерме сауда ұйымдары тұрақты клиенттермен тауарларды несиелендіру 

шарттары бойынша жұмыс жасайды. 

Сатып алушыны іздестіруде көтерме сауда ұйымдары ұсынылатын тауарлардың 

ассортиментін кеңейтеді және дереу жеткізуді жүзеге асыруға жеткілікті. Бұл саясаттың 

теріс аспектісі ірі қорларды сақтау шығындарымен байланысты қосымша шығындар болып 

табылады. Қолданыстағы жағдайдан шығу ең танымал тауарлардан тұратын немесе ірі 

сатып алушыларға арналған тауарлардың ассортиментін қалыптастыру болып табылады, 

олар үшін тауарлардың қажетті ассортиментін қалыптастырады. 

Қазақстан нарығындағы бәсекелестіктің жоғарылауы кәсіпкерлердің шығынды 

азайту арқылы компания табыстылығын сақтаудың әр түрлі әдістерін қолдануға мәжбүр 

етеді. Шығындардың төмендеуінің басты бағыты тауарлардың қозғалысына 

қатысушылардың шоғырлануы. 

Тауар және ақпаратпен жұмыс істеудің бірыңғай технологиялық жүйесін, 

технологиямен байланыстыру, тапсырысты уақтылы алу және өңдеу, үйлестірілген 

жоспарлау - бұл сатып алушыға тауарды зақымдануға және шығындарға жол бермеуге 

мүмкіндік беретін ең төменгі шығындармен уақтылы жеткізуге мүмкіндік береді. 

Логистикалық жүйелерді пайдалану тауарлардың қозғалысы қатысушыларымен 

тұрақты экономикалық байланыстардың болуын талап етеді. Тек үнемі іскери серіктестер 

шығындарды есепке алу жүйелерінің ашықтығын пайдалануы қажет, жүкті және ақпаратты 

өңдеу үшін келісілген технологияларды әзірлеуге және қолдануға болады. 

Заманауи технологиялық әдістерді жылдам пайдалану түрлі сауда құрылымдарының 

экономикалық қызметін интеграциялауға әкеледі. Сырттай (саудаға қатысты) және салада 

интеграцияның ішкі факторлары ерекшеленеді . 

Саудадағы сыртқы факторлар индустриядағы интеграциялық үдерістерді дамытуды 

ынталандыратын көрсеткіштерді қамтиды: 

- нарықтың болжамсыздығы; 

- сұраныстың төмендеуіне ықпал ететін себептер; 

- тауарларды сату проблемасының ушығуы; 

- сауда қызметін инфрақұрылымның дамымауынан туындаған тұтынушыға 

тауарлардың қозғалысына көптеген кедергілер туындады. 

Саудадағы интеграцияның ішкі факторы, яғни, негізгі ішкі мотив - бәсекелестікті 

күшейту. 

Сарапшылар ресурстарды шоғырландырудың бірнеше тәсілдерін анықтайды, 

олардың ішінде: көлденең және тік интеграция, сондай-ақ әртараптандыру. 

Көлденең интеграция кезінде бірнеше дүкендер жеткізушілерден 

шоғырландырылған сатып алулар жүргізу және теңгерімді баға саясатын жүргізу үшін бір 

компанияда біріктіріледі . 

Көлденең интеграцияның логикалық салдары тік интеграция болып табылады, 

өйткені жалпы дөңгелек айналымның өсуі тарату орталығын және бір басқару байланысын 

жасауды талап етеді. Осылайша, ірі электр торабының заманауи басқару құрылымы пайда 

болады. 

Күрделі және әртүрлі - коммерциялық капиталдың шоғырлануының келесі кезеңі, ол 

меншік иелері индустриалды және салааралық сипаттамалар тұрғысынан да өз капиталын 

әртараптандыруды шешеді. Осы сатыда сауда фирмасында өндірістік бірліктер құруға 

болады, немесе күрделі салымдар тиісті немесе байланысты кәсіпорындарда болуы мүмкін. 

Интеграцияның экономикалық ынталандыруы - синергетикалық әсер деп аталады, 

оның мәні интеграцияланған компанияның активтері олардың бірігуіне дейін әр фирманың 

жиынтық активтеріне қарағанда қымбатырақ бағаланады. 

Интеграциялық үдерістер тауар айналымы үшін дамыған инфрақұрылымның 

болуы, тауардың жоғары қарқындылығы бар қойма терминалдарының болуын талап етеді. 

Қалалық үрдістерге байланысты бизнес өмірі ірі мегаполистерде шоғырланған, сауда және 
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қойма алаңдары мен терминалдардың тәртібі мен реттелуі мәселесі өткір. Осыған 

байланысты келесі стандарттар әзірленді. 

 

Кесте 1  

Коммерциялық және қойма кеңістігінің нормалары 

 

Коммерциялық алаң ауданы, 1000 тұрғын үйге ш.м. 

Стандарты Тамақ өндірісіне қатысты Тамақ өндірісіне қатысты емес 

230 90 140 

Жалпы қоймалар алаң, 1 күнде 1000 тұрғынға үйге ш.м. 

Стандарты Тамақ өндірісіне қатысты Тамақ өндірісіне қатысты емес 

4,5 4,5 3 

 

Ұйымдастырушылық-экономикалық тұрғыдан алғанда, сауда кәсіпорындарының 

интеграциясының әртүрлі нысандарын дамыту: 

- орталықтандырылған басқару қызметтерін енгізу, жеткізу, көліктік және 

бухгалтерлік функцияларды орталықтандыру арқылы үстеме шығыстарды 

қысқарту; 

- ірі лоттар бойынша сатып алуды төлем мен жеткізілімнің қолайлы шарттарында 

сатып алуды жүзеге асырады, бұл, сайып келгенде, бағалардың деңгейіне және 

клиенттердің қызығушылығына әсер етеді; 

- тез бұзылатын және жетімсіз тауарларды уақтылы жеткізу; 

- желіні басқару және сатылатын өнімдер ауқымы үшін ақпараттық банктерді құру 

үшін ең соңғы ақпараттық технологиялары қолданылады; 

- Отандық тауар өндірушілерді басымдықпен жеткізуді қамтамасыз ету. 

Логистиканы пайдаланудың кумулятивті әсері, әдетте, аталған көрсеткіштерді 

жақсартудың әсер ету сомасынан асып түседі. Бұл нарыққа қажетті жүкті, қажетті сапаны, 

қажетті мөлшерде, қажетті уақытта, қажетті жерде ең төменгі шығындармен қамтамасыз 

ету үшін құнды логистикалық жүйелердің пайда болуына байланысты. 

Айналым саласында логистикалық сұлбалардың құрамы тапсырыс берушінің 

сұранысын анықтау және оны қанағаттандыруды ұйымдастыру, тауар қорлары мен 

қызметтерін тұтынушыларға жинақтау, өңдеу және орналастыру, тауар айналымының 

ұтымды нысандарын және сауда ұйымын таңдау мәселелерін шешеді. 

Логистика жүйесіндегі ағындарды басқару процестері оның пайда болу орнындағы 

әсерін өлшейтін тиісті көрсеткіштерге негізделген. Басқаша айтқанда, көтерме саудада 

тауарлық, қаржылық және өзге де ағынды ұйымдастыру мен реттеу туралы басқарушылық 

шешімдер қабылдау, тиімділікті жоспарлауға, шығындарды бақылауға және жоюға және ең 

үлкен пайдаға қол жеткізуге мүмкіндік беретін нақты, сенімді және уақтылы ақпаратқа 

негізделуі керек. Экономикалық менеджменттің заманауи инновациялық жүйесінде бұл 

бақылаудың әдіснамасын қолдану арқылы қол жеткізіледі . 

Бақылауда үш негізгі функция бөлінеді: 

Бақылаудың ақпараттық функциясы қызметтің жоғары түпкілікті нәтижесіне жетуге 

бағытталған жоспарлау және есеп беру жүйесі арқылы қамтамасыз етіледі. 

Басқару функциясы талдау нәтижесі негізінде жүзеге асырылады, бұл соңғы 

тиімділікті барынша арттыру мақсатында сауда және қаржы қатынастарын реттеудегі 

тактикалық (операциялық) және стратегиялық шешімдерді жасауға мүмкіндік береді. 

Іскерлік бөлімнің жұмысының тиімділігіне мониторинг жүргізетін үшінші функция 

пайда табудың өсу нүктелерін және олардың барынша белсенділігін қамтамасыз етеді. 

Бухгалтерлік есеп, экономиканы басқару және қаржылық нәтижелерді басқару 

дәстүрге қарағанда, ең алдымен, ол өткен кемшіліктерді анықтауға және өткендерді 

анықтауға бағытталған емес, сонымен қатар ағымдағы және болашақтағы тұрақты сауда 

кәсіпорындарын қамтамасыз етуге бағытталған. Басшы қызметкерлерге жоспарланған 
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жоспарлардан жағымсыз ауытқулардың мүмкіндіктері мен жайлары туралы ескертетін 

сигналдық жүйе ретінде әрекет етеді, бұл басқару тактикасын уақтылы және уақытылы 

реттеуге, тиісті профилактикалық шараларды қабылдауға мүмкіндік береді. 

Логистиканы көтерме саудада пайдаланудың жалпы әсерінің негізгі компоненттері 

2-ші кестеде келтірілген. 

 

Кесте 2 

Көтерме саудадағы логистикалық жүйенің экономикалық тиімділігінің 

компоненттері 

 

Ағым 

түрлері 

Логистикалық жүйенің әсерін қалыптастырудың құрамдас процестері 

Сатып алу 

логистикасы 

Жеткізу 

логистикасы 

Көліктік 

қоймалық 

логистика 

Логистикалық бөлу 

(сату) 

Материалды

қ ағым 

Сатып алуды оңтайлы 

ұйымдастырумен байланысты 

жинақ 

 Сақтау құнының төмендеуіне 

байланысты үнемдеу; 

 Сақтау көлемінің азаюына 

байланысты үнемдеу; 

 Тасымалдау операциялары көлемінің 

және осыған байланысты 

шығындардың азаюына байланысты 

үнемдеу. 

Материалдық ағымдардың қозғалысын жеделдету: 

• Босалқылардың көлемін азайту 

• Акцияларды ұстауға арналған ағымдағы шығындарды азайту 

• логистикалық жүйеге жұмсалған уақытқа байланысты материалдық 

ресурстардың шығындарын азайту 

Қаржылық 

ағым 

Босалқыларға салынған капиталдың мөлшерін азайту есебінен үнемдеу. 

Ақша ағынын жеделдетуге байланысты айналым қаражатын азайту. 

Жеткізу шарттарын бұзумен туындаған шығындарды азайту. 

Ақпараттық 

ағым 

Жеткізу тізбегінің ырғақты ұйымдастырылуына байланысты операциялық 

шығындарды азайту 

Қызмет 

ағымы 

Жақсартылған қызмет арқылы үнемдеу 

 

2-ші кестеде кіші жүйелердің өзара әрекеттестігі кезінде көтерме сауданы 

логистикалық басқару: сатып алу, жеткізу, тасымалдау және сақтау операциялары, 

сатылымдар, тауарлық қорларды құруға, оларды сақтауға және оларды тұтынушыларға 

жеткізу шығындарын азайту түрінде синергетикалық әсер етуі мүмкін екендігін көрсетеді. 

Бақылау, көтерме сауда ұйымдарының материалдық-техникалық жүйесінде 

жауапты орталықтардың тиімділігін көрсететін әр түрлі жағдайларда ішкі және сыртқы 

ақпаратты жинақтауға және талдауға мүмкіндік береді. 

Жағдайдың талдауларының қорытындысы бойынша тауарларды, жеткізушілерді 

және тұтынушыларды таңдауға басымдық беріп, тиімді көтерме сауда қызметінің 

векторларын дамыту үшін ресурстарды бөлуге болады . 

Логистика, маркетинг және сауда-саттықты басқару практикасында басқарудың 

заманауи басқару технологияларын енгізу тауар ағынын басқаруды айтарлықтай 

жеңілдетуге, тұтынушылардың тұтынушыларға үзіліссіз жеткізілуін қамтамасыз етуге және 

сонымен бірге көтерме сауда ұйымдарының қаржылық жағдайын тұрақтандыруға және 

нығайтуға мүмкіндік береді. 
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Сонымен, кәсіпорынның логистика бөлімі тауарларды бас қоймасына жеткiзудi 

қамтамасыз етедi, қоймалауды және сақтауды жүзеге асырады, ары қарай басқа қоймаларға 

тауарды жөнелтеді. Сатып алу логистикасы бөлімі логистикалық қызметтің негізгі бөлігі 

болып табылады. Талдау барысында сатып алу бөлімінің құзыретіне кіретін себептер атап 

өтілді, анықталған себептер арасында ең үлкен салмақ қордағы тауардың жетіспеушілігі 

және жаңа жарнамалық өнімдер арасында кешігу болды. 
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Ондасынова Айман Имашевна - э.ғ.д., профессор 

Алматы экономика және статистика академиясы, Алматы қ. 

 

Нарықтық қатынастың қалыптасуы шаруашылық қызметін біртұтас кешенді 

талдауды ішкі (басқару) және сыртқы (қаржылық талдау) талдау деп бөлуді қажет етіп 

отыр. Талдаудың бұл түрлерінің әрқайсысының өзінің негізгі ақпараттық көздері бар.                                                                                                

Әлемдік тәжірибе көрсеткендей, есеп берудің екі түрі бар: Акционерлерді, қалың 

жұртшылықты, банктерді, сондай-ақ сақтандыру ұйымдары мен үкімет органдарын 

кәсіпорынның жұмыс жағдайы мен оның каржылық жағдайы және есепті кезеңдегі 

шаруашылық кызметінің нәтижесімен таныстыру үшін қаржылық газеттер мен 

бюллетендерде, арнайы анықтамаларда басылып шығатын қаржылық есеп беру. Сонымен 

қатар көбіне, есепте субъектінің шаруашылық қызметін динамикада бейнелеп көрсетуге, 

даму бағыты мен оның алдыңғы кезеңдегі жағдайын болжауға мүмкіндік беретін бірқатар 

жылдардың мәліметте-рін жариялайды. Есеп берудің екінші түрі - басқару талдауы, бұл 

кәсіпорын шығаратын өнімдердің жеке түрлерінің өзіндік құнының нормативтері туралы, 

сондай-ақ сапасының төмендігіне немесе тауардың  мөлшерден тыс шығарылып, өтпей 

қалуына байланысты мәліметтерден тұратын қатаң құпияландырылған, басқа тұлғалар 

үшін жабық есеп болып табылады. Ішкі есеп берудің ішіндегі жауапкершілік орталықтары 

мен пайда болу орындары бойынша шығындар сияқты жеке бөлімшелердің жұмыс 

нәтижелерін сипаттайтын маңызды есеп түрлері болады. Кәсіпорынның жеке 

бөлімшелеріндегі шаруашылық жүргізу деңгейін анықтау шығындар мен нәтижелерді 

салыстыру, кім қалай жұмыс істейтінін көруге мүмкіндік береді және еңбекке ақы төлеуде 

қандай да бір иесіздікті жояды. Ішкі талдау басқару  есебі, ал сыртқы талдау қаржылық есеп 

негізінде жүргізіледі. Бүгінгі таңдағы нарыққа өту кезеңінде кәсіпорынның қаржылық 

жағдайын бағалауда жаңа амалдар қажет [1].                                                                                                      

Соңғы кездері мерзімді баспасөздерде, сондай-ақ жеке басылымдарда қаржылық 

талдауды жүргізу бойынша бірқатар әдістемелік ұсыныстар жарық көрді. 

Бұл еңбектің авторлары кәсіпорынның қаржылық жағдайын және оның жекелей 

көрсеткіштерін талдаудың әр түрлі әдістемелерін ұсынып отыр. Бұл әдістемелердің 

көпшілігінде олардың маңызды ерекшелігі болып табылатын, кәсіпорынның қаржылық 
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жағдайының біздің отандык тәжірибеде қолданылмаған жаңа көрсеткіштерінің жүйесін 

толық талдауда.                      
Ондаған жылдар бойы барлық басқару деңгейлерінде және кәсіпорынның өзінде 

пайдаланып келген қаржылық жағдайды талдаудың қалыптасқан әдісінің, шаруашылық 
жүргізудің әкімшілік жүйесінің жұмыс істеу жағдайында және негізінен 
орталықтандырылған көздерден қаржыландырылатын мемлекеттік меншік үшін, сондай-ақ 
уақытша тартылған қаражаттарды (тұрақты пассивтер), айналым қаражаттарын және 
басқаларды мөлшерлеу мақсатында қолданылғаны түсінікті. Бұл жағдайлар шаруашылық 
жүргізудің тиімділігіне бағытталған басқарушылық шешімдерді қабылдауда кәсіпорынның 
дербестігін тежеп отырады және нарықтық қатынастар және кәсіпшілік қызметпен мүлдем 
үйлеспейді. Бұрынғы қолданылып келген талдау әдістемесінде әр түрлі баптардың 
мәндерін, баланс бөлімі мен топтарының жиындарын олардың мөлшерлік көлемдерімен 
салыстыру, мөлшерден ауытқуын зерттеу, бұл ауытқулардың кәсіпорынның қаржылық 
жағдайының тұрақтылығына қалай әсер етуін зерттеу шешуші роль атқарды. 

Жаңа қаржылық есептің маңызды ерекшеліктерінің бірі - онда жоспарлық 
көрсеткіштер мен нормативтердің жоқтығы болып табылады.                                                                                                                               

Нарық жағдайында қаржылық жоспарлау кәсіпорынға оның қызметі жөнінде 
көптеген параметрлерді сырттан бекітетін орталықтандырылған әкімшілік сипатты жояды. 
Ол, ең алдымен бәсекелестік нәтижесінде сарқынды өзгеріп отыратын нарықтық 
коньюнктура жағдайында өзінің хал-жағдайын нығайтуға ұмтылатын кәсіпорынның 
шаруашылық әрекетінің икемді стратегиясы мен тактикасын жасауға қызмет етеді. 
Қаржылық қызметте нормативтерді пайдалану кәсіпорынның өз еркінде, сондықтан 
нормативтер туралы ақпараттар, коммерциялық құпияға айналады. Жоспарланған 
номативтерден ауытқуды талдау, кәсіпорынның ішкі талдауының құрамдас бөлігі болып 
табылады. Бухгалтерлік есеп беруге негізделген қаржылық жағдайды талдау, сыртқы 
талдау сипатына ие болады, яғни бұл кәсіпорынның қызметі туралы ақпараттардың 
шектеулі бөлігінен тұратын есеп мәліметтері негізінде осы кәсіпорынның мүдделі 
контрагенттерінің, меншік иесі немесе мемлекеттік органдардың берілген кәсіпорынның 
шегінде жүргізетін талдауы. Қаржылық жағдайды ішкі талдау әдістемесі, әрбір кәсіпорын 
үшін тек потенциалды әріптестерін бағалау мақсатында ғана емес, сонымен қатар 
қаржылық есепті сыртқы пайдаланушылардың көзқарасы тұрғысынан алғандағы өзін-өзі 
бағалау үшін де қажет.                                                                                                              

Қаржылық талдаудың тәжірибесі қаржылық есепті оқудың негізгі ережелерін 
қалыптастырды. Олардың ішінен алты негізгі әдісті бөліп қарастыруға болады:   

1) көлденең талдау;                                                                                                                   
2) тікелей талдау;                                                                                                                       
3) трендтік талдау;                                                                                                                 
4) салыстырмалы талдау;                                                                                                        
5) факторлық талдау;                                                                                                                     
6) қаржылық коэффициенттер әдісі.                                                                     
Көлденең (уақытша) талдау - есеп берудің әрбір позициясын өткен кезеңімен 

салыстыру. Ол өткен кезеңдегімен салыстырғандағы бухгалтерлік есептің түрлі 
баптарының абсолюттік және салыстырмалы ауытқуларын анықтауға мүмкіндік береді.                                                                                                                   

Тікалей (кұрылымдық) талдау - әрбір есеп позициясының жалпы нәтижеге тигізетін 
әсерін айқындай отырып, қорытынды қаржылық көрсеткіштердің құрылымын анықтау. Ол 
жалпы баланс немесе оның бөлімдері бойынша қорытынды көрсеткіштегі жеке баптардың 
үлес салмағын анықтауға мүмкіндік береді. Мысалы, ұзақ және ағымдағы активтердің 
кәсіпорын мүлкінің жалпы құнындағы, яғни баланс валютасындағы үлес салмағы және тағы 
басқалар.                                                                                                                        

Тікелей және көлденең талдаулар бірін-бірі толықтырып отырады. Сондық-тан да 
есептік  бухгалтер үлгі құрылымы секілді оның  жеке  көрсеткіштерінің динамикасын да 
сипаттайтын кестелерді жиі жасайды.                                            
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Трендтік талдау барлық көрсеткіштер 100% деп алынатын базистік жыл деңгейінен, 
бірқатар жылдар көрсеткіштерінің салыстырмалы ауытқуын есептеуге негізделеді. Басқаша 
айтқанда, трендтік талдау әрбір есеп позициясын бір қатар өткен кезендермен салыстыруды 
және трендті, яғни жеке кезеңдердің дербес ерекшеліктері мен кездейсоқ әсерлерінен 
тазартылған көрсеткіш негізгі тенденциясын анықтауды көрсетеді. Трендтің көмегімен 
болашақтағы көрсеткіштердің мүмкін болатын маңызы қалыптасады, одан кейін 
перспективті, бол-жамдық талдау жүргізіледі.                                                                                                                    

Қаржылық талдаудың   нарықтық экономика жағдайындағы көбірек таралған әдісі 
әр түрлі қаржылық коэффициенттерді пайдалану болып табылады.                                                                                                       

Коэффициенттер салыстырмалы шамалар болып табылады, оларды есептеу кезінде 
шамалардың біреу бірлік ретінде алып, ал екіншісін бірлікке қатынас ретінде көрсетеді. 
Қаржылық коэффициентерді есептеу баланстың жеке баптарының арасында болатын өзара 
байланыстарға негізделген. Олар кәсіпорынның қаржылық жағдайын кезекті факторлық 
талдау үшін алғашқы база болып табылады және де олар талдау нәтижесінде талдау 
жүргізушіге жасырын құбылыстарды ашуға мүмкіндік беретін екі шаманың арасындағы 
өзара математикалық қатынастарды көрсетеді [2].                                                                 

Шешімдер қабылдау үшін сәйкес коэффициенттерді талдаудың пайдалылығы 
оларды дұрыс түсіндіруге байланысты болады. Бұл – қатынастарды талдаудың ең қиын 
аспектісі, себебі ол осы қатынастардың қалыптасуының ішкі және сыртқы факторларын 
білуді талап етеді, мысалы, саладағы жалпы экономикалық жағдайлар, кәсіпорын 
басшылығының саясаты және басқалар. 

Қатынастарды үлкен байыптылықпен талдау кажет, өйткені тек бір ғана фактор 
алымына да, бөліміне де әсер етуі мүмкін. Негізінен қатынас деңгейі өткен кезеңдегі, 
теориялық дәлелденген салалық қатынаспен салыстырылады. Қатынасты талдау болашаққа 
бейімделуі тиіс.                                                            

Қатынасты талдаудың ролін асыра бағалаудың да кажеті жоқ, себебі олардың 
әмбебап мәні болмайды және диагностика үшін индикатор болып табылмайды. Әлдеқайда 
тереңдетілген талдау, қатынас негізінде жасалған шешімдерді әрқашан қолдай бермейді, 
себебі олардың деңгейіне келесілер әсер етеді, жекелеген кәсіпорындардың ерекшіліктері 
орташа салалық мәліметер. 

Сондай-ақ, өткен жылдардағы нақты қол жеткізілген деңгейдің қолайсыз болуы 
немесе оның сол өткен жылдар жағдайы үшін қолайлы болып, бірақ қазіргі және 
болашақтағы жағдайлар талаптарына сәйкес келмеуі әсер етеді.                                                                                                  

Қаржылық талдауды салыстырмалы көрсеткіштер негізінде жүргізудің шетелдік 
тәжірибесін механикалық түрде көшіріп алу, көп жағдайда тиімсіз, себебі бұл жағдайда 
біздің кәсіпорындардың өз ерекшеліктеріне назар аударылмайды. Нәтижесінде бір 
көрсеткіштердің мүмкін болатын маңызы туралы берілген кеңестер кейбір кезде 
расталмайды. Дегенмен, қаржылық жағдайды талдау барысында салыстырмалы 
көрсеткіштерді зерттеу қажет болады, себебі ол болып жатқан жағдайларды түсінуге және 
де оларды тек ағымдағы мезетте ғана емес, сонымен қатар болашақта да дұрыс бағалауға 
мүмкіндік береді. Әлдеқайда кең таралған және зерттелген көрсеткіштерге мыналар 
жатады: өтімділік, қаржылық тұрақтылық, табыстылық және іскерлік белсенділік.                                                                                                                         

Салыстырмалы (кеңістіктік) талдау - бұл фирмалардың, еншілес фирмалардың, 
бөлімшелердің және цехтардың жекелеген көрсеткіштері бойынша есебінің құрама 
көрсеткіштерін шаруашылық ішіндегі талдау, сондай-ақ берілген фирманың 
керсеткіштерін орташа салалық және орташа жалпы экономикалық мәліметтері бар 
бәсекелес фирмалардың көрсеткіштерімен салыстырғандағы шаруашылық аралық талдау 
болып тыбалады.                                                                                                                

Факторлық талдау - бұл жекелеген факторлардың (себептердің) қорытынды 
көрсеткішке тигізетін әсерін зерттеудің детерминдік (анықтау) немесе реттелмеген 
тәсілдері көмегімен талдау. Сонымен қатар факторлық талдау қорытынды көрсеткіштерді 
оның құрамдас бөліктеріне жіктегенде - тура, ал оның жеке элементтерін жалпы 
қорытынды керсеткішке біріктіргенде ол - кері (синтез) болуы мүмкін.                                                                                              
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Жоғарыда керсетілген әдістермен қатар, қаржылық жағдайды талдауда 
экономикалық (элиминирлеу, баланстық үйлесу және тағы басқа), сондай-ақ экономикалық 
және математикалық статистиканың (топтау, орташа және салыстырмалы шама, графиктік 
және иңдекстік әдістер, корреляция, регрессия және тағы басқа) дәстүрлі тәсілдері 
қолданылады. Белгілі бір экономикалық ғылым шегінде жасалған түрлі әдістер мен 
тәсілдерді іскерлікпен пайдалану кәсіпорынның қаржылық жағдайына терең талдау 
жасауға және шаруашылық субъектісінің қаржылық тұрақтылығын нығайтуға, жағдайын 
жақсартуға байланысты ұсы-ныстарды дайындауға мүмкіндік береді [3].                                                                                                                           

Тереңдетіліп нақтыланған талдау экспресс-талдаудың бөлек тәртібін кеңейтеді, 
толықтырады және дәлелдейді. Оның мақсаты - шаруашылық субъектісінің қаржылық 
жағдайы туралы, оның өткен есепті кезеңде қызметінің нәтижесі, сондай-ақ кәсіпорының 
болашақтағы даму мүмкіндіктеріне соңғы толық баға беру болып табылады. Осыған 
байланысты нақтылау дәрежесі аудитордың өзінің ықыласына байланысты.  

Қаржылық талдауды салыстырмалы көрсеткіштер негізінде жүргізудің шетелдік 
тәжірибесін механикалық түрде көшіріп алу, көп жағдайда тиімсіз, себебі бұл жағдайда 
біздің кәсіпорындардың өз ерекшеліктеріне назар аударылмайды. Нәтижесінде бір 
көрсеткіштердің мүмкін болатын маңызы туралы берілген кеңестер кейбір кезде 
расталмайды. Дегенмен, қаржылық жағдайды талдау барысында салыстырмалы 
көрсеткіштерді зерттеу қажет болады, себебі ол болып жатқан жағдайларды түсінуге және 
де оларды тек ағымдағы мезетте ғана емес, сонымен қатар болашақта да дұрыс бағалауға 
мүмкіндік береді. Әлдеқайда кең таралған және зерттелген көрсеткіштерге мыналар 
жатады: өтімділік, қаржылық тұрақтылық, табыстылық және іскерлік белсенділік.                                                                                                                         

Қорыта айтқанда, кәсіпорынның қаржы жағдайын талдауда аудиторлық түрлі 
әдістер мен тәсілдерді қолдануға еркі бар. Оларды ұтымды пайдаланып, осы талдауды 
жүргізудің дәйектілігіне байланысты дұрыс әдісті таңдай отырып, аудитор қаржылық 
жағдайға терең, жан-жақты әрі кешенді талдау жүргізе алады, сондай-ақ объективті және 
анық баға береді, қаржылы-тұрақтылықтың нығаюы мен кәсіпорынның табыстылығының 
өсуі жөнінде ұсыныстар дайындайды. 

Қолданылған әдебиеттер тізімі: 
1. Экономика предприятия: Учебник / Под ред. Горфинкеля В.Я.. - М.: Юнити, 

2018. - 56 c. 
2. Чайников, В.В. Экономика предприятия (организации). Практикум: Учебное 

пособие / В.В. Чайников, И.В. Куликов. - М.: Юнити, 2017. - 448 c. 
3. Девяткин, О.В. Экономика предприятия (организации, фирмы): Учебник / О.В. 

Девяткин, Л.Г. Паштова, Н.Б. Акуленко. - М.: Инфра-М, 2018. - 126 c. 
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Бәсекелестік артықшылықтарды қалыптастырудың маркетингтік 

технологиялары 

 

Прешова Кундыз Жалгасбаевна - «Экономика» ОБ студенті 

Сатбекова Айнура Булатовна - э.ғ.к., доцент 

Алматы экономика және статистика академиясы, Алматы қ. 

 

Бәсекелестік күрес жағдайында компаниятауарлары немесе қызметтерінің 

бәсекеқабілеттілігін зерттеп, бағалап отыру нарықты маркетингтік зерттеу үрдісінің 

құрамдас бөлігі ретінде қабылданып, үнемі жүргізіліп отыруы керек. Бәсекелестік 

артықшылықтарды зерттеу – нарықты зерттеудің  аса маңызды құрамдастарының бірі. 

Бәсекелестерге, олардың артықшылықтарына жүйелі, кешенді зерттеу жүргізбейтін 

ұйымның қызметін маркетингке бағдарланған деуге болмайды [1]. 

Бәсекелестерді зерттеу, бәсекенің қаталдық деңгейін зерттеу – бүтіндей нарықтағы, 

оның сегменттеріндегі және аймақтардағы негізгі бәсекелес фирмаларды анықтау, олардың 

өндірісті ұйымдастыру, басқарудағы мықты және әлсіз жақтарын  анықтау, кәсіпорынның 

өзінің бәсеке күресіндегі артықшылықтарын (баға бойынша, сапа, өнімнің техникалық 

деңгейі, сырт көрінісі, қолданудағы ыңғайлылығы, экологиялық тазалығы және т.б.) 

бағалауға байланысты. Осының барлығы SWOT – талдау түсінігінде біріктіріледі [2]. Оған 

келесі элементтер кіреді: 

– тұтынушылар талғамы құрылымының өзгерістерін анықтау; 

– мүмкіндіктерді пайдалану бойынша бәсекелестердің іс-әрекетін бағалау; 

– мүмкіншіліктер мен қауіпке сәйкес кәсіпорынның мақсаттары мен стратегиясын 

анықтау; 

– шаруашылық қызметінің маңызды аспектілері бойынша кәсіпорынның және 

бәсекелестердің мықты және әлсіз жақтарын анықтау; 

– ақпаратты өңдеу нәтижелерін жүйеге келтіру және бизнестегі әлсіз жақтарға күш-

жігерді жұмылдыру; 

– іс-әрекет жоспарын дайындау. 

Бұл талдаудың негізінде бәсекелестерді зерттеу, алынған нәтижені жүйеге келтіру, 

кәсіпорынның нарықтағы жағдайын жақсарту бойынша іс-қимыл жоспарын дайындау 

жатыр. Бәсекелестерді зерттеу әлеуетті тұтынушылардың талғам-талабын, сұранысы мен 

мұқтаждықтарын дұрыс анықтауға мүмкіндік береді. Зерттеу барысында неліктен 

тұтынушылар біздің өнімімізді  немесе қызметтерімізді талғайтындығы, нарықтың біз 

таңдаған сегментінде тұтынушылар өнімнің қандай ерекшелігіне мән беретіндігі, біздің 

қызметтеріміздің бәсекеқабілеттілігін жоғарылату үшін қандай факторлары аса маңызды 

болатындығы, ұйымның ішкі ортасында, яғни өнімде, оны өткізуде, өндірісті басқаруда, 

ұйымдастыруда, техника, технологияда қандай өзгерістер жасау керектігі анықталады. 

Кәсіпорын немесе фирманың бәсекеқабілеттілігі – бәсекеге қабілетті өнім өндіріп, 

өткізу арқылы нақты нарықта сәтті әрекет жасай алу қабілеті. Жоғарыда айтқанымыздай, 

Гарвардтық бизнес мектебінің профессоры М. Портер компанияның нарықтағы жағдайы 

мен тиімді әрекет етуіне бес түрлі факторлар тобы неғұрлым көп әсер ететінін анықтаған 

[2].Осы факторлардың өзара әрекеті кәсіпорынның бәсекеге қабілеттілігін жоғарылату 

үрдісін құрайды: 

– бар бәсекелестермен күрес; 

– жаңа бәсекелестер жағынан қауіп; 

– жабдықтаушылармен сауда жүргізу мүмкіндігі; 

– тұтынушылардың таңдау жасау мүмкіндігі; 

– баламалы өнімдер жағынан қауіп. 

Өмірлік цикл бойынша пайдалы тиімділігін немесе жиынтық шығындарын анықтай 

алу мүмкін болмайтын объектілердің бәсекеқабілеттілігін экспертті және басқа да әдістерді 
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қолдана отырып тұтынудың нақты жағдайындағы эксперименталды тексеріс негізінде 

анықтауға болады [3].  

М.Портердің зерттеуінде бәсеке күресінде артықшылыққа жетуге мүмкіндік беретін 

үш бизнес стратегиясы анықталған: 

1. Сала ішінде өнімнің өзіндік құны ең төмен өндіруші болуға ұмтылу (өндіріс 

шығындарын төмендету). 

2. Тұтынушылар сұранысы мен қажеттілігін бәсекелестерге қарағанда жақсы 

қанағаттандыру үшін өнім дифференциациясына ұмтылу. 

3. Нарықтың негізгі сегменттеріне көңіл аудару. 

Бүгінгі таңда аз дегенде үш міндетті шешу арқылы ғана бәсекелестікті арттыруға қол 

жеткізуге болады: 

- өнімнің сапасы мен тұтынымдық қасиеттерін жоғарылату; 

- шығындарды төмендету және сәйкес баға деңгейін сақтау; 

- өнім өндірісін маркетинг қағидасына негіздеу. 

Бұл нәтижеге жету үшін икемді өндіріс, бәсекелестер әрекетіне жедел жауап, 

инновациялық белсенділік және өнім ассортиментін кеңейтуді ұштастыратын стратегия 

қажет. 

Кәсіпорын тәжірибеде барлық бәсекеқабілеттілік факторларын есепке алу үшін 

мыналарды анықтауы қажет: 

- барлық бәсекелестерді (тікелей және жанама, қазіргі бар және болашақта пайда 

болуы мүмкін); 

- олардың стратегияларын; 

- мақсаттарын; 

- бәсекелестердің мықты және әлсіз жақтарын. 

Мықты және әлсіз жақтарды талдауда төмендегі мәселелер шешіледі: 

- сату көлемін жоғарылату, өндіріс рентабелділігін жоғарылату, нарық үлесіне 

қатысты бәсекелестердің жоспарларын анықтау; 

- қазіргі уақытта бәсекелестердіңұстанып отырған нарық стратегиясын білу;  

- стартегияны жүзеге асыру құүралдарын анықтау; 

- болашақта бәсекелестердің жүргізетін іс-әрекеттерін болжау. 

Бәсекелестік артықшылықтарды қалыптастырудың тағы бір құралы маркетингтің 

«4Р» тұжырымдамасын қолдану.  

Бұл тұжырымдама бойынша кәсіпорын мен бәсекелес кәсіпорынға өнім, 

баға,нарықта өткізу және өткізу арналары факторлары бойынша салыстырмалы талдау 

жүргізіледі. 

«Бәсекелестен асып түсу» ұмтылысындағы нақты мақсаттарға байланысты әртүрлі 

тәсілдерді қолдануға болады: 

- бәсекелеспен тең жағдайда болғанда өнімді жақсартуға, аз да болса жаңашылдық 

енгізуге ұмтылу; 

- қысқа мерзімдік бағаны төмендету шарасы. Неғұрлым көп тұтынушылар хабардар 

болуы керек; 

- коммерциялық құпияны мұқият сақтау; 

- жоғары мамандандырылған кадрлардан бас тартпау; 

- өз артықшылықтарын тез анықтап, оны тиімді қолдана білу; 

- өткізу көлемінің өсу қарқыны бәсеке күресі жағдайында маңызды көрсеткіш екенін 

ұмытпау; 

- өндіріс және басқарудың барлық элементтерін үнемі жетілдіріп отыружолдарын 

іздестіру (өнім сапасы, технология, сапалы шикізат, материалдар); 

- бәсекеге қабілеттілік формуласы=Сапа+Баға+Маркетингтік қызмет; 

- қызмет көрсету, өнімді жеткізу мерзімдерін қысқарту. 

Бәсекеқабілеттілікті жоғарылату бойынша іс-әрекет жоспарын дайындау 

функционалдық картаны құрудан басталады[10]. Бұл әдістің мәні «4Р» тұжырымдамасын 
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нарықты сегменттеумен ұштастыруда жатыр. Бәсекеге қабілеттіліктің жекелеген 

факторларының тұтынушылар үшін маңыздылығын эксперттік бағалау негізінде 

біріншіден нарықтың мақсатты сегментін таңдап алуға болады, екіншіден бәсекеге 

қабілеттілікті жоғарылату бойынша іс-әрекет жоспарын дайындауда басым бағыттар 

анықталады, үшіншіден, тұтынушылар қажеттілігін неғұрлым жоғары деңгейде 

қанағаттандыру үшін өнімнің қандай параметрлерін жақсарту керектігі анықталады. 
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Занятость и безработица являются важнейшими экономическими характеристиками 

рынка труда, которые определяют его емкость, т.e. количественные границы.  

В соответствии с концепцией рабочей силы, отвечающей международным 

стандартам, занятость и безработица рассматриваются как две взаимодополняющие 

характеристики. Равновесию экономической системы соответствует определенный уровень 

занятости. При этом обычно спрос на труд превышает существующий объем занятости, что 

обуславливает наличие безработицы. Вместе с тем, это превышение не беспредельно для 

обеспечения экономической и социальной стабильности общества. Поэтому в странах с 

рыночной экономикой занятость и безработица изучаются систематически. 

Наиболее распространенным является представление о занятости как об основанном 

на общественном разделении труда социально-экономическом процессе приложения труда 

различных групп населения по сферам общественно-полезной деятельности: в 

общественном производстве, на учебе, и индивидуальном хозяйстве.  

Категорию занятости необходимо рассматривать c двух позиций: 

- как экономическую категорию  

- как социально-экономическую категорию [5, c. 44].  

Характеристика занятости как экономической категории оправдана, если она 

исследуется непосредственно в процессе реализации ее в труде, где осуществляется 

соединение активной части населения co средствами производства, и занятость 

рассматривается в системе производственных отношений. Занятость отражает достигнутый 

уровень развития, вклад живого труда как реализованного фактора производства.  

Вместе с тем занятость есть характеристика общественного производства, под 

которым понимается совместная деятельность работников, обладающих определенным 

набором качеств, по преобразованию предметов труда. Таким образом, занятость 

представляет собой механизм реализации взаимосвязей работников в процессе 

производства, то есть выступает социально-экономической категорией, и ее можно 

определить как социально-экономические отношения – соединения трудовых ресурсов со 

средствами производства.  
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Практические потребности учета населения вызывают необходимость выделения 

различных видов занятости. Так, в зависимости от количественных и качественных 

характеристик, различают занятость продуктивную (эффективную), полную, свободно 

избранная, неполную, скрытую, сезонную, маятниковую, периодическую и др.  

Продуктивная (эффективная) занятость – во-первых, это занятость, приносящая 

трудящимся доход, обеспечивающий достойные условия жизни. Во-вторых, это 

теоретическое понятие, подразумевающее использование рабочей силы без потерь, когда 

достигается наибольший материальный результат. В связи с подобным понятием уместно 

ставить вопрос o степени эффективности занятости как об отношении фонда рабочего 

времени занятых за вычетом потерь рабочего времени к фонду рабочего времени занятых.  

Полная занятость – это такое состояние общества, когда все желающие иметь 

оплачиваемую работу ее имеют, отсутствует циклическая безработица, но при этом 

сохраняется ее естественный уровень, определяемый фрикционной и структурной 

безработицей.  

При социализме под полной занятостью понималось достижение ее высокого уровня 

в общественном производстве на основе ликвидации безработицы или создание таких 

материально-технических и социально-экономических условий, в соответствии с которыми 

каждому трудоспособному члену общества предоставляется возможность участвовать в 

общественно-полезном труде.  

Свободно избранная занятость  предполагает, что право распоряжаться собственной 

способностью к труду принадлежит исключительно владельцу рабочей силы, т.e. самому 

работнику.  

Неполная занятость представляет собой ситуацию, при которой общественно 

полезным трудом занята лишь некоторая часть экономически активного населения.  

Скрытая занятость населения характеризуется тем, что определенная часть людей из 

числа находящихся в длительном отпуске без сохранения содержания, безработных, 

пенсионеров занимаются торговлей или предоставлением различных услуг населению 

(ремонт, строительство и т.д.) вне рамок официального их учета в качестве занятых.  

Сезонная занятость представляет собой периодическое (в определенные сезоны) 

вовлечение трудоспособного населения в общественно полезную деятельность с учетом 

природно-климатических условий.  

Маятниковая занятость – это особый вид занятости, который носит постоянный 

характер и в то же время связан с периодическими возвратными перемещениями во время 

трудовой деятельности.  

Периодическая занятость - это вид занятости, предполагающий чередование 

периодов трудовой деятельности с равномерными периодами отдыха (работа вахтовым 

методом).  

В пределах этих видов занятости выделяют такие формы как частичная и 

эпизодическая. К таким гибким (нетипичным) формам занятости относят нестандартные 

режимы использования полного рабочего времени, нестандартные формы занятости, 

повышенную гибкость в вопросах приема и увольнения, применение снижающих издержки 

систем заработной платы [10, c. 76].  

Проблема обеспечении продуктивной занятости вызываем необходимость 

радикального переосмыслении сложившихся представлений о занятости, дополнительных 

аргументаций и новых подходов в практической ее реализации. Особенно нуждаются в 

разработке проблемы неполной занятости пли скрытой безработицы как в масштабе 

страны, так и непосредственно па предприятиях. 

Особого внимания требуют проблемы высвобождения работников, 

сбалансированности рабочих мест и трудовых ресурсов. В условиях рыночных преобра-

зований высвобождение происходит в результате дестабилизации экономики, спала 

производства. Усиливается несбалансированность рабочих мест и рабочей силы во всех 

видах: отраслевой, территориальной и профессиональной. 
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Становление новой модели казахстанского рынка труда во многом обусловливается 

возможностями перехода к гибким формам занятости. Концепты гибкого рынка труда 

(ГРТ) специалистами МОТ рассматривается как новое направление и надежный механизм 

регулирования занятости. Исходным моментом здесь является повышение гибкости рынка 

труда по отношению к динамично меняющейся экономической конъюнктуре высокая 

степень реагирования трудовых отношений. 

В этой связи широкое распространение  зарубежной практике получила занятость на 

неполном рабочем времени, нестандартных режимах труда, которая используется для  

предупреждения безработицы. К нестандартным  формам занятости относятся: временные 

работы, неполная занятость, надомный труд, нестандартные режимы рабочего времени. 

Переход от традиционной модели занятости с полным рабочим днем к гибкому 

рынку труда произошел в результате экономических спадов. Структурных изменений и 

массовой безработицы в странах с рыночной экономикой, гибкий рынок труда с широким 

диапазоном различных форм и условий найма (временные работы, контракты, режим с 

неполной рабочей неделей и др.)  отличается повышением приспособляемости к совре-

менным условиям и мобильности. Гибкие формы занятости представляют промежуточное 

звено между полной занятостью и безработицей [10, c. 101]. 

Развитие гибких форм занятости, с одной стороны, способствует снижению 

напряженности на рыне труда, а с другой, уменьшает гарантии социальной зашиты 

работников в период временной нетрудоспособности по болезни, в предоставлении 

трудовых отпусков, женщинам, в связи с рождением ребенка и по уходу за детьми. Из-за 

угрозы потери работы они соглашаются на любые условия. 

Теневая занятость имеет место и в Казахстане, несмотря на то что согласно Закону 

«О занятости населения», всякая деятельность граждан не должна противоречить 

Конституции и иным правовым актам республики. Исходя из данного определения 

занятости населения, вес пилы теневой занятости не могут представлять элементы гибкого 

рынка труда. Они являются противозаконными формами деятельности, а субъекты, 

которые ими занимаются, не относятся к занятому населению [11]. 

В Казахстане гибкий рынок труда находится на начальном этапе своею становления. 

Неполная занятость или скрытая безработица на предприятиях с режимом сокращенного 

рабочего времени, отпусками по инициативе администрации, часто без сохранения 

заработной платы, носит не добровольный, а вынужденный характер. Такое состояние 

занятости не может сохраняться долго, поэтому часто завершается банкротством и 

ликвидацией предприятия. 

Профсоюзы в отраслях экономики и на предприятиях утратили свои пошипи и не 

могут в полной мере защищать интересы работников. Кроме того, для социальной зашиты 

не создана соответствующая законодательно-правовая база. Трехстороннее соглашение 

(Генеральное соглашение на республиканском уровне, отраслевые тарифные соглашения, 

коллективные договоры на предприятиях) недостаточно предусматривает вопросы 

неполной занятости и социальные гарантии работников. 

Нестандартные формы занятости находят распространение в секторе 

самостоятельной занятости населения, в малом предпринимательстве, крестьянском 

(фермерском) хозяйстве в виде сезонных работ, сфере услуг (надомничество, разовое 

медицинские услуги, ремонт бытовой техники и другие временные работы). Они не подда-

ются систематическому учету, государственному регулированию, а лица, занятые гибкими 

формами занятости, находятся вне сферы социальной зашиты и гарантий, а также 

налоговых служб. 

К безработным в Казахстане относятся лица, достигшие 16 лет и старше, которые в 

рассматриваемый период: 

- не имели работы (доходного занятия); 

- занимались поисками работы, обращались в различные службы занятости, 

использовали (помещали) объявления в печати, непосредственно обращались к 
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администрации предприятия (работодателю), предпринимали шаги к организации 

собственного дела; 

-   были готовы приступить к работе. 

При отнесении к безработным должны быть соблюдены все три перечисленных 

критерия.  

К безработным, зарегистрированным в органах государственной службы занятости, 

относятся лица, не имеющие работы, ищущие работу и в установленном порядке 

получившие официальный статус безработного [11]. 

В экономической теории выделяют пять основных причин безработицы: 

- структурные сдвиги в экономике, выражающиеся тем, что внедрение новых 

технологий, оборудования приводит к сокращению излишней рабочей силы; 

- экономический спад (депрессия), который вынуждают работодателей снижать 

потребность во всех ресурсах, в том числе и трудовых; 

- политика правительства и профсоюзов в области оплаты труда: повышение 

минимального размера заработной платы снижает спрос на рабочую силу; 

- сезонные изменения в уровне производства в отдельных отраслях экономики; 

- изменение в демографической структуре населения, в частности, рост численности 

населения трудоспособного возраста [8, c. 685]. 

Безработицу можно структурировать в зависимости от ее причин на: 

- безработицу в результате потери работы в результате увольнения; 

- безработицу вследствие добровольного отказа от работы; 

- безработицу, связанную с выходом на рынок труда после перерыва; 

- безработицу в связи с выходом на рынок труда впервые. 

Все формы безработицы можно объединить в две группы – естественная и 

вынужденная. К естественной безработице относятся те формы, которые не устранимы и 

сопутствуют долговременному равновесию рынка рабочей силы, к вынужденной – формы, 

существующие помимо естественных и повышающие общий уровень безработицы. 

Естественная безработица характеризует наилучший для экономике резерв рабочей 

силы, способный достаточно быстро совершать межотраслевые и межрегиональные 

перемещения в зависимости от колебаний спроса, и обусловленных им потребностей 

производства. 

Фрикционная безработица обусловлена тем, что люди, покинувшие прежние места 

работы, находятся в движении, переходят на новое предприятие. Главным признаком такой 

безработицы является её небольшая продолжительность. Например, в конце 80-х годов в 

США порядка 49% безработных устраивались на новую работу менее пяти недель, 79% - 

до четырнадцати недель. Как видно, американскую безработицу можно в значительной 

степени считать фрикционной, что указывает на высокую динамичность рынка рабочей 

силы. 

Циклическая безработица – вызвана спадом, то есть той фазой экономического 

цикла, который характеризуется недостаточностью общих, или совокупных, расходов. 

Когда совокупный спрос на товары и услуги уменьшается, занятость сокращается, а 

безработица растет. По этой причине циклическую безработицу иногда называют 

безработицей, связанной с дефицитом спроса. 

Структурная безработица возникает, когда под влиянием НТП происходят 

масштабные структурные преобразования экономики. В одних отраслях растёт 

инвестиционный спрос, выпуск продукции и занятость, в других свёртываются 

производства и сокращаются рабочие места. 

Структурная безработица сопровождается ожесточённым сопротивлением 

профсоюзов, пытающимся сохранить рабочие места, удлинить сроки коллективных 

договоров и т.д. Подобные действия профсоюзов усиливают инерционность рынка труда, 

но не решают проблем социальной защиты людей, пострадавших от структурной 
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безработицы, максимальное снижение её продолжительности обычно находятся в центре 

государственной политики в области занятости. 

Когда безработица превышает естественную, то это свидетельствует о наличии 

вынужденной, кроме вышеперечисленных, имеют место следующие виды безработицы. 

Институциональная безработица – произведена правовыми нормами, устройством 

рынка рабочей силы, факторами, влияющими на её спрос и предложение. Так, чрезмерные 

социальные выплаты вызывают снижение предложение труда, способствуют увеличению 

уровня безработицы. Более того, чем выше размер пособий, тем длительнее поиск нового 

рабочего места и продолжительность безработицы. 

Институциональная безработица может быть вызвана введением гарантированного 

минимума заработной платы. Однако в рыночной экономике возникают ситуации, когда 

человек согласен трудится за сравнительно низкую заработную плату, но работодатель не 

вправе нарушать законы и устанавливать заработную плату ниже минимума. 

Иногда институциональная безработица провоцирует несовершенство налоговой 

системы. Слишком высокие ставки подоходного налогообложения, сокращая доходы, 

делают их сопоставимыми с суммами выплат по социальным программам. Тогда 

ограничивается предложение рабочей силы и удлиняются сроки безработицы [3, c. 230]. 

Рынок рабочей силы инерционен и, судя по практике, не способен перестраиваться 

с той скоростью, что и производство. Структура профессий, уровни квалификаций и иные 

характеристики рынка труда меняются сравнительно медленно, в результате чего 

появляется особая разновидность институциональной безработицы. Институциональной 

следует считать и безработицу, возникающую из-за несовершенства информации о 

свободных рабочих местах. 

Технологическая безработица особенно заметна в странах, где НТП сочетается с 

высоким уровнем доходов. Такая комбинация делает сокращение рабочих мест 

экономически эффективным, превращает его в постоянное явление. 

Технологические нововведения делают ненадёжными даже рабочие места, 

сосредоточенные даже в новейших отраслях экономики. Компьютерные технологии 

радикально меняют само понятие «рабочее место». Например, распространение 

персональных компьютеров, подключённых в интегрированные коммуникационные сети, 

ведёт к увеличению надомной занятости. 

Региональная безработица формируется под воздействием сложной комбинации 

исторических, демографических, социально – психологических факторов, которые 

непреодолимы с помощью одних только средств экономической политики. Судя по 

мировой практике, местным органам государственной власти тоже не по силам справится с 

этой проблемой, которую обычно приходится решать на основе общегосударственных 

целевых программ.  

Скрытая безработица характерна в основном для стран с глубокими деформациями 

рыночных механизмов. Например, отсутствие стимулов к труду ведёт к низкой 

производительности труда, когда работу одного человека выполняют двое.  

Безработица в нашем обществе отражает динамические процессы, оценить её без 

исследований специфических характеристик невозможно. Полную картину безработицы 

может дать совокупность абсолютных и относительных показателей, наиболее важным из 

которых является уровень (коэффициент) безработицы. В практике нашей страны 

коффициент рассчитывается как отношение числа безработных, зарегистрированных на 

данную дату службой занятости, к численности трудоспособного населения в 

трудоспособном возрасте (в процентах). При таком подходе игнорируется рыночный 

характер движения рабочей силы, когда именно спрос и предложение влияют на занятость 

и не все трудоспособные претендуют на оплачиваемую работу, по разным причинам не 

предъявляя спроса на рабочие места, не выходя на рынок труда (домохозяйки, учащиеся и 

др.). 
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Механизм рынка труда представляет собой взаимодействие и согласование 

разнообразных интересов работодателей и трудоспособного населения, желающего 

работать по найму на основе информации, получаемой в виде изменений цены труда 

(функционирующей рабочей силы). Он имеет свою структуру. Она включает следующие 

элементы: спрос на труд, предложение труда, цена труда, конкуренция. 

На рынке труда под спросом понимают потребность работодателей в работниках для 

производства товаров и услуг в соответствии со спросом в экономике.  

Под предложением рабочей силы понимают занятых наемных работников, а также 

ту часть трудоспособного населения, которая желает работать и может приступить к работе 

на основе рыночных принципов с учетом располагаемого дохода и времени. 

Равновесная цена – это такая цена труда, при которой объем спроса рабочей силы 

равен объему ее предложения. Когда цена труда устраивает и работодателей, и продавцов 

рабочей силы, говорят, что рынок пришел в равновесие. 

Конкуренция – означает соперничество между отдельными субъектами рыночного 

хозяйства за наиболее выгодные условия производства и реализации (купли и продажи) 

товаров. 
При равновесной цене труда, работодатели имеют возможность заполнить все 

имеющие рабочие места, а все работники, желающие получить работу, находят ее. 
Интересы всех сторон совпали, рынок находится в равновесии. Равновесная заработная 
плата не означает, что на рынке нет других цен на рабочую силу. Под действием каких-либо 
факторов зарплата может подняться выше равновесной. Предложение труда возрастет, а 
спрос сократится. Возникнет конкуренция между работниками за рабочее место. Избыток 
предложения над спросом, конкуренция давит вниз на ставки заработной платы, 
работодатели снижают их, и они опускаются до уровня равновесия. 

Если заработная плата ниже равновесной цены, то появляется недостаток рабочей 
силы. Он заставляет работодателей повышать вознаграждение, чтобы привлечь новых 
рабочих. И в итоге зарплата снова поднимется до уровня равновесия. Следовательно, 
заработная плата на уровне равновесия становится доминирующей, общепринятой, с 
которой должны считаться и работодатели, и работники. При этом уровне заработной 
платы достигается полная занятость. Так функционирует механизм конкурентного рынка. 

Таким образом, под действием механизма спроса и предложения рынок труда 
выполняет следующие функции: 

- соединение рабочей силы со средствами производства (капиталом), регулирование 
спроса и предложения труда; 

- обеспечение конкуренции между работниками за рабочее место, а между 
работодателями – за наем рабочей силы; 

- установление равновесной (доминирующей) цены; 
- содействие полной экономически эффективной занятости. 
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Тақырыптың өзектілігі: Қазақ бұрыннан шаңырақ көтермес бұрын,үлкеннің ақылын 

тыңдап,батасын алып,отбасы деген сөздің мән-мағынасын жетік біліп,отау құрған. Қазіргі 

таңда отбасымызға жеткілікті көңіл аудармай жатамыз. Бірақ,отбасы өміріміздегі ең 

маңызды құндылық екенін естен шығармауымыз керек. Бұл жайында Мұхаммеджан 

Тазабек ағамыз: Өкінішке орай,бүгінгі таңда еліміздің кейбір отбасыларында 

жылылықтың,өзара сүйіспеншіліктің,құрметтің азайғанын байқаймыз. Тіпті бүгінгі 

қоғамда ер-адамның өз әйелін құрметтеп,қадірлеуін қорлық,ұят санайтындар да кездеседі. 

«Неге сонша әйелжанды болып кеткенсің? Әйелдің ақылын тыңдаған еркек еркек  пе?» 

деген надандықтан ақылсынған сөздер аз айтылмайды. Шынында ақиқат дінімізде әйелді 

адам қатарынан шығарып тастау бар ма? Алдымен айтарымыз,әйеліңіз біреудің 

тұмсықтыға шоқтырмай,қанаттыға қақтырмай,мәпелеп өсірген қызы екенін,өмірлік серігім 

болса екен деп өз таңдауыңызбен алғаныңызды ұмытпаңыз. Өзіміздің де қызымыз ертең бір 

үйге келін болып барады. Ал қызының барған жерінде айтқан сөзі еленбейтін,ойы 

бағаланбайтын,еңбегі адал,ақылы арам саналып,қор адамдай күн кешкенін қай ата-ана 

қалайды? Қазақта сөз бар ғой: «Қырық еркек үйді толтыра алмайды,бір әйел толтыра 

алады» деген [1]. Бірақ бес саусақ бірдей емес,бүгінгі қоғамда отбасындағы әйелге 

жасалатын зорлық-зомбылықтың саны көбеймесе,азаяр емес. Бұл мәселе Алматы 

қаласында жылына зорлық-зомбылыққа қатысты 800-ден аса арыз-шағымдар түсіп,өзекті 

мәселеге айналып отыр. Көп жағдайда әйелдер өз құқығын қорғамақ түгілі,бұл мәселемен 

қалай күресерін білмей жатады. Елімізде әр бір бесінші қылмыс маскүнемдік кезінде 

жасалады. Кісі өлімінің тең жартысы,отбасылық тұрмыстық қылмыстың 60% ішімдіктің 

кесірнен орын алады. Қалада тұратын әйелдердің 15% өзінің күйеуі оған қол көтеруге 

хақысы бар деген пікірде.ал ауылдық жерлерде бұл жағдай қалыпты жағдайға айналған[2]. 

Отбасында туындайтын зорлық-зомбылық көбіне әлеуметтік жағдайдың 

төмендігінен,қызғаныштан,ішімдіктің салдарынан туындайды.  

Кейбір ер азаматтар өздері сүйіп қосылған жарларын,таяқтың астына алып жатады. 

Соның салдарынан көп әйелдер шағымдануға батылы жетпейді. Соңғы жылдары біздің 

елде зорлық-зомбылыққа ұшыраған әйелдің құқығы қорғалмай жатады. Оның үстіне 

елімізде індет орын алғалы бері,Алматы қаласында тұрмыстық зорлық-зомбылық бойынша 

арыз-шағымдардың саны өсіп кеткен. Stav.gov.kz сайтының статистикасының нақты 

мәліметтеріне жүгінсек,елімізде орын алатын әйелдерге қатысты зорлық-зомбылық көп 

жағдайда ішімдіктің салдарынан туады екен [6].Біздің текті,қазақтың тепсе темір үзетін 

жігіттері бұндай жағдайға тап болуына не  себеп? Ит ішпейтін арам судың кесірі ме,әлде 

тәрбиенің,әлеуметтік жағдайдың төмендігі ме? Болашақта дәл осындай істердің алдын алу 

үшін баланы кішкентайынан қалай тәрбиелеу керек?-осындай мәселелердің алдын алу 

мақсатында бұл тақырыпты таңдадым.  

Тақырыптың мақсаты:Бұл тақырыптың мақсаты,қазіргі таңда қоғамда орын алып 

жатқан тұрмыстық зорлық-зомбылықты болдырмау. Дәл осы зорлық-зомбылықтың 

кесірінен арыз-шағымдар 2015-ші жылмен салыстырғанда 2020-жылы 96% артып кеткен. 

Осының салдарынан талай әйел ауруханаға түсіп,денсаулығына зиян келіп отыр. Жас 

отбасылар ажырасып,балалары тірі жетім өсіп жатыр. Бұл қазақтың тарихында болмаған 
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нәрсе. Бұл өте ұят нәрсе! Қоғамдағы осы бір мәселені алдын алу және жеткіншек ұрпаққа 

бұл жағдайдың қаншалықты бұрыс екенін жеткізу жобаның басты мақсаты болып 

табылады.  

Гипотеза: Егер отбасында зорлық-зомбылық орын алса,ерлі-зайыптылар 

арасындағы қарым- қатынас бұзылады.  

Әдебиеттерге шолу: 

Қазіргі кезде көптеген әйелдер зорлық-зомбылыққа ұшырап,өз құқығын қорғай 

алмай жүр. Осы жайында Дина Таңсәрі : биліктен әйелдерді құқықтық көмекпен 

қамтамасыз етуді сұрады. Ол 2020 жылдың алғашқы 4 айында зорлық-зомбылыққа 

ұшыраған 46901 адам полицияға жүгінгенін айтты. «Тұрмыстық зорлық-зомбылық 

мәселесінде біздің заң осал. Көп жағдайда әйелдер арызын қайтарып алуға мәжбүр болады. 

Себебі агрессор 3 сағаттық профилактикалық әңгімеден кейін үйіне 

қайтарылып,отбасына,әйеліне тағы да қауіп төндіреді. Құқық қорғау қызметі агрессорды 

бірден тұтқындауы қажет. Ал,бізде бұзақы бірден тұтқындалмайды. Әйел бала-шағасымен 

дағдарыс орталығын паналап жүреді. Көбінің барар жері болмайды. Болған күннің өзінде 

агрессордың шабуылына ұшырауы мүмкін. ҚР Ішкі істер министрлігінің мәліметінше 2020 

жылдың алғашқы 4 айында 46901 адам полицияға шағымданып,сотка 8 мың іс қана жетіпті. 

4 мыңы отбасы бұзақасымен келісімге келген. Бұған қарап зорлықшылардың 10 пайызы 

ғана жауапқа тартылатынын білуге болады»,-деді [3]. Жанна Досполова,дефектолог бұл 

жөнінде : Өкінішке орай ,соңғы кезде ата-аналар балаларының кекештеніп қалу 

мәселесімен жиі келеді. Жағдайды зерттеп білгенде себебі тұрмыстық жағдай болып 

шығады. Тура айтсақ,отбасы ішіндегі ауыр атмосфера,ұрыс-керіс. Әсіресе,жас-жұбайлар 

арасында жиі кездесетін жанжал. Жастар баланың көзінше ұрсысып,балаға зиян тигізіп 

жатқандарын сезбей қалады. Бұл көріністі күнде көріп отырған бала үлкен стресс алады. 

Үрей мен қорқыныш пайда болады. Балаңыздың сөйлеу барысында айтқысы келетін сөзін 

жеткізе алмай,қорқақтап,бата алмай қалатын жағдай туындаса бұны кейінге 

қалдырмаңыздар-дейді[4]. Көп жағдайда әйел адам зорлық-зомбылыққа тап болған 

жағдайда да,өз-өзінің құқығын қорғай алмайды,себебі құқықтық сауаттылығының төмен 

екенін айтып жатады. Бірақ,Кәмшат Есмұхаметқызы бұл іс жайында заңнан сұрағанда: 

Біздің елде тұрмыстық зорлыққа ұшыраған қыз-келіншектерді қорғауда полиция әлсіздік 

танытып жатады. Көп жағдайда қарапайым ғана «зорлыққа ұшыраған әйелді қорғау» 

әрекетін орындамайды. Көп әйел қорқу-үрку жағдайын бастан кешкеннен кейін 

барып,өздері жалынып сұрап алып жатады. Шын мәнінде,ол құқық бұзған адамға қарсы 

бірден жасалуы тиіс шара, - деп жауап берді [5]. 

Зерттеу әдісі 

Бұл жобаның негізгі мақсаты елімізде әйелдерге жасалатын зорлық-зомбылықтың 

алдын-алу болатын. Осы мақсатқа арнайы статистика шығарған болатынмын. Статистикада 

2017-2020 жыл аралығында бір ғана Алматы облысында тіркелген зорлық-зомбылықтың 

саны көрсетілген. Отбасындағы зорлық-зомбылық көбінесе қаражаттың 

жетіспеуінен,ішімдіктен,жұмыссыздықтан туындайды. Елімізде 2020 жылы пандемия орын 

алғаннан бастап,біршама отбасында жұмыссыздық орын ала бастады. Соның салдарынан 

зорлық-зомбылықтың саны екі есеге өсіп,отбасында ажырасу мәселесі туындады.  
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1-кесте  

 
  

 

 
2-диаграмма  

 

Зерттеу нәтижесі бойынша,2017-жылы 47%,2018-жылы 59%,2019-жылы 80%,2020-

жылы 96% өсіп кеткен. 2020 жылы бұлай күрт тез өсіп кетуінің себебі еліміздегі панедмия. 

Біршама отбасылар жұмыссыз қалып,соның салдарынан ұрыс-керіс туындап,соңында 

ажырасып кеткен отбасылардың саны өте көп.  Және күйеуінің ішімдікке тойып 

алып,отбасының берекесін алып,балаларын қорқытып,әйелін соққыға 

жыққандардыңда,саны көбеймесе,азаймай тұр.  

Талқылау  

Зерттеу нәтижесіндегі статистикаға сүйенер болсақ,елімізде әр бір орын алатын 

зорлық-зомбылық көбіне ішімдіктің кесірінен болады екен. Сондай-ақ,қалған бөлігі 

жұмыссыздықтың кесірінен отбасында түсініспеушілік туып,қаржылай мәселе орын 

алады,бұл жанжалдың соңы зорлық-зомбылықпен жалғасын табады. Бұл статистика көз 

қуантарлық емес,себебі қазақ халқы отбасын бірінші орынға қойған халық. Біз өзіміздің 

даналығымызбен,тектілігімізбен ерекшеленеміз. Елімізде осындай жағдайлар орын ала 

берсе,келешек ұрпаққа ешқандай өнеге қалдыра алмаймыз. Қандай жағдай 

болмасын,сабырлық сақтап,асықпай шешімін табуға тырыссақ,бір-бірімізді тыңдай 

алсақ,ажырасудың,зорлық-зомбылықтың алдын аламыз.  

Қорытынды  

Жобамды қорытындылай келе,тұрмыстағы әйелдермен пікір алмаса отыра,жеке 

ойларын біліп,өзіме ой түйдім. Бұл жобадан алған әсерімде өзгеше,әрі қызықты. Себебі 

зорлық-зомбылыққа ұшыраған әр-бір әйелдің арманы тату-тәтті отбасы. Ешкім отбасының 

құрдымға кетіп,баласының тірі жетім өскенін қаламайды. Тек ер-азаматтар сәл ақылға 

келіп,ішімдікті аузына алмаса,аяулы жары да,бауыр еті баласы да мәз болмас педі? 
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Жобаның тағы бір мақсаты,өсіп жетіліп келе жатқан ер-балаларға,қыз-баланы жастайынан 

сыйлап,есейгенде нәзік жандыларға қамқор болып,балаларына үлгі бола алатындай бір ой 

салу. Отбасыны сақтап қалу да,бір мезетте ойранын шығару да біздің қолымызда екенін 

ұмытпаған жөн. Қазақстанда тұрмыстық зорлық-зомбылық жөніндегі заңнын күшін 

көбейтсе деген пікірдемін,себебі көп жерде отбасында болатын зорлыққа салғырт қарап 

жатады. Жоғарыда айтып өткенімдей,бала тәрбиесінде ата-ананың алатын орны өте 

маңызды. «Ата көрген оқ жонар,шеше көрген тон пішер»-демекші балаға отбасы 

тәрбиесінің әсері мол. Тәрбиеге әсер беретін өскен орта мен ата-ананың тәрбиесі дұрыс 

болмаса,жаман әсерлер адамды азғырып,түрлі жаман мінезді жұқтырады [7]. Дегенмен 

де,тату-тәтті,үлгілі,ынтымағы жарасқан отбасы болу әр бір адамның өз қолында!  
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Кәсіпорында   өндіріс  тиімділігіне әсер  ететін  факторларды жетілдіру  
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Тлеубекова Айгуль Доктырбековна - аға оқытушы 
Алматы экономика және статистика академиясы, Алматы қ. 

 
Өндіріс  тиімділігін    басқару  -  оның  тәуелді  болатын  факторларын   мақсатты  

әсер  ету. Кәсіпорын   қызметінің   соңғы  нәтижелері, өндіріс  тиімділігін  арттыру  
факторларының   мағынасын   менеджерлер  қаншалықты   дұрыс  бағалағандығымен   
анықталады.  

Өндірісті  күшейту, оның  тиімділігін  арттыру  факторларының бірі  - экономика  
құрылымын  жетілдіру  болып  табылады. Әсіресе  ғылыми – техникалық  прогресті, 
әлеуметтік  мақсаттарды қамтамасыз  ететін  салалардың жоғары  қарқындылықпен дамуын, 
өндіріс  құралдары  мен  тұтыну  заттарының  арасындағы  тепе – теңдікті  қамтамасыз  ету 
керек [1].  

Өндіріс  тиімділігінің   факторлары  -  өндіріс    нәтижелеріне  және  шығындарына   
әсер  ететін   жағдайлар. Олар  келесілер : 

- техника, технология, технологиялық  процесс; 
-  ҒТП – тің  жеделдеуі, ең  алдымен, кәсіпорынға  бәсекелестік   күресте  төтеп  беріп, 

сапаның  жаңа  деңгейіне  шығуға   мүмкіндік  беретін  жаңа  жетістіктерді  игеру; 
- өндірісті   құрылымдық   және  ұйымдастырушылық   қайта  құру, мамандану   және  

кооперацияның   оңтайлы  жүйесі; 
-  басқару  әдістері  мен  жүйесін  жетілдіру; 
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- өндірістің   жетілдірілуі   және   дамуының   әлеуметтік  механизмдерін   белсенді  
пайдалану, кадрлар  біліктілігін  арттыру, еңбекті  ұйымдастыруды  жетілдіру; 

- халықаралық   еңбек  бөлінісінің   артықшылықтарын   пайдалану. 
Бөлікті  механикаландыру -  механикаландырудың  бастапқы  формасы  өндірістің  

жеке  процестерінде, негізінен   басты   бөліктеріндегі   қолмен  жасалатын  жұмыстарды  
машиналармен  ауыстырылуымен  сипатталады. Кешенді  механикалалндыруда   қолмен  
атқарылатын  жұмыс  жоқ. Бөлікті  автоматтандыру  кезінде  өндірірістің  жеке  
операциялары  мен  процестері  автоматты  механикалармен, механизмдермен, 
қондырғылармен  адамдардың  араласуынсыз  жүзеге  асырылады. Бұл  еңбекпен   
құралдары  жай, қарапайым, автоматтандырылған  машиналардың  арасында  өзара  
байланыс  жүйесін  құрмай  жұмыс  істейді.  

Өте  тиімді  станок – автоматтар, икемді  өндірістік  жүйелер жеке  жағдайларда  
еңбек  өнімділігін  5-10 есе арттыра  алады, өндірістің  рентабельділігі  мен  өнім  сапасын  
жоғарылатады. 

Технология – шикізатты өндірудің  тәсілдері  мен  әдістері  жөніндегі  ғылым  ретінде  
ірі машиналық  өнеркәсіптің  дамуы мен бірге  пайда  болады. Қазіргі  таңда өнеркәсіптің  
өндірістік  технологиясы  жеке  білім  саласына  айналып , кең  көлемді  теориялық  және  
тәжірибелік материал  жинақтады. Ол түсіндірмелі  ғылымнан, отандық  және шетелдік 
жаңалықтармен  ойлап  табушылық  негізінде  нақты  ғылымға  айналды. Технология  
өндірістік  процесті  жетілдіруге, өндірісті  ұйымдастыруға, ауыр  және  ескішіл еңбекті  
қысқартуға  әсер  етеді. Технологияның  өндіріспен  осындай  тығыз  байланыста болуы  
нәтижеде  нақты еңбек көлемінің  шығындарының  төмендеуіне алып  келеді [2]. 

Мамандану –қоғамдық өндірістің  тиімділігін  жоғарылатушы  факторы  болып  
табылады, өйткені  ол  жаңа  жоғары  өнімді  техниканы  кең  түрде  қолдануға  және  
өндірісті  механизациялау  мен  автоматизациялауға  жол  ашады, оның  жаппай  өндірісте  
қолданылуын  экономикалық  негіздейді, себебі, бұл  еңбек  өнімділігі  мен  шығарылатын  
өнімнің  сапасын  күрт  жоғарылатады. 

Маманданудың  экономикалық  тиімділігі – бұл  өндірістің  техниккалық  деңгейі  
мен  ұйымдастырушылық  жоспарлы  шаралардың нәтижесі. Ұйымдастырушылық – 
жоспарлы шаралардың  тиімділігі  еңбек  өнімділігінің өсімі  мен  өнім  бірлігіне  келетін   
шартты  жоспарлы шығындарды  азайту  арқылы  жүзеге  асырылады. Маманданудың  
экономикалық  нәтижесінің  негізгі  үлесі  өндірістің  техникалық деңгейі  мен  өнім сапасын  
жоғарлатуға  келеді. Тиімділікті  жоғарлатудың  бұл  екі бағыты  бір  уақытта  әрекет  етеді. 

Мамандану – жалпы  сұранысқа  ие, құрылымы  мен  технологиясы  ұқсас  өнімді  
шығаруға  шоғырлану, яғни, мамандану  ғылыми –техникалық  процесті  дамытады. 

Маманданудың  рационалды  даму  қоғамдық  өндірісті  жетілдірудің  барлық  
жақтары мен  оның тиімділігін  жоғарлатуға  үлкен  әсерін  тигізеді. Маманданудың  
экономикалық  тиімділігін  анықтау  үшін  үш  негізгі  көрсеткіш  қолданылады: 

1. Өнім  өндіруге  ағымдағы шығындар  мен  оны тұтынушыларға  жеткізудің  
тасымалдау  шығындарын  үнемдеу; 

2. Капитал  салымдарын  үнемдеу  және  оның  қайтарылу  мерзімі; 
3. Өнім  өндірудің  мамандануынан  жылдық  экономикалық  әсер. 
Маманданудың  тиімділігін  бірқатар  факторлармен  анықталады: 
 - мамандану  өнім  өндірісі  үрдісін  ұсақ   операцияларға  бөлу  үшін  жағдай  

жасайды, олардың  әрқайсысы  технологиялық  үрдіс  жолы  бойынша  орналасқан  жұмыс  
орындарында  бекітіледі; 

 - мамандану  өндірістік  үрдісті  бөлу  арқылы  өндірісті  кешенді  
механизациялау мен  автоматизациялауға  тиімді   құралдар  енгізуге  жағымды  жағдай   
жасайды; 

 - мамандану  кәсіпорынның  өндірістік  құрылымын, яғни негізгі,  қосалқы  
және  қызмет  етуші  цехтар  мен  шаруашылықтар  санын, барынша  жеңілдетуге  мүмкіндік  
береді. Технологиялық  біркелкі  өнімнің  номенклатурасы тар  болған  сайын  (яғни өндіріс  
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неғұрлым терең  мамандандырылған  сайын), соғұрлым  құрамына  аз  құрылымдық  
бөлімщелер  кіретін болады; 

 - маманданудың  әсерінен  тұтынушылар  және  жабдықтаушылармен   
тұрақты  байланыс пайда болады, яғни  материалдық–техникалық  қамсыздандыру  мен  
өткізу  жеңілдей түседі. 

Маманданудың   дамуы  тек  жағымды  әсері  ғана  емес, кері әсерін  де  тигізеді. 
Мамандандырылған  өндірістің  барлық  артықшылықтарына (жетілген техника мен 
технологияларды  қолдану, өндірістік  циклдың  азаюы, өзіндік  құнның  төмендеуі, еңбек  
өнімділігінің  артуы, кадрлар  квалификациясының  жоғарылауы, стандарттау  мен  
унификациялаудың дамуы,шығарылатын  өнімнің  сапасын  арттыру, яғни  кәсіпорынның   
бәсекелестігін  арттыру) қарамастан, ол  нарық  дағдайына  шамадан тыс  тәуелді  болады 
[3].  

Өнеркәсіп  өндірісінің   мамандандырылуының  экономикалық  тиімділігі  бірқатар  
факторлармен  анықталады: 

 мамандандырылу  өнім  өндіру  процесін  ұсағырақ  операцияларға  бөлшектеу  
үшін  жағдайлар  жасайды, осылардың  әрқайсысы  технологиялық   процестің  жүріс – 
барысы  бойынша  жұмыс  орындарына  бекітіліп  беріледі; 

 өндірістік  процестерді  егжей – тегжейлі  ете  және  бөлшектей  отырып,  
мамандандарылу  өндірісті  кешенді  механикаландырудың  және  автоматтандырудың  
тиімді  тәсілдерін, амалдарын  енгізу үшін  алғышарттар  мен  қолайлы  жағдайлар  жасап   
береді; 

 мамандандыру   жұмыс  істеп  тұрған  жабдықты  толығырақ  пайдалануды  
қамтамасыз  етеді. Кез – келген  өнімділігі  жоғары  машина  өнімді  унификациялау, типтеу  
және  стандарттау  негізінде, конструкциялық  және  технологиялық   тұрғыдан  біртекті  
өнімді  тұрақты  шығарған  кезде  ғана  толық  қуаттылығына пайдаланыла  алады. 
Машинаның   өнімділігі  жоғары  болған  сайын, осы  өнімді  шығаруға  арналған  өнім  
өндірудің   жаппайлығы  соғұрлым  жоғары  болуға  тиіс; 

 мамандандырылған  кәсіпорындарда  өндірістің  техникалық  әмбебап  
кәсіпорындарға   қарағанда  жоғарырақ; 

 мамандандырылған   кәсіпорындарда   әмбебап  кәсіпорындарға  қарағанда, жөндеу, 
құрал – жабдық   қызметтері  азырақ  болады. 

Қорытындылай  келе, мамандану  және  оның  салдары  ретіндегі  кооперациялау  
экономикаға  тиімді  әсерін  тигізетіндігін   айтуымыз  керек, сондықтан  маманданған  
кәсіпорындар  санын  экономикалық  тиімділікке   сәйкес  арттыру  саясатын  қолдауымыз  
керек. 
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Бәсекелестіктің салалық деңгейдегі қозғаушы күштерін зерттеу нарықтық 

экономика жағдайында барлық деңгейлерде көрініс табатын жалпылама бәсекелестік 

механизмінің маңызды құрамдас бөлігі болып табылады. 

Бәсекелестік артықшылықтарды қайнар көз сипаты бойынша жіктеу бұл белгіге 

байланысты бәсекелестік артықшылықтардың он түрі бар екенін көрсетеді.  

Бәсекелестік артықшылықтарға нарыққа кіру кедергілері әсер етеді. Нарыққа жаңа 

бәсекелестердің келуі бәсеке күресін нығайтып, қорғануға мәжбүрлейді. Қорғаныс 

шараларының бірі ретінде салаға кіру кедергісін қоюды қарастыруға болады. Олар көптеген 

факторлармен анықталады, соның ішінде бәсекелестік артықшылықтарға ықпал ететіндері: 

нарық сыйымдылығы және динамикасы, саладағы өндіріс типінің артықшылығы және 

соған байланысты өндіріс, өткізу шығындары деңгейінің төмен шегі, өнімнің 

дифференциация деңгейі, тауарды тарату арналарының қол жететіндігі, қосымша капитал 

салымдарына деген қажеттілік, нарық инфрақұрылымының даму деңгейі. 

Кез-келген тауардың бәсеке қабілеттілігін бағалаудың бастапқы кезеңі- зерттеу 

мақсатын анықтау болып табылады. Егер зерттеу мақсаты берілген тауардың сол сияқты 

тауар тізбегіндегі орнын анықтау болса, онда тек негізгі параметрлер бойынша тікелей 

салыстыруды жүргізу керек [1]. 

Белгілі нарықта тауар өткізілуінің болашағын бағалауға бағытталған зерттеуде, 

нарық конъюнктурасының өзгеруі туралы, нарыққа шығатын тауарлар туралы, сұраныс 

динамикасы туралы, белгілі заңдарда өткізілетін өзгертулер және т.б. туралы мәліметтер 

қамтитын ақпараттық талдау жүргізіледі.  

Өнімнің бәсеке қабілеттілігін қамтамасыз ету оның сандық бағалауын қажет етеді. 

Әрбір таңдалынатын тауар бойынша бәсекеқабілеттілікті бағалаудың өз әдістері бар. Ол 

сәйкес тауар нарығы мен ғылыми-техникалық прогрестің негізгі тенденцияларының 

қалыптасу ерекшеліктерін есепке алады. 

Әрбір тауар нақты жағдайларда қолданылатын, оның жарамдылық дәрежесі 

анықталынатын кешенді қасиеттерді қамтиды. Тауардың бәскеқабілеттілігін объективті 

бағалау үшін өндіруші талдау кезінде тұтынушы қолданылатын критерийлерді қолдану 

кеерк. Тек сонда ғана кәсіпорынның өз тауарына берген бағалауы тұтынушы ойымен сәйкес 

келеді. Сондықтан, ең алдында тұтынушының көзқарасы бойынша маңызды 

параметрлердің жиынтығымен талдау жүргізу керек.  

Өнеркәсіп тауарларының бәсеке қабілеттілігін сипаттауда мына параметрлерді  

бөліп көрсетеді: техникалық (нормативті, эргономикалық, эстетикалық, және т.б.); 

экономикалық (тұтыну бағасын қалыптастыратын) және ұйымдастырушы (жеңілдік жүйесі, 

төлем және жеткізу шарттары, жеткізудің кешендігі, кепілдік мерзімі мен шарты және т.б.). 

Бұндай параметрлердің бөлінуін кез-келген сала өнімінің бәсеке қабілеттілігн 

бағалауда қолданылуы мүмкін. Бәсеке қабілеттіліктің параметрлер саны техникалық және 

пайдаланушылық қатынастарындағы өнімнің түрі мен қиындығына, сонымен қатар талап 

етілген бағаның нақтылығы, зерттеу мақсаты және т.б. факторларға байланысты. Мысалы, 

өнеркәсіптік өнімнің экономикалық параметрлері тұтыну бағасымен көрсетілген. Ол 

тұтынушының сатып алу (тауар бағасы) шығындары мен тұтынуымен байланысты 

шығындардан құралады. Мұнда тұтыну бағасы сату бағасынан әлдеқайда жоғары. 

Сондықтан да нарықта минималды бағаны сұрайтын тауарлар бәсекеқабілетті емес, ал 
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тұтынушыда қызмет етуінің бүкіл мерзімінде минималды тұтыну бағасы болатын тауарлар 

бәсеке қабілетті. 

Нарықта тауардың бәсеке қабілеттілігін кәсіпорынның ұсыныстарын, тұтынушылар 

талабына маңызды тізім бойынша бәсекелестердің ұсынысын салыстыру жолымен 

бағаланады [2]. 

Өндірілген және нарықта талап етілген өнімнің салыстыру базасын таңдау 

келесілерден тұрады: 

- өнімнің бәсеке қабілеттілігін бағалау мақсатын қою және берілетін өткізу 

нарықтарын талдау; 

- нарық жағдайын, көлемін, сұраныс пен ұсыныс құрылымы мен факторларын, 

бәсеке қабілеттілігін белгілі бір кезеңге өзгеру болашағын талдау; 

- бағаланатын және бәсекеге түсетін өнімнің сатып алушылар қажетттіліктерінің 

параметрлер мөлшерін қою және номенклатураны таңдау. 

Бәсеке қабілеттілікті талдалынатын тауарлар параметрлерімен нарықта сондай 

тауарлардың параметрлерімен салыстыру әдістеме бойынша дұрыс емес. Себебі, бұл 

бәсекелестік тауарлар сатып алушылардың қажеттіліктерін қаншалықты 

қанағаттандыратынын және тұтынушылық қасиеттері бойынша талаптарына болашақта 

қалай жауап береді дегенге жауап жоқ. Келтірілген кешенді-параметрлік әдіс өнімнің 

бәсеке қабілеттілігінің интегралды көрсеткішті пайдалануды көрсетеді. Ол өнімнің 

бәсекеқабілеттілігінің деңгейін, бағалауға жататын параметрлер топтары арқылы жалпы 

көрсеткіш көмегімен көрсетуге мүмкіндік береді. 

Бәсеке қабілеттілікті бағалау кезінде топтық экспертизалар мен тар шеңбердегі 

жоғары мамандардың (органолептиктер, технологтар және т.б.) экспертизалары кең түрде 

қолданылады. 

Сапалық көрсеткіштерді бағалау кезінде тұтынушылардың ойын сұрау, көрме 

ұйымдастыру жолымен шығарылады. 

Жалпы негізгі бәсекелестерді анықтауды келесі бағыттар бойынша жүргізу керек. 

6. Нарық, нарық сыйымдылығы және оның негізгі сегменттері: нарыққа 

бәсекелестердің кіру жолдары; берілген нарықта бәсекелестердің басымдылықтарын 

қарастыру; бәсекелестердің нарықтық стратегиясының икемділігі мен бейімделуі; 

нарықтың белгілі бір сегменттеріндегі бәсекелестердің тұрақтылық жағдайы; 

бәсекелестердің мүмкін болатын нарықтық жағдайларға әсіресе нарықтық 

диверсификацияға, бағалардың өзгеруіне және т.б. әсері.  

7. Нарық және көрсетілген қызметтер: жаңалық деңгейі; сапа (көрсеткіштердің 

барлық жиынтығы бойынша) уникалдылығы, әмбебаптылығы, пайдаланудағы 

көпварианттылық, габариттері, қораптау, қызмет көрсету деңгейі; кепілдендірілген мерзім, 

сауда маркасының престижы және т.б. 

8. Баға және тұтынушылармен қаржылық қатынастар: прейскуранттық баға, 

өткізудің нарықтық бағасы; жеңілдік баға және жеңілдетілген түсімдер деңгейі; төлем 

формалары мен мерзімдері; несие шарттары; шығарылатын өнімдер мен көрсетілген 

қызметтер қатынасындағы бәсекелестердің баға құру саясаты.   

9. Өткізуді және таратуды ұйымдастыру: өткізу формалары (тікелей жеткізу, сауда 

өкілдері, көтерме жеткізушілер – дилерлер, дитрибьюторлар, комиссионерлер, агенттер) 

өткізу каналдары, нарықты қамту дәрежесі; қойма орындарын орналастыру тиімділігі; 

запастарды бақылау жүйелері, тасымалдау жүйелері және т.б. 

10. Өнімдер мен қызметтердің нарықта жылжуы: тұтынушылар және сауда 

өкілдері үшін жарнаманы пайдалана отырып маркетингтік коммуникациялар түрлерін және 

формаларын пайдалану; жеке сату формалары: тұтынушылар үшін ынталандырулар, 

бұйымдар үлгілерінің көрмесі, персоналды оқыту жән дайындау, сауда каналдары бойынша 
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жылжыту (жәрмеңке мен көрмелерді ұйымдастыру, бәсекелік негіздегі  сатылым, сауда 

делдалдарына сыйақылар, купондар, тауарлардың көрмесі және оларды пайдалану 

бойынша ұсыныстар, электронды жарнама мен коммерцияны пайдалану) және т.б. 

Бәсекелік ортаны, өнім бәсеке қабілетілігін және бәсекелес кәсіпорындардың 

қызметін зерттеу кәсіпорынның бұл ортадағы жағдайын, оның әлсіз және күшті жақтарын 

анықтауға мүмкіндік береді.  Ол үшін бәсекелестермен салыстырғанда шығарылатын 

өнімнің және кәсіпорынның нарықтағы жағдайын анықтау мақсатында тұрақты 

маркетингтік зерттеулер өткізіп тұру керек. Ол үшін өзінің тауарлары мен бәсекелестер 

тауарларын бағалау үшін тұтынушылық панельдерді қолдану, дистрибьюторларды, 

мамандарды, сатып алушыларды сұрастыру керек [3].  

Кәсіпорының бәсеке қабілеттілігін бағалау үшін жоғарыда келтірілген құраушылар 

бойынша және жетекші бәсекелестерге қатысты құраушылар бойынша салыстырмалы 

талдау жүргізу керек. Кәсіпорынның және өнімнің бәсеке қабілеттілігі – қатысты шама, 

әсіресе динамикада. Ол белгілі бір нарықта қалыптасатын нақты жағдайларға (нарық 

жағдайы, тауар түрі, сату және төлеу шартары, бағалар және т.б.) байланысты. Сонымен 

қатар бәсеке қабілеттілік – бәсекелік артықшылықтың бірнеше деңгейлерін қарастыратын 

кешенді түсінік. Нарықта кәсіпорынның жетекшілік жағдайын қамтамасыз ету үшін 

кәсіпорынның стратегиялық міндеті болып жаңа өнімді, жаңа технологияларды, дизайнды, 

өндіріс шығындары деңгейін, бағаларды, өткізу және тарату жүйелерінде 

жаңашылдықтарды игеруде және жасап шығаруда бәсекелестерді озып шығу болып 

табылады. Осылайша, бәсеке қабілетті өндіріс пен өнім, бәсекелік артықшылық 

параметрлері мен факторлары жиынтығы қалыптасады. 
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В настоящее время Евразийский экономический союз (ЕАЭС) учрежденный 

договором и подписанным лидерами Беларуси, Казахстана и России 29 мая 2014 года, 

вступившим в силу 1 января 2015 года, объединяет Россию, Беларусь, Казахстан, Армению 

и Киргизию. Основная цель формирования ЕАЭС - это функционирование единого 

интегрированного рынка, характеризующегося свободным перемещением товаров, 

капитала, услуг и людей, а также общей политикой в различных сферах.  

Совершенствование регулирования трудовой миграции, интеграции единого рынка 

труда и продвижение Целей устойчивого развития (ЦУР) ООН в странах ЕАЭС 

рассматриваются одними из приоритетных направлений в деятельности Союза. Задачи ЦУР 

8.8 «защищать трудовые права и содействовать обеспечению надежных и безопасных 

условий работы для всех трудящихся, включая трудящихся-мигрантов, особенно женщин-

мигрантов, и лиц, не имеющих стабильной занятости» и 10.7 «содействовать 

упорядоченной, безопасной, законной и ответственной миграции и мобильности людей, в 

том числе с помощью проведения спланированной и хорошо продуманной миграционной 

политики», входят в сферу деятельности ЕАЭС. В Стратегических направлениях развития 

евразийской экономической интеграции до 2025 года заложены меры для устойчивого и 

инклюзивного развития каждого государства, которые предусматривают создание условий 

для повышения занятости и обеспечения достойной работой всех социальных групп 

населения, в том числе вопросы формирования действенной системы регулирования 

миграции трудовых ресурсов, социальной защиты мигрантов, решение правовых и 

социальных проблем, связанных с трудовой миграцией в государствах-членах ЕАЭС, чтобы 

устранять существующие барьеры и способствовать мобильности для осуществления 

трудовой деятельности гражданам государств-членов ЕАЭС [1]. 

В понимании конвенции ООН трудовым мигрантом считается   лицо (трудящийся), 

которое будет заниматься, занимается или занималось оплачиваемой деятельностью в 

государстве, гражданином которого он или она не является (мигрант). Для законной 

деятельности трудовой мигрант (и члены его семьи) должен получить разрешение на въезд, 

пребывание и оплачиваемую деятельность в государстве работы по найму в соответствии 

с законодательством этого государства и международными соглашениями, участником 

которых это государство является [2]. В разделе ХХVI Договора о ЕАЭС дается следующее 

понятие: «трудящийся государства-члена» – лицо, являющееся гражданином государства-

члена, законно находящееся и на законном основании осуществляющее трудовую 

деятельность на территории государства трудоустройства, гражданином которого оно не 

является и в котором постоянно не проживает.   

Согласно глобальным оценкам трудовой миграции в 2019 году трудовые мигранты 

составляли 164 миллиона из 272 миллионов международных мигрантов в мире. 75% 

мигрантов — люди трудоспособного возраста (20-64 лет). В настоящее время участниками 

трудовой миграции в странах ЕАЭС являются примерно 4-5% занятого населения Союза 

или 459 тыс. граждан (табл.1). При этом для каждой из государств-членов ЕАЭС роль 

трудовых мигрантов не одинакова в силу преобладания для нее притока либо оттока 

работников. Естественно и то, что численность и доля трудовых мигрантов в занятом 

населении в странах ЕАЭС весьма существенно различаются.  

mailto:bauyrzhan.urazymbetov@stud.uni-corvinus.hu
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https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%B5%D1%8F%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%8C
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%BE%D1%81%D1%83%D0%B4%D0%B0%D1%80%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D1%80%D0%B0%D0%B6%D0%B4%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%BD
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B8%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%BD%D1%82
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%97%D0%B0%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D0%BE%D0%B4%D0%B0%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE
http://www.un.org/en/development/desa/population/migration/data/estimates2/estimates17.shtml
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   Таблица 1 – Численность граждан государств-членов ЕАЭС, въехавших в страну-

участницу ЕАЭС для осуществления трудовой деятельности за период с 2015 по 2020 г.г. 

  Страна 
трудоустройств

а 

Страна 
гражданской 

принадлежности 
2015 г. 2016 г. 2017 г. 2018 г. 2019 г. 2020 г. 

Республика 
Армения  

Беларусь — 15 16 33 38 41 

Казахстан — 41 40 55 61 63 

Кыргызстан — 3 4 5 7 5 

Россия — 2140 2357 2877 3289 3853 

Всего   2199 2417 2970 3395 3962 

Республика 
Беларусь  

Армения 383 372 400 432 397 285 

Казахстан 653 385 313 381 597 432 

Кыргызстан 72 50 57 73 126 131 

Россия 2209 2140 2453 4126 6741 5189 

Всего 3317 2947 3223 5012 7861 6037 

Республика 
Казахстан  

Армения 2074 2297 3022 3121 2676 1588 

Беларусь 608 817 1007 1189 1336 853 

Кыргызстан 1138 2962 1506 5493 5808 8092 

Россия 12529 19371 4650 24816 30158 33131 

Всего 16349 25447 10185 34619 39978 43664 

Кыргызская 
Республика  

Армения - — — — — — 

Беларусь - — — — — — 

Казахстан - — — — — — 

Россия - — — — — — 

Российская 
Федерация  

Армения 264135 209887 232247 207945 210460 69024 

Беларусь 86463 97743 124633 134690 163410 85590 

Казахстан 70073 71600 88202 111464 136208 60461 

Кыргызстан 512432 361875 376863 351959 453702 190312 

Всего 933103 741105 821945 806058 963780 405387 

Источник: [3] 

За шесть лет функционирования Союза трудовая миграция приобрела устойчивый 

характер: основными странами назначения для трудовых мигрантов из ЕАЭС стала Россия 

и Казахстан. С. В 2020 году Россия приняла 190,3 тыс. трудовых мигрантов из Киргизии, 

69,0 тыс. – из Армении, 85,6 тыс. – из Беларуси и 60,5 тыс.– из Казахстана. Казахстан, вторая 

по популярности страна приема трудовых мигрантов в ЕАЭС, принял 33,1 тыс. трудовых 

мигрантов из России, 1,6 тыс. – из Армении, 8,1 тыс. – из Киргизии и 0,9 тыс. - Беларуси. 

Беларусь – третий центр притяжения трудящихся государств-членов ЕАЭС. За период с 

2015 по 2020 годы численность въехавших трудовых мигрантов в Беларусь увеличилась в 

1,8 раза, при этом около 80% прибывших были заняты неквалифицированным физическим 

трудом в строительстве и сфере услуг [1].  

Для въезда трудовых мигрантов в Россию и Казахстан являются такие типичные 

«притягивающие» факторы, как диверсифицированные рынки труда, которые дают 

возможность трудоустроиться в разных отраслях экономики и регионах, и получать более 

высокую заработную плату (табл.2).  

В рамках ЕАЭС Киргизия стала катализатором разработки общей миграционной 

политики, которая будет не только формировать (трудовые) миграционные процессы во 

всем регионе, но и определять дальнейшее расширение ЕАЭС. Главными экономическими 

предпосылками, стимулирующими трудовую миграцию являются типичные 

«выталкивающие» факторы: стагнация производства, низкий уровень заработной платы, 
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высокий уровень безработицы, отсутствие рабочих мест, широкое распространение 

бедности. По официальным данным, в некоторых южных районах страны уровень бедности 

достигает 70%. Периодическое обострение этнополитической обстановки также являются 

«выталкивающими» факторами.  

 

Таблица 2 – Показатели уровня жизни населения ЕАЭС в 2019 г. 

Страна Уровень безработицы, %  Среднемесячная заработная плата, 

долларов США 

Армения 18,3 380 

Беларусь 4,2 523 

Казахстан 4,8 488 

Кыргызстан 5,5 247 

Россия 4,6 740 

Источник: [3] 

  

По мнению С. Рязанцева и О. Корнеева для значительной части населения 

Центральной Азии  «характерен новый социальный феномен – формирование устойчивых 

жизненных стратегий у населения стран Центральной Азии на достижение успеха 

исключительно через трудовую миграцию» [4].  Значительная часть молодых людей, 

окончив школу, предпочитают поехать на работу в Россию или Казахстан, предпочитая эту 

стратегию обучению в вузе, рассматривая миграцию как более успешную стратегию 

поведения. Так, в Российских вузах обучаются более 95 тыс. студентов из государств-

членов ЕАЭС (табл. 3). Обучение в российских учреждениях среднего профессионального 

(СПО) и высшего профессионального (ВПО) образования стало привлекательным для 

молодых мигрантов, так как оно открывает отличные возможности для интеграции, 

трудоустройства и даже для получения гражданства. Расширение двустороннего 

сотрудничества привело к значительному оттоку абитуриентов из Казахстана в Россию. По 

данным Евразийской экономической комиссии, численность граждан Казахстана, 

обучавшихся в российских вузах на начало 2019/20 учебного года, составила 63,5 тыс. 

студентов. Многие студенты выходят на рынок труда, фактически представляя собой 

переходную группу между учебными и трудовыми мигрантами.  
 

Таблица 3 - Численность студентов в образовательных организациях СПО и ВПО 

государств - членов ЕАЭС, прибывших из других государств - членов ЕАЭС в 2019/2020 

учебном году (на начало учебного года; человек) 

 Страны 

ЕАЭС 

Число студентов в образовательных организациях: 

СПО   ВПО Всего 

Армения 326 1 329 1 655 

Беларусь 466 1 759 2 225 

Казахстан 1 350 2 509 3 859 

Кыргызстан 491 3 927 4 418 

Россия 10 672 84 371 95 043 

ЕАЭС 13 305 93 895 107 200 

Источник: [3] 

 

Очевидно, что работники-мигранты вносят свой вклад в рост и развитие стран своего 

назначения и происхождения. Тем не менее, основной груз социальных проблем, связанных 

с усилением миграционных потоков и созданием единого рынка труда ложится на 

принимающие трудовых мигрантов страны ЕАЭС. Процесс миграции порождает сложные 

проблемы в сфере управления, защиты таких работников, взаимосвязей миграции и 

развития, а также международного сотрудничества. Миграционная политика стран ЕАЭС в 
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отношении трудовой миграции подвержена влиянию большого количества объективных и 

субъективных факторов, которые изменяются очень динамично. Наглядным примером 

служит пандемия коронавирусной инфекции и антиэпидемиологические ограничения, 

которые отразились на социальном положении трудовых мигрантов. Эта уязвимая группа 

населения столкнулась с рисками разного характера: потеря работы, снижение дохода, 

отсутствие возможности вернуться домой, проблемы с поддержанием легального статуса 

трудового мигранта, сложности с получением доступа к услугам в области 

здравоохранения.  

Защита прав трудящихся государств-членов стала одним из приоритетов для стран 

ЕАЭС. Договор о Союзе вывел на качественно новый уровень трудовую миграцию. 
Договор о Евразийском экономическом союзе обязывает государства-члены Союза 

сотрудничать в области согласования политики трудовой миграции. Так, в разделе XXVI, 

ст. 96 Договора о  ЕАЭС, говорится о свободе передвижения рабочей силы на территориях 

стран-участниц ЕАЭС и включает целый ряд положений, обеспечивающих свободу 

передвижения внутри Союза граждан при осуществлении ими трудовой деятельности и 

членов их семей. На сегодня действует Соглашение о взаимных  безвизовых поездках 

граждан, стало возможным перемещаться по территории стран-участниц по внутренним 

паспортам, трудящиеся мигранты и члены их семей имеют право находиться на территории 

другого государства ЕАЭС без регистрации до 30 дней. Срок действия трудового или 

гражданско-правового договора определяет срок разрешения на пребывание. С целью 

социального обеспечения период работы трудящихся государств-членов на территории 

другого государства ЕАЭС засчитывается в общий трудовой (страховой) стаж, за 

исключением пенсионного. Закреплены положения по организованному набору и 

трудоустройству граждан ЕАЭС на территории Союза, а также регламентированы вопросы 

социального обеспечения, медицинского обслуживания и зачета трудового (страхового) 

стажа и экспорта пенсий, накопленных трудовыми мигрантами.  

В соответствии с Протоколом №30 в приложении к Договору о Евразийском 

экономическом союзе, трудящимся государств-членов и членам их семей обеспечивается 

оказание бесплатной скорой и медицинской помощи (в экстренной и неотложной формах) 

независимо от наличия медицинского страхового полиса. Также здесь определены вопросы, 

связанные с медицинским обслуживанием и страхованием. Однако сам доступ к 

медицинским услугам в разных странах ЕАЭС отличается. Так, согласно Договору о ЕАЭС, 

медицинская помощь основывается на обязательном медицинском страховании (ОМС), в 

который включено: обязательное страхование на случай временной нетрудоспособности и 

в связи с материнством, обязательное страхование от несчастных случаев на производстве 

и профессиональных заболеваний и обязательное медицинское страхование на тех же 

условиях и в том же порядке, что и граждан государства трудоустройства. Однако, в 

Армении и Беларуси ОМС отсутствует, трудовые мигранты и члены их семей могут 

рассчитывать на бесплатное медицинское обслуживание только в экстренных случаях. В 

России граждане ЕАЭС законно работающие и имеющие действительный трудовой 

договор, а также оплаченные работодателем налоги наравне с российскими гражданами 

имеют свободный доступ к ОМС, но стоимость полиса сильно варьируется в зависимости 

от оказания медицинских услуг и даже возраста мигранта. В Казахстане обязательное 

медицинское страхование начало действовать с 2020 года, в рамках системы ОМС 

трудящимся мигрантам в Казахстане предоставляется экстренная медицинская помощь и 

прививки. В Кыргызстане часть медицинских услуг оказываются на платной основе [5].     

В соответствии с Соглашением от 20 декабря 2019 года о пенсионном обеспечении 

граждан государств-членов ЕАЭС трудящимся на территории ЕАЭС будут исчислять 

пенсию не только за периоды работы у себя на родине, но и за периоды работы в других 

государствах ЕАЭС. Началась гармонизация работы пенсионных фондов и пенсионного 

законодательства в ЕАЭС, пенсионные системы стран-членов ЕАЭС все еще значительно 

различаются, в особенности в отношении подходов финансирования пенсионной системы 
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и распределения пенсионных средств. В Беларуси и России законодательство обязует 

работодателя уплачивать страховые взносы в Государственный пенсионный фонд. 

Благодаря своим взносам, население, работающее в настоящий момент времени, 

финансирует пенсии предыдущего поколения. В Казахстане действует обязательная 

накопительная пенсионная система, где каждый работник делает личные пенсионные 

взносы равные определенному проценту зарплаты. В Армении и Киргизии и действуют 

смешанная пенсионная модель. 

Подытоживая отметим, что трудовая миграция имеет серьезные социально-

экономические последствия для посылающих и принимающих стран. На сегодняшний день 

Союз не имеют единой системы организованного набора рабочей силы, системы обмена 

данными по вакансиям, единой биржи труда для граждан ЕАЭС, системы лицензирования 

частных агентств занятости. Механизмы ЕАЭС в сфере регулирования миграционных 

процессов и трудовой деятельности, несмотря на проделанную масштабную работу, до 

конца не сформированы.  
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Индустриялық-инновациялық саясаттың басымдықтары әлеуетті бәсекелестікке 

қабілетті, соның ішінде экспортқа бағдарланған, шикізаттық емес бағыттағы экономика 

салаларында жұмыс істейтін өндірістерін дамыту және құру болып табылады. 

Стратегиялық міндеттемелерді ұзақ мерзімде шешу мақсатында ғылымды қажет ететін және 

жоғары технологиялық өндірісті дамыту үшін жағдайлар жасауға баса назар аудару тиіс. 
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бағдардағы өнімдердің жаңа түрлерін құруға жол жабпайды. 

Нақтыланған ұсыныстар жекелеген секторларда туындауы керек, екінші деңгейлі 

банктер мен құрылатын инвестициялық мемлекеттік даму институттары арнайы 
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әдістемелер негізінде жекелеген сектормен әріптестікте оларды әлеуетті іске асыру 

мақсатында ұсыныстарды талдайтын болады. Ұсыныстарды бағалау жөніндегі жұмысқа 

отандық және шетелдік мамандар тартылатын болады. 

Қазақстан Республикасының заңнамалары жекелеген кәсіпорындарға қаржылық 

және инвестициялық қолдау көрсетуге бюджет қаражатын жіберуге тыйым салынады. 

Осыған байланысты нақты жеке компанияларды қаржылық қолдау көрсету мемлекеттік 

сыбайлас жемқорлық ретінде көрініс тапқан. Тәжірибеде осы тәсілдердің дұрыс екенін 

көрсетті. 

Мемлекет нақты компанияларды тікелей қаржылық қолдаумен айналыса 

алмайтынын және айналыспауы тиіс, бірақ та ол экономиканың бәсекеге қабілеттілігін 

жоғарылату мәселелерінде катализатор және бастамашы ретінде бола алады және оларды 

инновациялық үрдістерге тарта отырып және өндірістік және бәсекеге қабілеттілік әлеуетті 

жасай отырып, жеке кәсіпорындарды жаңғыртуға ықпал етуі тиіс. 

Халықаралық тәжірибе нарықтық экономикасы бар мемлекет экономикадағы 

құрылымдық өзгерістерді іске асыруда жекелеген сектормен ынтымақтаса алатынын 

көрсетеді. Бұл ынтымақтастықтың ең сәтті мысалдары соңғы отыз жыл ішінде өзінің 

экономикалық жағынан дамуы саласында ірі серпіліс жасаған Оңтүстік Кореяда, 

Жапонияда, Малайзияда және басқа да елдерде бар. Қазіргі кезде Қытай сондай-ақ 

индустриялық дамудың стратегиялық бағытын дамыту саласында жекелеген сектормен 

ынтымақтастық саясатрын жүргізіп келеді. Мемлекеттік индустриялық саясатқа деген 

дүниежүзілік банктің зерттеулері барлық тәсілдер үш санатқа, атап айтқанда іскерлік 

ынтымақтастықты дамыту, инвестицияларды үйлестіру және нарықты ауыстыру сияқты 

түйткілдерге біріктірілуі мүмкін екенін көрсетеді. 

Жеткіліксіз дамыған нарық жағдайларында кәсіпорындар өндірістің ұлғаюына қарай 

салынатын жаңа және неғұрлым сапалы өнімдерге сұраныстың көлемін бағалай алмайды. 

Мемлекет инвестициялық жобаларды бірлесе іске асыру кезінде ғана компанияларға пайда 

алып келетін инвестицияларды үйлестіруші функциясын өзіне алады. Инвестицияларды 

үйлестіруде осы моделді іске асыру мемлекеттік және де жеке институттардың белгілі бір 

әлеуеттің пайда болуын болжайды және дамушы елдер үшін қол жетімсіз болып келеді. 

Әлемдік тәжірибеге сүйене отырып, инвестициялық саясатты жүзеге асыру кезінде 

Қазақстан Үкіметі инвестицияларды үйлестіру және іскерлік ынтымақтастықты дамыту 

жөніндегі бастамаларға баса назар аударады. Қаржылық қолдау даму институттары арқылы 

үлестік қатысушы қағидаттарында ғана көрсететін болады. Жеке сектор, екінші деңгейдегі 

банктерді қоса алғанда, негізгі тәуекелділікті өз мойнына алуға тиіс. 

Мемлекет қосылған құнның технологиялық және экономикалық тізбегін даму 

институттары арқылы дәйекті дамыта отырып, бәсекеге қабілетті өнім өндіретін 

өндірістердің тұтастай жүйесін құруға бағдарланған жобаға қатысады. Яғни бұл бәсекеге 

қабілетті өнімдердің барлық параметрлеріне жауап бере алатын соңғы өнімге жұмыс 

істейтін көп салалы кәсіпорындарды құруға мүмкіндік болады. Бүгінгі таңдағы 

халықаралық тәжірибеде экономика салаларын ҚҚТ ретінде қарауға негізделінген даму 

стратегиясын талдауға және әзірлеуге әдісі әзірленді және кең көлемде пайдаланылады. 

Оыс әдістердің мәні-әрбір саланы түпкілікті өнімдерінің құндарын дәйекті қосатын 

өндірістер тізбектері ретінде қарастыруға болады. ҚҚТ қозғайтын немесе басым күштерге 

байланысты ҚҚТ арқылы салаларды талдау әдістемесі екі негізгі түрді бөледі. ҚҚТ 

құрылымдық жоспарына байланысты тік және көлденең болып бөлінеді. 

ҚҚТ тік құрылымдарының экономикалық белсенділігі, әдеттегідей бір кәсіпорын 

шеңберінде шоғырланады. Мәселен, бір кәсіпорын шикізатты өндіреді, оны өңдейді және 

қосалқы бөлшектерді дербес өндіреді және өнімдерді құрастырады. ҚҚТ көлденең 

құрылымдарында белсенді шаруашылықтар жүргізуші субъектілері бойынша бір еігейде 

бөлінген: бір кәсіпорынның өнімдерінің дизайнымен айналысса, басқалары 

жиынтықтаушы, келесілері құрастырады. ҚҚТ әдетте, өндірушілер басым жерде, тік 

құрылымы бар, ал сатып алушылардың басым ҚҚТ - көлденең құрылымы бар. Тұтас 
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алғанда, ҚҚТ-ға мейілінше әсер етушілер, олар ең көп қосылған құн алады. 

Индустриялық-инновациялық саясатты жүзеге асыру үшін әлеуетті бәсекеге 

қабілетті, оның ішінде халықаралық нарықтардың даму үрдістерін және жеке сектордың 

бастамаларын ескере отырып, экономикалық ҚҚТ құратын экспортқа бағытталған өндірісті 

айқындау мақсатында экономикалық салалардың даму деңгейін талдауды кезең-кезеңімен 

жүзеге асыру қажет. Сонымен бір мезгілде Қазақстан Ресрубликасында салалық ҚҚТ-да өз 

орнын табу үшін әлемдік және аймақтық нарықтарды зерттеулердді нығайту қажет. Бұл 

міндеттер халықаралық экономикаға кіруді, шикізат секторын қоса алғанда, нөлден 

бастауға тура келеді . 

Бәсекеге қабілетті және экспортқа бағытталған ҚҚТ әдісі бойынша өндірістерді 

дамыту және қалыптастыру үшін өзідеріне үлкен инвестициялық жобаларды 

орналастыратын және қосылған құн мөлшерін әрбір қайта бөлікте ұлғайта отырып, 

технологиялық тұрғыдан бірнеше рет түрлендіруге болатын өнімдер өндіретін өндірістер 

өріс немесе база болуға тиіс. Барлық дерлік мұнай экспорттаушы елдер өз экономикасын 

әртараптандыру проблемасына алаңдаулы. Әлемде осы бағытта кейбір тәжірибелер 

қалыптасқан. 

Елдің мұнай және мұнай өнімдеріне конъюнктураның өзгеруінің әсерін жеңілдету 

мақсатында-мұнайдың ірі экспорттаушылары соңғы онжылдықта мұнай экспортынан 

түсетін кірістерді қайта бөлу есебінен экономиканың өндірістік құрылымын жетілдіру 

жөніндегі іс-шараларды жүзеге асырады. Сонымен бірге дамыған елдердің экономикасы 

есебінен табыс алу мақсатында өзге елдерге капиталдарды экспорттау бойынша жұмыс 

жүргізілуде. Қазақстанда жыл сайын мұнай-газ өнеркәсіптерііне инвестициялардың 

көбейіп келе жатқан көлемінің экономиканың құрылымдарын әртараптандыруға қолайлы 

болып есептеледі. 

Каспий өңірі көмірсутек өнімдерін өндірудің өсуіне, магистральдық, оның ішінде 

мұнай және газ құбырларын, экспорттық, жүктерді сақтау және алмастырып тиеуге 

арналған теңіз порттарын және порттық құрылыстарды, темір жол мұнай құю және газ 

толтыру терминалдарын салуға, электр энергетикасы мен телекоммуникациялық 

инфрақұрылымдарды жаңа қуаттарды енгізуге орай Қазақстанның жалпы экономикалық 

серпініне айтарлықтай ықпал ететін өндірістік және инвестициялық белсенділіктерді қуатты 

өсуілерн бастан өткеретін болады. 

Каспий теңізіндеде көмірсутек өнімдерін өндіруді дамыту мұнай-химия 

индустриясына арнап отандық шикізат базасын қалыптасуына ықпал ететді. Қашаған кен 

орындарының өнеркәсіптік аймағына жақын маңда ірі инвесторларды тарта отырып, ілеспе 

табиғи газды қайта өңдеу жөніндегі мұнай-химия кешенін салу жоспарлануда. Кешенде 

сұйық компоненттер мен бастапқы мұнай - химия өнімдерінің кең гаммасын алуға 

мүмкіндік береді. пропан, бензол, этан, гексан, бутан, этилен, ацетилен, пропилен, ксилол 

және және солардың негізінде пластикалық массалар мен эластомерлер алынады. Алдағы 

жылдарда қазақстандық мұнай өндіруді одан әрі дамытуға инвесторлар қажет. Қаражат 

жүзеге асырылатын кәсіпорындардың жұмыстарын қамтамасыз ететін әлеуметтік, 

инфрақұрылымдық және өндірістік объектілерді құруға үшін жұмсалатын болады. 

Аталып өткен инвестициялық салымдарды тауарлар мен қызметтердің кең көлеміне 

сұраныс жасайды, олардың бір бөлшегі Қазақстан үшін уақытша сипатында болады, ал 

екінші бөлігі мұнай қорлары таусылғаннан кейін де ішкі және сыртқы рыноктарда талап 

етілетін өндірістерді құру үшін бағытталынған болады. Каспий теңізінің жағалауының 

инфрақұрылымдарын дамыту демалыс орындарын және ойын - сауық индустриясын құруға 

алғышарттар жасайды, теңіз порттары - жүк тасымалдары бойынша көлік шығыстарын 

кеміту үшін, машина жасау зауыттары, жүк, кәсіптік және әскери корабльдерді өндіру үшін, 

жабдықтар мен тұрмыстық техниканың және т.б. кең ассортиментін шығару үшін 

пайдаланылады. 

 Мұнай мен газды өңдеуді тереңдету экономикадағы барлық салаларында және 

тұрмыста қолданылатын полимерлік бұйымдардың 200-дей түрін өндіруге мүмкіндік 
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береді. Осы бағыттарда ҚҚТ-ның дамуы көп сала бойынша трансұлттық корпорацияны 

құруға жағдайлар жасалынады. 

Металлургия өнеркәсібінде ҚҚТ-ны дамыту үшін айтарлықтай перспективалары 

бар. Елімізде Д.Менделеев кестесі жүйесінің 100-ге жуық элементі бар минералды кендер 

қорлары бар, олардан КСРО кезінде 74 элемент түрлі өнім түрлеріне алынып келді. 

Еліміздің түсті металлургиясының өнімі ғылымды қажет ететін және жоғары 

технологиялық тауарларды - ғарыш аппараттарын, қару-жарақты, электрондық техниканы 

өндіруде кеңінен пайдаланылды. 

Қазақстанда осы салада ғылыми әлеует те, сондай-ақ түсті металлургия 

кәсіпорындарында кедей және күрделі кендерден, кен үйінділерінен, металлургиялық 

шлактардан және түсті, асыл және сирек жер металдарының кең гаммасын қайта өңдеу 

қалдықтарынан алу бойынша ғылыми-инновациялық әзірлемелерді енгізуде өз тәжірибесі 

бар. Металлургиялық шлактар мен кен үйінділерін қайта өңдеулер бойынша жаңа 

технологияларды енгізуде орта мерзімді перспективада қосылған құны жоғары өнімді алуға 

мүмкіндіктер болады. Мұның бәрін Қазақстанда мұнайды, газды және металдарды 

өңдеулердіді тереңдету есебінен жүргізуге болады, уақыт өте келе бұл өнімдер 

халықаралық нарықтада өз орнын таба алады. 

Қазақстан әлемдік ірі астық өндіруші мемлекеттің бірі болып есептеледі. Астықты 

қайта өңдеу процестерін тереңдетуде көп салалы ҚҚТ құру үшін бастапқы базаға айналуы 

мүмкін. Осындай тізбекті дамыту бағыттары астықты қайта өңдеудің технологиялық 

процесін тереңдету үшін де, жемшөп өндірістерін, мал шаруашылығы оның ішінде ет және 

сүт өнімдерін өндіруді дамытуында көрініс табады. ҚҚТ-ға сондай-ақ элеваторлар, ауыл 

шаруашылығының техникасы және минералдық тыңайтқыштарды өндіретін зауыттар, 

фармацевтикалық бұйымдарды, табиғи тағамдық бояғыштарды, биотехнологиялық 

өнімдерді өндіретін кәсіпорындар және т. б. кіруі мүмкін. 

Экономикалық құрылымды әртараптандырудың және оның экспорттық бағдарының 

аталған бағыттары әлеуетті басым екені белгілі. Дегенмен ұсынылып отырған жобаларды 

жүзеге асыруға мемлекет тарапынан қолдау көрсету бойынша түпкілікті шешімдерді 

аталған өнімдерді ҚҚТ әдісі бойынша неғұрлым терең қайтадан өңдеуді дамытудағы 

ықтимал бәсекелестік артықшылықтарын жан-жақты талдағаннан кейін қабылдау тиіс. 

Экономиканың үстем салаларын анықтау кезінде ҚҚТ одан әрі дамытуды көздейтін 

бірлескен өндірістерді ұйымдастыру тұрғысынан ТҰК-ның өңірлік өкілдермен 

экономикалық жағынан ынтымақтастықты арттыру қажет. 

Бұгінгі таңдағы экономикалық дамудың негізгі сипаттамаларының бірі белгілі бір 

кезеңде алдыңғы қатарлы ғылыми-техникалық әзірлемелер негізінде құрылған 

технологияларды мерзімді алмастыру процесімен негізделген оның біркелкі емес сипаты 

болып табылады. Алдыңғы кезеңде көш бастаған елдер технологиялық тәртіптерді 

ауыстыру кезінде капиталдардың құнсыздануына және алдыңғы өндірістерде жұмыс 

істейтін қызметкерлердің біліктілігін жоғалтуға тап болады. Жаңа өндірістік-

технологиялық жүйені қалыптастырудағы бөлімдер құруға үлгерген елдер қосымшаның 

дәстүрлі салаларынан кететін капиталды тарту орталығына айналады. 

Қазақстан Республикасындағы инвестициялық-инновациялық саясаттың негізгі 

бағыттары: 

1. Жоғары технологиялық өндірістерді қалыптастыруға, оның ішінде шетелдік, 

сондай-ақ салааралық технологиялар трансфертінің тиімді жүйесін құруға жәрдемдесу. 

2. Жоғары ғылыми-технологиялық әлеуеті бар ғылыми-техникалық және 

өнеркәсіптік ұйымдар мен кәсіпорындар желілері бар қалалардағы ғылыми және 

инновациялық инфрақұрылымдардың (ғылыми-технологиялық аймақтар, ұлттық ғылыми 

орталықтар, технопарктер және т.б.) қазіргі заманғы элементтерін құру және олардың 

қызметін қолдау. 

3. Постиндустриялық экономика тұрғысынан озық салаларын дамытуда қазіргі 
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ғылыми-техникалық әлеуеттерді пайдалану. 

Қазақстан бүгінде бірқатар бағыттарбойынша, оның ішінде отандық әзірлемелер 

негізінде ғылымды қажетсінетін өндірістерді дамытуға мүмкіндік беретін ғылыми базаға 

ие: 

- биотехнологиялар (ауыл шаруашылығы дақылдары мен төрт түліктің жаңа 

сорттары мен генотиптері, бактериялардың штаммдары және т. б.); 

- ғарыштық технологиялар; 

- ядролық технологиялар; 

- жаңа материалдар, химиялық өнімдер және т. б. жасау. 

4. Қазіргі заманғы ғылыми-техникалық бағыттар саласында зерттеулер жүргізу 

үшін қажетті жағдайлар жасау: 

- химиялық технологиялар мен жаңа материалдар; 

- ақпараттық технологиялар. 

5. Ғылыми-техникалық және өндірістік ұйымдары мен кәсіпорындардың 

инновациялық қызметін ынталандыруға, ғылым мен инновациялар саласына инвестициялар 

тартуға, инновациялардың өнеркәсіпке және қызмет көрсету саласына тез арада кіруіне 

бағытталған заңнамалық базаны жетілдіру. 
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Республика Казахстан – страна великого будущего и прекрасных 

возможностей 
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«Только те народы, которым удастся опередить будущее и решительно пойти 

навстречу вызовам, окажутся победителями», 

Первый Президент Республики Казахстан,  

Нурсултан Абишевич Назарбаев [1]. 

 

Новая реальность – шаг в светлое будущее. 

XXI век – век новых возможностей. Его начало обусловлено активным внедрением 

процессов цифровизации в современную экономику на основе информационной и 

промышленной революции, а также процессов глобализации экономики. В настоящее 

время продолжается внедрение в экономику глобально конкурентоспособных цифровых 

технологий, в том числе передовых производственных, информационных, 

телекоммуникационных, а также систем искусственного интеллекта, виртуальной 

реальности, интернета вещей и, соответственно, трансформации экономики в цифровой 

формат или, иными словами, формирование цифровой экономики. 

Республика Казахстан является одной из развивающихся стран с широким 

восприятием нового. Система стратегического планирования, созданная Первым 

Президентом Казахстана Нурсултаном Назарбаевым, опирается на твердость 

стратегического курса и поступательную последовательность изменений, дает возможность 

действовать на опережение глобальных угроз и внутренних проблем. Данная система 

позволяет не отставать в развитии экономики в будущем. 

Основным стратегическим документом страны является долгосрочная Стратегия 

«Казахстан-2050», в которой Глава государства определил для нашей страны главную цель 

— войти в лигу тридцати развитых стран мира.   

Стратегия «Казахстан-2050» включает в себя ряд целей, осуществление которых 

является неотъемлемыми частями развития экономики и образования страны. 

 Наиболее важными являются следующие цели [2]:  

1. Мост в будущее. Путь в лигу тридцати развитых стран в условиях новой 

реальности.    

Стратегический план до 2025 года представляет собой среднесрочный план развития 

в реализацию долгосрочной cтратегии «Казахстан-2050». Он разработан в соответствии с 

накопленным национальным опытом планирования и продолжает курс на вхождение в 

«тридцатку» в новейших мировых условиях, с учетом новых глобальных вызовов и новых 

возможностей для Казахстана. 

Стратегический план до 2025 года приходит на смену Стратегическому плану 

развития РК до 2020 года, задачей которого было преодоление последствий мирового 

финансового кризиса 2007–2009 годов и развитие диверсифицированной экономики [2].  

Опираясь на данные статистики, можно уверенно сделать вывод о том, что 

Стратегический план до 2020 года свои основные цели выполнил:    

 Страна достигла цель по росту экономики. По предварительным итогам 2017 

года объем ВВП вырастет на 41% к 2009 году, что на 7,7 процентных пунктов выше 

целевого значения.  

 Объем международных резервов, с учетом Национального фонда, вырастет до 

66,1% от ВВП.  
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 Ожидаемая продолжительность жизни в стране увеличилась на 3 года до 72,4 

лет в 2016 году, что говорит о результативности мер по улучшению качества жизни и 

здоровья населения.  

 Доля населения с доходами ниже прожиточного минимума снизилась с 8,2% до 

2,6%.  

 Страна вошла в число стран-лидеров в рейтинге оценки качества начального 

образования TIMSS-2015, по рейтингу оценки качества среднего образования PISA в 2015 

году наши учащиеся улучшили результаты на 28-30 баллов по сравнению с 2012 годом.  

 Для поддержки наукоемкой экономики только за 2015–2016 годы выдано 117 

инновационных грантов, 45 команд стартапов завершили акселерацию и 8 стали 

участниками СЭЗ «Парк инновационных технологий».  

 Создан университет международного уровня — «Назарбаев Университет», 

который стал ведущим вузом страны. 

2. Опередить время. Новая модель экономического роста.    

Передовые страны мира в ускоренном порядке переходят от индустриальной стадии 

развития к инновационной. Этот переход сопровождается массированным внедрением 

новых технологий в базовых отраслях и созданием принципиально новых индустрий 

будущего технологического уклада 4.0. Масштаб инноваций в мире достиг небывалого 

размаха. При этом ресурсы минерального сырья перестали быть решающим конкурентным 

преимуществом и гарантировать успех страны. Успех страны определяется способностью 

осваивать самые передовые практики и технологии. В условиях бума инноваций меняется 

сама модель экономического роста передовых стран. Сегодня, чтобы не проиграть в гонке 

конкурентоспособности, национальная экономика Казахстана, опираясь на созданный 

высокий потенциал, должна в ускоренном порядке освоить новую модель экономического 

роста [2]. 

Новая модель экономического роста призвана обеспечить высокую 

конкурентоспособность национальной экономики Казахстана. Она требует очень высокого 

уровня профессиональной подготовки и мотивации людей. Формирующаяся парадигма 

развития ХХI века ставит во главу угла качество человеческого капитала. В полную силу 

заработают три основных драйвера:  

Первый — технологичная экономика. Это технологическое обновление и 

цифровизация базовых отраслей и усиление их позиций на мировых рынках. Сюда 

относятся агропромышленный, горно-металлургический и топливно-энергетический 

комплексы. Мы не отказываемся от наших базовых отраслей. Они составляют основу 

экономики и будут оставаться двигателем для других отраслей в среднесрочной 

перспективе. Повышение операционной эффективности, максимальное углубление 

переработки, включение в глобальные цепочки поставок — вот ориентиры для их развития. 

За счет первого драйвера мы растем вглубь.  

Второй драйвер — экспортоориентированная экономика. Это дальнейшая 

индустриализация обрабатывающей промышленности с фокусом на вывод на внешние 

рынки новых казахстанских товаров. Мы делаем ставку на реализацию системообразующих 

проектов, способных производить товары высокотехнологичных переделов. Эти «центры 

тяжести» позволят сформировать критическую массу индустриального 

предпринимательства. Основой станет внедрение технологий «Индустрии 4.0». За счет 

второго драйвера мы растем вширь.  

Третий драйвер — новая экономика. Это формирование новых индустрий и развитие 

сферы услуг [2].  

Данная цель определяет то, что цифровизация и технологическая революция 

создают возможности для возникновения новых индустрий на базе и вокруг традиционных 

отраслей экономики. Новые индустрии будут появляться как в производстве товаров, так и 

в сфере услуг.  

3. Наша целевая траектория роста.  Основания для оптимизма.    
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Согласно ожиданиям населения, представителей бизнеса и государственного 

сектора, Казахстан должен стать открытой, единой и справедливой страной с растущим 

уровнем жизни людей и конкурентоспособной экономикой, основанной на передовых 

технологиях и навыках. Достижению этой цели соответствует рост национальной 

экономики на уровне не менее 4,5-5% ВВП в среднем в год [2]. 

4. Не только рост ВВП. Параметры качественного прорыва.    

В парадигме развития ХХI века высокие темпы экономического роста являются 

необходимым, но недостаточным условием национального успеха. В усложнившемся и 

быстро меняющемся мире валовый внутренний продукт (ВВП) в полной мере не отражает 

качество жизни в стране, уровень реального благосостояния граждан и весь потенциал 

национальной экономики. Наряду с достижением стабильно высоких темпов роста ВВП 

Казахстана Стратегический план 2025 ставит задачи качественного прорыва [2]. 

5. Опережающая модернизация. Системные реформы для ускоренного развития. 

 Главной особенностью этой цели выступает новый человеческий капитал. Развитие 

человеческого капитала, обладающего высококачественными и востребованными 

навыками XXI века, является приоритетной задачей, от которой будет зависеть дальнейший 

рост экономики Казахстана. Казахстан является страной с высоким индексом 

человеческого развития — 56 место из 188 стран. Мы одна из немногих стран мира, с 

позитивной демографической динамикой. Мы успешно прошли кризис, вовлекая в 

экономический оборот доступные человеческие ресурсы. Вместе с тем на сегодня только 

11% населения занято в сфере экономики знаний. Уже через 5-7 лет экономике потребуется 

20-25% «умных» рабочих мест и специалистов. Это вызов, на который мы должны ответить. 

В перспективе ближайших десяти лет недостаточная компетентность и квалификация 

кадров может стать серьезным барьером для роста. Образование как основа экономического 

роста Данный приоритет предполагает реализацию следующих задач: достижение 

всеохватывающего и востребованного образования; повышение мотивации и качества 

подготовки педагогических кадров; интеграция образования в глобальную среду.   

Система образования будет направлена на улучшение качества подготовки кадров 

для модернизации экономики Казахстана за счет повышения конкурентоспособности 

выпускников, а также гибкого формирования государственного образовательного заказа с 

учетом специальностей, требуемых для будущей экономики. Для этого будет проводиться 

системная и постоянная работа по обновлению программ образования на всех уровнях, 

направленных на формирование функциональной грамотности, критического мышления, 

способностей применять знания и умения в реальной жизни. Будет повышен уровень 

академической свободы учебных заведений и общественного участия в управлении ими. 

Будет повышена роль попечительских и наблюдательных советов в осуществлении 

общественного контроля за академической, операционной и финансовой деятельностью 

учебных заведений. Вузам будет предоставлена самостоятельность в разработке учебных 

программ и поставлена задача по подготовке выпускников к рынку труда. Расширение 

партнерства и привлечение частных инвестиций на всех уровнях об- разования являются 

важным инструментом повышения качества образовательных услуг. Для этого будет 

внедрен механизм подушевого финансирования, действующий по принципу «деньги идут 

за учеником», который обеспечит конкуренцию между образовательными организациями 

всех форм собственности. Будет развиваться партнерство между учебными заведениями и 

бизнесом в виде со-финансирования образовательных грантов, стажировок, 

наставничества, тренингов и практических обучающих мероприятий[2]. 

Данная цель предполагает ориентирование системы подготовки кадров на 

требования новой экономики. Приоритет будет осуществлен за счет выполнения 

следующих задач: развитие национальных систем прогнозирования и квалификаций; 

поддержка предприятий в повышении квалификации сотрудников.   Перед Казахстаном 

стоит масштабная задача по обеспечению новой экономики кадрами, способными к 

повышению производительности, технологическому обновлению и цифровизации 
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предприятий и отраслей. Это будет достигнуто как за счет притока на рынок труда новых 

квалифицированных работников из системы образования, так и через обучение уже 

действующих работников. Для удовлетворения будущих потребностей рынка труда 

получит развитие национальная системы прогнозирования развития трудовых ресурсов. На 

основе учета состояния и прогнозов развития рынка труда будет регулярно обновляться 

Национальный классификатор знаний, который также обеспечит формирование 

качественных требований к рабочей силе. Актуализированные профессиональные 

стандарты, определяющие набор знаний, навыков и компетенций по всем профессиям, 

станут своего рода техническим заданием от бизнеса на подготовку специалистов и основой 

для разработки и обновления образовательных программ и учебно-методической базы. 

Получит развитие послевузовское образование в рамках концепции обучения в течение 

всей жизни, предполагающая переобучение действующих руководителей и персонала 

предприятий страны. Для переподготовки специалистов, необходимых для запуска 

технологических изменений, вузы и организации ТиПО откроют курсы по переобучению и 

повышению квалификации работников, проводимые в различных форматах, удобных для 

совмещения работы и учебы. Помимо действующих организаций профессионального 

образования инфраструктура обучения дополнится учебными центрами при предприятиях 

и частными провайдерами. 

Приоритет продуктивной занятости предполагает реализацию следующих задач: 

повышение трудовой мобильности и другие активные меры содействия занятости; создание 

эффективной модели трудового посредничества; создание благоприятных условий для 

привлечения высококвалифицированных кадров из-за границы.   Рост производительности 

имеющихся трудовых ресурсов является основой роста производительности всей 

экономики. Для повышения продуктивной занятости безработные и самозанятые получат 

возможность получения специальности, переквалификации или добровольного 

переселения в регионы, где отмечается нехватка кадров. Развитие массового 

предпринимательства, как одной из форм продуктивной занятости, будет включать 

микрокредитование и обучение основам предпринимательства под руководством опытных 

бизнес-тренеров. Также будут приняты меры по поддержке работников, высвобождаемых 

в результате модернизации и цифровизации предприятий [2]. 

На основе вышеизложенного, можно сделать вывод о том, что новая реальность 

создает для страны существенные риски, но в то же время, открывает уникальные 

возможности.  

Накопленный потенциал Казахстана позволяет стране активно встраиваться в новое, 

еще только возникающее мировое разделение труда на самых выгодных условиях. 

Стратегический план 2025 реализует идею инклюзивного экономического роста. 

Всемирный банк определяет инклюзивный рост как высокий и устойчивый, широко 

распространенный по всем секторам экономики, вовлекающий значительную часть 

трудовой силы и характеризующийся равенством возможностей в доступе к рынку и 

ресурсам. Улучшение жизни должны почувствовать все регионы Казахстана, все 

социальные группы, подавляющее большинство граждан. Национальный бизнес сможет 

совершить качественный прорыв благодаря открывшимся для частного сектора новым 

возможностям.  

Инклюзивный рост — это принцип экономической справедливости. Такой подход 

позволит конвертировать высокие темпы роста национальной экономики — в развитие 

человеческого капитала и усилить конкурентоспособность казахстанского бизнеса.  
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Секция 3 – Устойчивое развитие финансовой системы Казахстана: новые 

вызовы и возможности. 
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The constant changes taking place in the modern world economy make it necessary to 

improve social processes. This is primarily true of such a strategic important area as the financial 

sector, which is linked to the entire economy. The current stage of economic development clearly 

shows the increasing influence of financial policy and the economic categories "money, finance 

and credit".Critical reflection on both the legacy of the past and the new in the field of economic 

development is essential, since the applied concept of economic reform has not led to an increase 

in public goods and has increased the gap between the poor and the rich.As you know, effective 

theory is one of the most important prerequisites for an effective financial policy.In the current 

conditions, to overcome the economic crisis, it is necessary to determine what theoretical 

prerequisites exist for this, and what theories should be based on. Then the socio-economic 

guidelines will be sufficiently justified for their effective use in practice. 

In the context of the transition to a market economy, a theoretical vacuum has formed in 

the sciences of money, finance, and credit, which is mostly filled with not always critically 

accepted concepts of economists copied from Western scientists, which at first glance are 

effective, but in fact are absolutely ineffective for the national economy. 

It is no accident that at present our economic science, including financial science, has 

become one-sided, focusing only on Western civilization. The consequence of this method of 

cognition is a simple withdrawal of material from the arsenal of reality, and not a systematic 

analysis of phenomena, i.e. everything is based on empirical knowledge. Certainly, empirical 

knowledge is a necessary base of science, it raises questions, but it is not the theory itself. As you 

know, empirical knowledge does not investigate the causes of phenomena, how they evolve, what 

is positive and what is negative in them,what is their future.The founders of political and modern 

economics were guided by the idea of the universal character of human history. However. Western 

Europe was considered a model of civilized development, and all the constructive elements of 

economic theory were taken from the experience of European capitalism. 

Thus, when carrying out economic reform, the theoretical and methodological issues of the 

transformation of the economic system, i.e. the laws and principles of transformation, were 

ignored.Only the reliance on fundamental science and the creation of a full-fledged system of 

financial science will reveal the objective and subjective contradictions of the existing financial 

and credit system, will give a powerful impetus to the development of knowledge. This will allow 

us to develop a scientifically sound financial policy that takes into account the interests of all 

economic entities .Knowledge of the principles and patterns of transformation processes is the key 

to the success of ongoing reforms and effective decision-making.The previously existing theories 

and methods of regulating economic processes and getting out of the financial crisis were not 

sufficiently acceptable. The current crisis is, in fact, a consequence of a spontaneous process in the 

reproduction process, which has led to a strong separation of the financial sector from the real one, 

i.e. from its material basis, to the degradation of life - supporting and budget-forming types of 

production-agriculture, forestry and food industry. 

An exceptionally important problem associated with the generation of economic crises is 

overlooked - this is the violation of the interaction of the four stages of the cycle of social 

reproduction (production - distribution-exchange - consumption) that are in dialectical connection 
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in the conditions of the existing cyclical development of socio-economic relations.The functions 

performed by the economic categories "finance, money and credit" will be subordinated to 

ensuring the continuity and proportionality of social reproduction as a whole when regulating the 

reproduction process at the appropriate state level, preventing the separation of the economic 

categories "finance" from real economic processes. 

Consequently, the foundation for the creative development of the theory of finance should 

be the renewal of its philosophical basis, its de-ideologization, and the use of new rational 

approaches. 

The cardinal questions of the theory of finance are the choice between distributional and 

reproductive concepts. 

As you know, the distributional theory interprets that finance arises at the second stage of 

the reproductive process (distribution-exchange-consumption). In the distribution of the value of 

the total social product, the reproduction theory, as an economic category - at all stages (production 

- distribution - exchange - consumption), takes into account the variety of features of the 

functioning and role of finance in the economy as a whole. The reproductive approach to the 

analysis of finance and other economic categories is more fruitful, because it is based on the study 

of the underlying causes of disproportion and changes in social relations. 

Such a statement of the question of the development of the science of finance involves 

considering as the goal of the financial system the development of real production to ensure, 

ultimately, a decent life for the citizens of their country. 

Of course, it is not customary to refer to specific theories in government documents on 

economic policy. But the conceptual positions formulated in them are based on certain theories. 

The advantage of the reproduction theory, for example, bycompared with monetarism, it consists 

in a fundamental analysis and assessment of the financial condition of the state, region, etc.and the 

development of proposals to improve its level. This approach determines the primary importance 

of the formation of the economic potential of the state, to increase the mutually beneficial 

integration process with other countries.The proportionality of the reproductive process can be 

ensured only with conscious human activity, with the knowledge and skillful use of the laws of 

reproduction, the practice of forecasting and planning social development. In this regard, it is 

necessary to adopt the law "On Indicative Planning" and provide for planning standards, indicators 

of socio-economic development and financial support and control of the work of development 

institutions, state corporations, as well as requirements for national programs. 

In order to effectively manage the country's cash flows, it is necessary to take urgent 

measures to ensure that the money earned in the Republic of Kazakhstan works for the economy 

of this country. For many owners (residents and non-residents), the Republic of Kazakhstan is a 

country where you can work and earn money, but not live .We believe that a timely fiscal strategy 

should move away from the postulates of the liberal-monetarist concept, which hinders the 

innovative development of the Republic of Kazakhstan, but is still implemented in the financial 

policy. On the face of the need to abandon illusions about the innovative ability of oligarchic 

capital and private initiative. The main thing in the development of Kazakhstan can only be a 

powerful modernized public sector and the national financial system with the leading role of state 

financial institutions in it. 

Such a statement of the question, in our opinion, will allow the regions to learn how to earn 

money, instead of the legalized expectation of redistributing money from the center. Therefore, it 

is currently relevant to model the financial system in different directions with the mandatory 

reflection of financial flows and their circulation in them.Such modeling of the financial potential 

of regions and sectors of the economy will make it possible to determine the ability of the national 

economy as a whole to expand reproduction and to designate regions and sectors as "donors" and 

"recipients". 

The lack of regulation of budget relations already encourages "budget dependency".The 

reasons for the crisis of the system of inter-budgetary relations are rooted not only in the difficult 

economic and social situation, but also within this system itself, in its ideology and mechanisms, 
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in the unjustified reduction of the content of budget independence only to financial technologies. 

In this regard, it is no longer sufficient to make only partial corrections. We need a systematic 

modernization that can bring budget independence in line with the unique socio-economic and 

environmental differentiation of the territories of the Republic of Kazakhstan. Of course, the 

presented proposal is quite conditional, but in the long term, when comparing the dynamics of the 

development of all the criteria for the financial stability of the territories, it will enable the 

conscious development of the regions, the "search" for reserves and the effective use of funds. 

Even in the Soviet economic practice, the activities of the heads of regions and enterprises 

were evaluated on the basis of the financial condition of the management objects. And the criteria 

mainly included the following indicators: budget execution, taxes, money circulation, non-

payments on supplier accounts and on loans 

The Strategic Plan until 2025 replaces the Strategic Development Plan of the Republic of 

Kazakhstan until 2020, which was aimed at overcoming the consequences of the global financial 

crisis of 2007-2009 and developing a diversified economy. Today, the Strategic Plan until 2020 

has fulfilled its main goals: We have achieved the goal of economic growth. According to the 

preliminary results of 2017, GDP will grow by 41% by 2009, which is 7.7 percentage points higher 

than the target value. The volume of international reserves, including the National Fund, will grow 

to 66.1% of GDP. Life expectancy in the country increased by 3 years to 72.4 years in 2016, which 

indicates the effectiveness of measures to improve the quality of life and health of the population. 

The share of the population with incomes below the subsistence minimum decreased from 8.2% 

to 2.6%. We are among the leading countries in the rating of the quality of primary education as 

TIMSS-2015, according to the rating of the quality of secondary education in Pisa in 2015, our 

students improved their results by 28-30 points compared to 2012. To support the knowledge-

based economy, 117 innovation grants were issued in 2015-2016 alone, 45 startup teams 

completed acceleration and 8 became participants of the Park of Innovative Technologies FEZ. 

The university of the international level — "Nazarbayev University", which became the leading 

university of the country, was created. The main program tasks and target indicators of the 

Strategic Plan until 2020 have been fulfilled ahead of schedule, while the remaining ones are 

implemented through state programs and strategic plans of state bodies. Meanwhile, the country 

has set new ambitious goals. Since the beginning of the implementation of the Strategic Plan until 

2020, the Head of State initiated the most important political documents of a strategic nature, such 

as the Strategy "Kazakhstan–2050", the National Plan "100 concrete steps to implement five 

institutional reforms", the Message to the people "The Third Modernization of Kazakhstan: global 

competitiveness" and the article "Modernization of public consciousness", which require a review 

of approaches to the implementation of strategic objectives for the medium term. 

The Strategy for development of the Republic of Kazakhstan until the year 2030 
In October 1997 the President of the Republic of Kazakhstan in his Address to the people 

of the country «Prosperity, security and ever growing welfare of all the Kazakhstanis» presented 

the Strategy for development of the Republic of Kazakhstan until the year 2030. The "Kazakhstan-

2030" Strategy outlined a long-term way of development of the sovereign republic, directed at 

transforming the country into one of the safest, most stable, ecologically sustained states of the 

world with a dynamically developing economy. 

The "Kazakhstan-2030" Strategy for development  provides implementation of seven 

long-term priorities: 

1. Nationalsecurity. 

2. Domestic political stability and consolidation of the society. 

3. Economic growth based on an open market economy with high level of foreign 

investments and internal savings. 

4. Health, education and well-being of kazakhstani citizens. 

5. Powerresources. 

6. Infrastructure, more particularly transport and communication. 

7. Professionalstate.     
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These priorities served as a basis for building country’s development plans for medium-

term and long-term periods. The Strategic plan for development of the Republic of Kazakhstan 

until the year 2010, approved by the Decree of the President of the Republic of Kazakhstan in 

December, 2001 became the first long-term stage of implementation of the "Kazakhstan-2030" 

Strategy. The next stage of implementation of the "Kazakhstan-2030" Strategy is the Strategic plan 

for development of the Republic of Kazakhstan until the year 2020. 

Downloadprogram’sfulldescription 

The strategic plan for development of the Republic of Kazakhstan until the year 2020 

The strategic plan for development of the Republic of Kazakhstan until the year 2020, has 

been approved by the Decree of the President of the Republic of Kazakhstan No. 922 dated 

February 1, 2010. 

The period of developing the Strategic plan 2020 concurred with the beginning of the most 

serious global financial and economic crisis in the history of the mankind for the last seventy years. 

As a result the emphasis of the Strategic plan 2020 was made on implementation of measures, 

directed at increase of the national economy’s stability in relation to negative consequences of 

world or regional crises. 

During the next decade five key directions will be the priority in the state’s activity: 

 preparationforpostcrisisdevelopment; 

 provision of the economy’s sustained growth by way of accelerated diversification 

through industrialisation and infrastructure development; 

 Investments into the future - increase of human capital’s competitiveness for the 

achievement of sustained economic growth, prosperity and social well-being of kazakhstani’s; 

 provision of the population with qualitative social and housing and communal 

services; 

 strengthening of the international consent, safety, stability of the international 

relations. 

 strengthening interethnic consent, security, stability of international relations. 

As a result of implementation of the Strategic plan 2020 Kazakhstan should achieve 

the following key indicators: 

 In 2020 Kazakhstan will become a country that came out of the world crisis stronger 

and more competitive, with diversified economy and population actively involved in new 

economy. 

 By 2020 Kazakhstan will already be among fifty most competitive countries of the 

world with a favorable business climate that allows attraction of considerable foreign investments 

in the country economy’s non-primary sectors. 

 By 2020 the country will possess human resources necessary for development of 

diversified economy, and also possess infrastructure necessary for serving domestic businessmen 

and exporters. 

 By 2020 the Kazakhstani economy will increase in real terms by more than one 

third in relation to 2009 level. 

 By 2020 the share of population with incomes below living wage will decrease to 

8 %. 

The main achievement of implementation of the Strategic plan 2020 should be a substantial 

increase of well-being of the country’s citizens as a result of consecutive diversification and 

qualitative improvement of Kazakhstan’s economic growth structure. 

At present, market relations are increasingly evolving towards cooperation rather than 

fierce competition. Cooperation is impossible without a high level of honesty and fairness in the 

implementation of financial policy.Therefore, the reputation of the national currency today has 

become the most important capital of modern states, making more and more efforts to ensure its 

stability and preservation through maintaining self-confidence, since money serves the national 

idea of the country that issues it.The possibility of economic transformation is determined not only 

by the material and organizational component, but also by the state of public consciousness. 

https://www.akorda.kz/upload/content_files/doc/Gos_programi/%D0%A1%D1%82%D1%80%D0%B0%D1%82%D0%B5%D0%B3%D0%B8%D1%8F%202030%20%28%D0%B0%D0%BD%D0%B3%D0%BB%29.doc
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Therefore, it is extremely important when the heads of departments systematically communicate 

with the population, convincing the audience of the correctness of the changes being carried out, 

i.e. the scale of the tasks should correspond to the scale of the individual. 

The problem of gaining trust is not economic, but social science, therefore, it must be 

earned by real actions and results. 

A number of historical facts confirm the thesis about the need for public trust as a 

prerequisite for economic success.For example, did the economic mechanisms that later became 

known as "Keynesianism" contribute to the success of the "new deal"?Roosevelt? Was it only the 

economic logic of the Erhard reforms that contributed to the post-war revival of Germany? 

Thus, the "German miracle" is not only the effort of all Germans, hard work, efficiency 

and organization, but also the respectful and principled position of officials towards their people. 

Thus, the Minister of Finance, Fritz Scheffer, showed the utmost thrift and avarice. They say that 

the conversation with visitors in his office, whoever came, he began with the words: "there is no 

money and is not expected."And it is no coincidence that the German mark has gradually become 

one of the strongest currencies, which began to equal the currencies of other countries. In our 

modern history, the only Chairman of the National Bank of the Republic of Kazakhstan, G. A. 

Marchenko, who did not agree to devalue the national currency, defending the parameters of 

monetary policy, and thus earned great trust and respect not only among financiers, but society as 

a whole. 
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Криптовалюта в Казахстане 

 

Абдрахимов С.У. – ст.преподаватель 

Алматинская академия экономики и статистики г.Алматы 

e-mail: sabdrakhimov88@gmail.com 

 

Криптовалюта – это разновидность цифровых денег, которые используются 

участниками оборота для проведения расчетов в Интернете за товары и услуги. Единицей 

данной валюты является "coin", что в переводе с английского языка означает "монета". 

Криптовалюта существует только в электронном виде. В основе этих виртуальных денег 

лежит специальная технология – блокчейн. Блокчейн – это технология 

децентрализованного хранения и распределенного внесения записей о транзакциях, 

основанная на криптографических методах защиты информации, позволяющая исключить 

посредника. Блокчейн может иметь разные конфигурации в зависимости от области 

применения, начиная с общедоступных сетей с открытым исходным кодом, заканчивая 

приватными сетями, где требуется явное регулирования прав доступа на чтение и запись 

данных. 

В Казахстане интерес к криптовалюте растет с каждым годом. На данный момент на 

рынке имеются более 1000 видов криптовалюты. Самой известной и дорогой 

криптовалютой является Биткойн. Появляются новые игроки, готовые вкладываться в 

криптобизнес. Стоимость самой известной криптовалюты – Биткойн постоянно растет и 

https://www.akorda.kz/en/official_documents/strategies_and_programs
mailto:sabdrakhimov88@gmail.com
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сейчас составляет примерно 53.000 долларов США. Тем самым являясь привлекательным 

для инвесторов. К тому же появляются майнинг-фермы, где добывают криптовалюту, 

Казахстан привлекателен для майнеров своими низкими тарифами на электричество. 

Курс криптовалют к казахстанскому тенге 

Код Валюта  Курс  24ч 

График за 

24ч 
Дата 

BTC Биткоин 
23703848 +0.47%  

22.04.21 

17:22:30 

ETH Эфириум  
1099445 +12.28%  

22.04.21 

17:22:30 

BNB Binance Coin 
242829.03 -0.47%  

22.04.21 

17:22:29 

XRP Рипл 
567.84 +0.4%  

22.04.21 

17:22:29 

USDT Tether  
432.47 +0.09%  22.04.21 

 

График изменения цены на Биткойн с 2011 по 2019 годы 

 
 

График изменения цены на Биткойн за 2020-2021 годы 

 

https://cryptocharts.ru/kzt/?order=begin
https://cryptocharts.ru/kzt/?order=high
https://cryptocharts.ru/kzt/?order=plus
https://cryptocharts.ru/bitcoin-kazahskiy-tenge/
https://cryptocharts.ru/ethereum-kazahskiy-tenge/
https://cryptocharts.ru/binance-coin-kazahskiy-tenge/
https://cryptocharts.ru/ripple-kazahskiy-tenge/
https://cryptocharts.ru/tether-kazahskiy-tenge/
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Цена на биткоин характеризуется высокой волатильностью. Риски волатильности 

объясняются отсутствием фундаментальных основ ценообразования биткоина и влиянием 
на его цену в основном поведенческих факторов со стороны инвесторов - массовый 
ажиотаж, поиск альтернативных способов инвестирования с высокой доходностью и т.д. 
Например, в понедельник утром, 11 января, курс биткоина начал снижаться после открытия 
торгов. Криптовалюта упала на 11,06%, до 33,951 тыс. долларов. Тремя днями ранее 
стоимость биткоина оценивалась в 41 тыс. долларов, обновив исторический максимум. По 
мнению экспертов, на рынке биткоина в последнее время был перегрев, и корректировка 
цен не была исключена. 

Криптовалюта в Казахстане не запрещена, но при этом не является законным 
платёжным средством. Она не регулируется государством, как объект инвестирования, 
соответственно, не может рассматриваться и использоваться в качестве денег. 
Отечественные инвесторы, которые вкладываются в биткоин, несут персональную 
ответственность при возникновении проблем со сделками и расчётами. Любые 
криптооперации не гарантируют сохранности вложенных денег, подчёркивают в Агентстве 
по регулированию и развитию финансового рынка.  

Существует немало критики в отношении криптовалюты как к примеру они часто 
сравниваются с пирамидными схемами и экономическими пузырями, такими как, 
например, пузырь на рынке недвижимости. Говард Маркс из Oaktree Capital 
Management заявил в 2017 году, что цифровые валюты являются «ничем иным как 
необоснованной манией (или возможно, пирамидной схемой), основанной на желании 
придать вес чему-то, что имеет очень мало или совсем ничего кроме того, что люди будут 
платить за это», и сравнил это с тюльпаноманией (1637), финансовой пирамидой Компании 
Южных морей (1720) и пузырём доткомов (1999). Есть и примеры явного мошенничества в 
данной сфере — паразитируя на неинформированности населения об особенностях 
криптовалют, была создана система OneCoin, которая позиционировалась как 
криптовалюта, но при этом она изначально являлась финансовой пирамидой, вся 
информация была централизована только у компании-эмитента и она могла произвольно 
изменять любые данные, так как не было блокчейна, его лишь имитировала обычная 
база SQL.  

Роберт Шиллер, американский учёный-экономист, лауреат премии по экономике 
памяти Альфреда Нобеля, считает, что биткойн демонстрирует схожесть с экономическим 
пузырём. При этом любая коммерция, использующая криптовалюты, пострадает от их 
огромной нестабильности. 

Бывший глава ФРС, Алан Гринспен назвал bitcoin пузырём без присущей валюте 
ценности. 

14 марта 2014 года бизнесмен Уоррен Баффет в телевизионной передаче «Squawk 
Box», назвал bitcoin «миражом» и посоветовал «держаться от него подальше». 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%B8%D1%80%D0%B0%D0%BC%D0%B8%D0%B4%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D1%81%D1%85%D0%B5%D0%BC%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%AD%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D0%BE%D0%BC%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%BF%D1%83%D0%B7%D1%8B%D1%80%D1%8C
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%83%D0%B7%D1%8B%D1%80%D1%8C_%D0%BD%D0%B0_%D1%80%D1%8B%D0%BD%D0%BA%D0%B5_%D0%BD%D0%B5%D0%B4%D0%B2%D0%B8%D0%B6%D0%B8%D0%BC%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B8
https://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%9C%D0%B0%D1%80%D0%BA%D1%81,_%D0%93%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D1%80%D0%B4&action=edit&redlink=1
https://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=Oaktree_Capital_Management&action=edit&redlink=1
https://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=Oaktree_Capital_Management&action=edit&redlink=1
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D1%8E%D0%BB%D1%8C%D0%BF%D0%B0%D0%BD%D0%BE%D0%BC%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%BE%D0%BC%D0%BF%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%8F_%D0%AE%D0%B6%D0%BD%D1%8B%D1%85_%D0%BC%D0%BE%D1%80%D0%B5%D0%B9
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%BE%D0%BC%D0%BF%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%8F_%D0%AE%D0%B6%D0%BD%D1%8B%D1%85_%D0%BC%D0%BE%D1%80%D0%B5%D0%B9
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%83%D0%B7%D1%8B%D1%80%D1%8C_%D0%B4%D0%BE%D1%82%D0%BA%D0%BE%D0%BC%D0%BE%D0%B2
https://ru.wikipedia.org/wiki/OneCoin
https://ru.wikipedia.org/wiki/SQL
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A8%D0%B8%D0%BB%D0%BB%D0%B5%D1%80,_%D0%A0%D0%BE%D0%B1%D0%B5%D1%80%D1%82_%D0%94%D0%B6%D0%B5%D0%B9%D0%BC%D1%81
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%80%D0%B5%D0%BC%D0%B8%D1%8F_%D0%BF%D0%BE_%D1%8D%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D0%BE%D0%BC%D0%B8%D0%BA%D0%B5_%D0%BF%D0%B0%D0%BC%D1%8F%D1%82%D0%B8_%D0%90%D0%BB%D1%8C%D1%84%D1%80%D0%B5%D0%B4%D0%B0_%D0%9D%D0%BE%D0%B1%D0%B5%D0%BB%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%80%D0%B5%D0%BC%D0%B8%D1%8F_%D0%BF%D0%BE_%D1%8D%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D0%BE%D0%BC%D0%B8%D0%BA%D0%B5_%D0%BF%D0%B0%D0%BC%D1%8F%D1%82%D0%B8_%D0%90%D0%BB%D1%8C%D1%84%D1%80%D0%B5%D0%B4%D0%B0_%D0%9D%D0%BE%D0%B1%D0%B5%D0%BB%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A4%D0%B5%D0%B4%D0%B5%D1%80%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D1%80%D0%B5%D0%B7%D0%B5%D1%80%D0%B2%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D1%81%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B5%D0%BC%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%BB%D0%B0%D0%BD_%D0%93%D1%80%D0%B8%D0%BD%D1%81%D0%BF%D0%B5%D0%BD
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A3%D0%BE%D1%80%D1%80%D0%B5%D0%BD_%D0%91%D0%B0%D1%84%D1%84%D0%B5%D1%82
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Әлеуметтік саланың барлық компоненттерінің тиімді жұмыс істеуі биліктің, қоғам 

мен бизнестің экономикалық мүдделерінің тепе-теңдігіне қол жеткізудің және оны 
сақтаудың маңызды шарты болып табылады. Жоғарыда аталғандардың негізінде 
мемлекеттің тыныс-тіршілігін қамтамасыз ететін функцияларын іске асыру бағытында 
қаржы қаражатын үздіксіз молықтыруға және қайта бөлуге кепілдік беретін ұтымды 
қалыптастырылған нормативтік-құқықтық база жатыр. 

Соңғы онжылдықтар ішінде біздің елімізде халықты зейнетақымен қамсыздандыру 
жүйесін кезең-кезеңімен реформалау жүріп жатыр. Оның сөзсіз жетістіктеріне тиісті 
төлемдердің жүйелілігі мен эволюциялық өсуін жатқызуға болады. Сонымен бірге, үлкен 
жастағы адамдардың көпшілігінің өмір сүру деңгейі төмен болып қала береді, ал 
Қазақстанның бірыңғай жинақтаушы зейнетақы қорының кіріс көздері сенімді және 
тұрақты емес. 

Зейнетақы жүйесінің құрылмын әр мемлекет өзіндік ерекшеліктері мен 
мүмкіндіктерін ескере отырып өзіндік жүйелер үлгісін қалыптастырған болатын. Қазіргі 
уақытта бұл төлемдер өте ұсақ аралдық мемлекеттерден басқа барлық мемлекеттерде 
қарастырылады. Алайда, олардың деңгейлері әр түрлі. Оның себептері экономикалық-
географиялық факторлар мен демография жағдайына тәуелді. 

Қазақстанды қарастыратын болсақ, ҚР Еңбек және халықты әлеуметтік қорғау 
Министрлігінің мәліметтері бойынша, Қазақстанда 2,2 млн зейнеткерлер тіркелген. Енді 
елімізді басқа мемлекеттермен салыстырып көрейік: 

 
Кесте 1 - Зейнетақы мен жалақының ара қатынасы  

Елдер  Отраша зейнетақы, 
АҚШ доллар/айлық 

Орташа жалақы, 
АҚШ доллар/айлық 

Зейнетақы мен 
жалақының ара 
қатынасы 

Қазақстан  220 473 2,15 

АҚШ 1503 4150 2,76 

Канада 1416 3400 2,40 

Франция  1170 3609 3,08 

Ұлыбритания  696 2873 4,12 

Лихтенштейн  3515 5850 1,66 

Дания  3000 3835 1,27 

Германия 900 4412 4,90 

Финляндия 1781 4151 2,33 

Италия  1404 2826 2,01 

Түркия  699 1200 1,71 

Жапоия  1700 2971 1,74 

Белориссия  169 479 2,83 

Ресей  212 463 2,18 

Қырғызстан  72 215 2,98 

Ескерту: дереккөз [1] 
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Кесте мәліметтері бойынша, экономикасы тұрақты дамыған Үлкен Жетілік елдері 

мен Қазақстан секілді дамушы мемлекеттердің зейнетақы мөлшерлемесі мен жалақы 

көрсеткіштері берілген. Орташа айлық номиналды жалақыны есепке алғанда, (204 330 теңге 

немесе 473 доллар), қазақстандықтар зейнетке шыққанда 2,15 есе кем алады. Осыған ұқсас 

жалақы мен зейнетақы төлемдерінің ара қатынасы Ресей, Италия, Финляндия және 

Канадада айқындалған. Алайда, кейбір елдерде, мысалы, Данияда зейнетақы мөлшері 

айлық жалақыдан 1,27 есе кем екенін аңғаруға болады. Енді көрші мемлекет Қырғызстанды 

қарастырсақ, еңбек жалақысы орташа  18 000 сом (215 доллар). Зейнеткерлік жасына келген 

тұрғындар  (55 жас әйелдер үшін,  ерлер үшін- 60) айлық зейнетақылық төлемдерін орташа 

6 061 сом (72 доллар) мөлшерінде алуы мүмкін, бұл жалақымен салыстырғанда, 3 есе кем. 

Ал Түркияда еңбекке жарамды халықтың айлық орташа жалақысы – 10 128 лир (1 200 

доллар). Бұл жағдайда зейнеткерлер төлемдер бойынша артта емес – шамамен 5 900 лир 

(699 доллар). Бұрын бұл елде зейнеткерлік жасы 45 жастан басталатын, қазір заңнамаға 

енгізілген түзетулерге сәйкес, әйелдер 58 жаста, ал ерлер 60 жаста зейнетке шығуға тиіс 

болып есептеледі. Бұл суреттен біз зейнетақы мөлшерінің жалақы мөлшерінен қаншалықты 

ауытқып тұрғанын байқап қана қоймай, қай мемлекеттің зейнетақы мөлшері жоғары екенін 

де байқаймыз.  

 Жалпы әлем елдері бойынша 39 ішінде зерттеу жұмыстары жүргізілді. Сарапшылар 

20 зейнетақы жүйесінің бағалауы 2020 жылы covid-19 коронавирустық инфекциясының 

пандемиясына байланысты төмендегенін анықтады. Осыған байланысты рейтинг өзгеріп, 

зерттеу авторларының бірі Дэвид Нокстың пікірінше, пандемия кезіндегі әлемдік рецессия 

зейнетақы жарналарының қысқаруына, инвестициялардың кірістілігінің төмендеуіне және 

көптеген елдерде мемлекеттік қарыздың өсуіне әкелді.Зерттеуге сәйкес," А рейтингісін " 

Нидерланды мен Дания алды. "B рейтингі" - Израиль, Австралия, Финляндия, Норвегия, 

Сингапур, Канада, Жаңа Зеландия, Германия, Ирландия және Чили. Ал рейтингтегі ең 

нашар деп Аргентина мен Таиланд танылды. 

Жапония зейнетақы жүйесі. Әлем бойынша зейнеткерлер саны жөнінен бірінші 

орын алатын мемлекет - Жапония. Сол себепті бұл елдегі зейнетақы жүйесімен танысып 

көрелік. Жалпы Жапонияның зейнетақы жүйесі дүние жүзі бойынша ең жетілген жүйенің 

бірі болып саналады. Сондықтан бұл мемлекет жасы келген тұрғындарын қаматамасыз 

етуге жағдайы бар. Зейнеткерлері жақсы тұратын мемлекеттің зейнетақы жүйесі тарихынан 

мәлімет бере отырып, Қазақстанмен салыстырайық. Жапонияда зейнетақы жүйесі 1942 

жылы арнайы заң жүзінде енгізілген. Соғыстан кейін зейнетақының үштен бір бөлігі 

мемлекет, қалған үштен екі бөлігі жұмыс беруші салымдары есебінен төленді. 1986 жылы 

жинақтаушы жүйе енгізілді. Сондықтан арнайы әлеуметтік қор құрылып, азаматтарды 

зейнетақымен қамтамасыз етумен айналысты. Байқағандығымыздай біздің елімізбен ең 

басты ұқсастығы да осы болатын. Яғни елімізде бастапқыда ынтымақтастық жүйесі болып 

кейінен жинақтық жүйеге ауысуы секілді. 

 

Кесте 2 - Қазақстан мен Жапония жүйесі 

Қазақстан Жапония 

10% мөлшерлеме 8,3% мөлшерлеме 

Орташа зейнетақы 94 733 тг 170 000 йен (654 500 тг)  

Базалық зейнетақы, міндетті зейнетақы, 

ерікті зейнетақы 

Мемлекеттік зейнетақы, Кәсіби зейнетақы 

Зейнетке шығу жасы 63 Зейнетке шығу жасы 65 

Ескерту: дереккөз [1] 

 

Жапонияда тұратын және жұмыс істейтін кез келген адам, азаматтығы мен ұлтына 

қарамастан, мемлекеттік зейнетақы жүйесіне енгізілуі тиіс. Бұл дегеніміз, 20 жастан 59 

жасқа дейінгі барлық адамдар мемлекеттік сақтандыруға тіркелуге және жарналар төлеуге 

міндетті. Зейнетақыны алу үшін кем дегенде 10 жыл мерзімінде сақтандыру жарнасын өтеу 
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керек. Осының нәтижесінде ғана зейнет жасында мемлекеттік зейнетақыны ала алады.  Ал 

біздің елімізде бұл ереже қаралмаған. 

Заң бойынша базалық зейнетақыны жасы 65-ке жеткен барлық жапон халқы алады. 

Зейнетақының 50 пайызы мемлекет тарапынан, ал қалған 50 пайызы жинақтаушы қор 

арқылы қаржыландырылады [2]. Ортақ талап азаматтың еңбек өтілі 25 жылдан аз болмауы 

керек. Жапонияда баға әрдайым тұрақты болғандықтан, зейнетақы жүйесі де 

тиянақтылыққа негізделген. 

Жапонияда зейнетақы қорына 20-ға толған әр азамат төлем жасауы керек. Қырық 

жыл бойы, яғни 60-қа толғанша зейнетақы қорының ұлттық бөлігіне түсім түсіргендер 

жоғары зейнетақы алады. Жапонияда зейнетақы мөлшері адамның жұмыс өтілі мен 

зейнетке қай уақытта шыққанына қарай белгіленеді. Егер азамат зейнетке белгіленген 65 

жас емес, бес жыл ерте шықса, зейнетақысы 30 пайызға кемиді, 63 жасында шықса 12 

пайызға азаяды. Ал егер 65 жастан асқанына қармастан жұмысын жалғастырса, мәселен, 

зейнетке 70 жасында бірақ шықса, 42 пайыз артық мөлшерде зейнетақы алады. 

Жапондардың үштен екі бөлігі зейнет жасына жетсе де ел үшін еңбек етуге ниетті екендігі 

арнайы сауалдама нәтижесінде анықталған. 

АҚШ зейнетақы жүйесі. Екінші ретте зейнетақы қорының құрастырылуы бойынша 

Америка моделіне тоқталсақ. АҚШ-нің зейнетақы моделі әлем бойынша жақсы деңгейді 

көрсетеді. Қазақстан жағдайында зейнеткердің төлемақысы көп жағдайда тек күн-көрісіне 

ғана жетсе, АҚШ-та керісінше, өмірін жаңа реңмен бастауына толықтай жетеді екен.  

Жалпы Америкада зейнетақы жүйесі 3 негізгі жинақтан құралады: 

 
Сурет 1 - Америкада зейнетақы жүйесінің жинақтары 

 

Жұмыс берушілер ай сайын жалақы сомасынан зейнетақы қорына аударымдар 

жасауға міндетті. Аударымдардың мөлшері компанияның зейнетақы жоспарына және 

ауқымына байланысты. Көбінесе американдық жұмыс берушілер өз қызметкерлеріне бонус 

ретінде 401(k) зейнетақы шотын ашуды ұсынады. 401 (k) - жұмыс беруші қаражат 

аударатын арнайы шот. Бұл жалдамалы қызметкерге жалақысының жалпы сомасының 

белгілі бір пайызын салық салынбайтын шотқа аударуға мүмкіндік береді. Дәлірек 

айтқанда, салық шот иесі зейнетке шыққанға дейін кейінге қалдырылады. Әдетте 401(k) 

шотына төлем мөлшері салық төлегенге дейін жалақы сомасының 6% құрайды [3]. 

SIMPLE IRA-бұл жұмыс беруші ұсынатын зейнетақы жоспарының екінші ең 

танымал түрі. Ол сондай-ақ IRA қызметкерлеріне арналған жинақ ынталандыру шоты деп 

аталады. Көбінесе мұндай жоспарды шағын жеке компаниялар ұсынады. Ол 401(k) сияқты 

принцип бойынша жұмыс істейді. Жұмыс беруші салық шегерілгенге дейін жалақы 
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сомасының 1-ден 3% - на дейін төлейді.  

SEP IRA-жалдамалы қызметкерлері жоқ өзін-өзі жұмыспен қамтыған адамдар үшін 

зейнетақымен қамсыздандыру түрі. IRA SEP – тің басты ерекшелігі-жарналардың жоғары 

шегі бар болуы. 

Американдық модель мен Қазақстанда қолданысқа ие модельді салыстыру үшін 

бірнеше параметр бойынша қарастырайық: 

 

 
Сурет 2 - Американдық және Қазақстандық модель 

 

Көріп отырғанымыздай, АҚШ мен Қазақстанның зейнетақы жүйесін салыстыруға да 

келмейді. Алайда, оған басты себеп ретінде екі мемлекеттегі күн-көріс деңгейінің де 

айырмашылықтарының көп екендігін басты назарға алуға болады. 

 

 
Сурет 3 - Американдық және Қазақстандық зейнетақының мөлшері 

 

БҰҰ болжамдарына сәйкес, Қазақстанда да, әлемнің көптеген аймақтарындағыдай, 

халық саны өсетін болады. Сонымен, келесі бірнеше онжылдықта ол біздің елімізде 

шамамен 24 миллион адамға жетеді (2050 жылға қарай). Қазақстанда халықтың өсу 

қарқыны біртіндеп баяулап келе жатқанын атап өту маңызды. Бұл ретте, Бірыңғай 

жинақтаушы зейнетақы қорының (БЖЗҚ) демографиялық есептеріне сәйкес: Қазақстан 

халқының 2020 жылдан 2050 жылға дейінгі болжамды өсімінің үштен біріне жуығы бала 

туу деңгейінің ұрпақты жай алмастыру деңгейінен асып кетуімен негізделетін болады және 

үштен екісіне жуығы «демографиялық серпіннің» немесе халықтың ағымдағы жас 

құрылымының өзгеруінің арқасында қол жеткізілетін болады. Яғни, елде туу өмір сүру 

ұзақтығын одан әрі ұлғайту есебінен ұрпақты қарапайым алмастыру деңгейіне дейін күрт 

төмендесе де, халықтың өсуі орын алады. Мұндай есеп айырысулар мен деректер әрбір елде 

өте маңызды, өйткені олар алдын ала қажетті шараларды қабылдай отырып, азаматтарды 
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зейнетақымен қамсыздандыру жүйесін болжауға және дамытуға мүмкіндік береді. 

БЖЗҚ-ның да, БҰҰ-ның да ұзақ мерзімді болжамдарына сәйкес Қазақстанда 2050 

жылға қарай 65 жастан асқан халық үлесінің екі есе, БЖЗҚ болжамы бойынша ағымдағы 

7,3% - дан 14,2% - ға дейін және БҰҰ болжамы бойынша 14,1% - ға дейін ұлғаюы 

байқалатын болады. Айта кетейік, қазірдің өзінде Қазақстан халқы Ж.Божё-Гарнье-

Э.Россеттің демографиялық қартаю шкаласына сәйкес қарттықтың бастапқы деңгейінде 

тұр. Осы шкала бойынша халықтың жалпы санында 60 жастан асқан адамдардың үлесі 12% 

- дан асатын елдер демографиялық ескіге жатады. Қазақстан қазіргі уақытта 12% белгіні 

кесіп өтті.  

Әрине, мұндай жағдай тек Қазақстанда ғана емес, сондай-ақ туу деңгейі жоғары 

және өмір сүру ұзақтығы төмен Африка, Орталық Америка мен Азияның бірқатар елдерін 

қоспағанда, бүкіл әлем бойынша қалыптасып отыр. Осылайша, БҰҰ болжамы бойынша 

2050 жылға қарай әлемдегі әрбір алтыншы адам 65 жастан асады (халықтың 16%), бұл 2019 

жылғы әрбір 11-ші жылмен (халықтың 9%) салыстырғанда. Айтпақшы, 2018 жылы тарихта 

алғаш рет 65 және одан жоғары жастағы адамдар саны бүкіл әлемде бес жасқа дейінгі 

балалар санынан асып түсті, сондықтан жақын арада көптеген елдерде көп деңгейлі және 

көп компонентті жүйені неғұрлым тұрақты және әртараптандырылған жүйе құру 

бағытында зейнетақы жүйелерінде маңызды өзгерістер болады деп күтілуде. 

Қазақстанда тәуелсіздік алғаннан бері қолданылып келе жатқан «Чили» зейнетақы 

моделінің артықшылықтары мен кемшіліктерін анықтау мақсатында басқа да зейнетақы 

жүйелерімен салыстырып көрдік. Байқағанымыздай, ҚР жүйесі қазіргі экономикасы аса 

дамыған АҚШ, Жапония мемлекеттеріндегідей қолайлы болмаса да, басқа орта деңгейлі 

мемлекеттің зейнетақы жүйесіне қарағанда әлдеқайда тиімді екендігіне көз жеткіздік. 

Қорытындылай келе, БЖЗҚ ақпараты бойынша, ең төменгі күнкөріс деңгейі, ең 

төменгі жалақы және ең төменгі зейнетақы көрсеткіштерінің мәні қажетті есептеулердің 

болмауына байланысты өзара байланысты емес. Ең төменгі жалақы мен ең төменгі 

зейнетақының әр түрлі өсу қарқыны, ең жоғарғы төлемнің түсініксіз мөлшері әр түрлі табыс 

деңгейіне ие зейнеткерлер үшін алмастырудың біркелкі емес коэффициенттеріне әкеледі. 

ЭЫДҰ елдерінің тәжірибесіне сәйкес бюджеттен төленетін зейнетақы төлемдерін 

параметрлендіруге шұғыл көшу қажет. 
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Аңдатпа: мақалада экономиканың құрылыс саласында қызмет атқарушы 

компания мысалында қаржылық есептілік нысандарын кешенді талдау жүргізу 

мақсатында қолдану мүмкіндіктері қарастырылған. Қаржылық есептілік нысандарының 

әрқайсысы компания жағдайын ғана анықтап қоймайды, сонымен қатар қызметінің 

нәтижелерін анықтауға мүмкіндік береді, осы мақсатта белгілі-бір талдамалық амалдар 

көмегімен нақты коэффициенттерді анықтау мүмкіндігі пайда болады. Анықталған 

нәтижелік көрсеткіштерді ұтымды басқару шешімдерін қабылдауда қолдана аламыз. 

Осы орайда қаржылық есептілік нысандары негізінде анықталатын көрсеткіштердің 

басқару шешімдерін қаблдаудағы рөлі негізделген.  

Түйінді сөздер: талдау, қаржылық есептілік, бәсекеге қабілеттілік, басқару 

шешімдері. 

 

Кіріспе.Әлеуметтік бағдарланған нарықты қалыптастыру және дамыту кезінде 

халықтың тұрғын үйге қажеттілігін қамтамасыз ету, әлеуметтікинфрақұрылым және 

өндірістік қуаттар сынды құрылыс кешенінің маңызы объективті түрде артып келеді. 

Құрылыс кешені -  халық шаруашылығының маңызды компоненттерінің бірі. Құрылыс 

саласындағы оңтайлы динамика экономиканың өсу қарқынын анықтайды. Тұрақты 

әлеуметтік-экономикалық дамудың ұлттық стратегиясы мыналарды анықтайды: [1] 

- құрылыс кешенін басым бағыттар бөлігінде дамыту; 

- құрылыс ұйымдарының және олардың өнімдерінің бәсекеге қабілеттілігін арттыру.  

Бұл міндеттің мемлекеттік деңгейде басымдығыкәсіпорындар өз деңгейін 

бақылауды дербес жүргізедібәсекеге қабілеттілігін бағалау, иеленетін нарық үлесін бағалау 

жәнеұйым есебінен кәсіпорынның бәсекеге қабілеттілігін арттыруоның бәсекеге 

қабілеттілігін тиімді басқару. 

Бәсекелестік артықшылықтарды анықтаудың ақпараттық көзі қаржылық есептілік 

болып табылады. Қаржылық есептілік нысандарының әрқайсысы белгілі бір 

көрсеткіштердің анықталуына негіз болады және ол көрсеткіштер сыртқы 

пайдаланушылардың ұтымды шешім қабылдауына ықпал етеді. Анықталатын 

көрсеткіштер қаншалықты жоғары болса, соншалықты пайдаланушылардың шешімдеріне 

ықпал етеді. Ал пайдаланушылардың қатарында тек сыртқы пайдаланушылар ғана емес, ең 

алдымен компанияның әкімшілігі де бар. Компанияның стратегиялық мақсаттарына қол 

жеткізуде әр көрсеткіштің алатын орны үлкен. Қаржылық жағдай жөніндегі есептілік 

бойынша анықталатын көрсеткіштерге сүйене отырып стратегиялық шешімдердің 

мүмкіндігін талдау қажет. Себебі құрылыс компанияларының арасында бәсекеге 

қабілеттілік мәселесі өте өзекті болып табылады.  

Әдістері. Мақаланы дайындау барысында экономикалық таным теориясының басты 

әдіс-тәсілдері, оның ішінде мәселені анықтау, бәсекелестік артықшылық беретін 

көрсеткіштерді саралау, стратегиялық шешім қабылдауға негіз болатын көрсеткіщтерді 

анықтау және олардың ақпараттық көздерін зерделеу әдістері қолданылды.  

Нақты нәтижелерге қол жеткіз мақсатында экономикалық талдау тәсілдері, 

жинақтау, топтастыру, құрамы мен құрылымын, динамикасын бағалау тәсілдері мен 

компания басшылығының стратегиялық болжау әдістемесі пайдаланылды. 

Нәтижелер мен талқылау.Еліміздің экономикасында құрылыс компанияларының 

үлесі басым, себебі Отандық экономиканың маңызды бір саласы осы құрылыс 

компаниялары болып табылады. Дегенмен, құрылыс компаниялары үшін бәсекелестік, 
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бәсекеге қабілеттілік және бәсекедегі артықшылық ұғымдары өте маңызды, себебі олардың 

қаржылық жағдайының қалыптасуы мен қызметінің нәтижелерінің оң мәнді болуы осы 

жағдайларға тәуелді. Бүгінгі күні құрылыс компаниялары жеке келісім-шарттары бойынша 

қызмет атқару үшін өзінің жоғары сапалы өндірісімен, бәсекелестер алдындағы 

артықшылықтарымен ерекшелене білуі қажет. Таңдау жасайтын тұтынушылар үшін 

сыртқы талдау жасау мүмкіндігі бар. Әрине, оның ішінде маркетингтік талдау жасау 

арқылы қай экономикалық ортада қандай құрылыс компаниялары қызмет атқарып 

жатқандығын, компаниялардың беделі қандай екендігін, өнімінің сапасы туралы, нақты бір 

құрылыс компаниясына қатысты сұраныс деңгейі қандай екендігін анықтауға болады. Бірақ 

құрылыс компаниясының нақты мүліктік жағдайы, қаржылық жағдайы, қызметінің 

тиімділігі сияқты көрсеткіштерді қаржылық есептілігі негізінде анықтаған жөн. Құрылыс 

компаниясының өзіндік ерекшеліктері бар сала болғандықтан негізгі сипаттамаларын 

келесі кесте түрінде жинақтауға болады (кесте 1). 

 

1-кесте. Құрылыс компаниясының сипаттамалары 

Сипаттау көрсеткіштері Негізгі сипаттамалары 

Тапсырыс беруші Кез-келген заңды және жеке 

тұлғалар 

Объектілердің бірегейлілігі Жеке тапсырыс негізінде әртүрлі 

Өндіріс процесінің ұзақтығы Әдетте ұзақ, бірнеше жылдарды 

қамтуы мүмкін 

Өнім құны Жоғары, қымбат бағалы, өзгермелі 

Маусымдық тәуелділігі Маусымдық жұмыстар 

Тапсырысты орындауға қатысу Бас мердігер, субмердігердің де 

болуы 

Өндіріс орны Үнемі өзгеріп отырады 

Өндіріс процесі Күрделі, әртекті 

Басқа тәуекелдер Ауа-райына тәуелділік 

Қаржы салымы көлемі, капитал 

сыйымдылығы 

Жоғары 

 

1-кестеде көрсетілгендей, құрылыс компаниясының өндірісті ұйымдастырып, 

жүзеге асыруы да ерекше, өнімінің құны жоғары, ауа-райына қатысты тәуелділігі бар 

маусымдық жұмыстарымен ерекшеленетін сала екендігі анықталады. Осы кестеде 

келтірілген әрбір сипаттау көрсеткіші тапсырыс берушілер тарапынан таңдау барысында 

ескерілетіні анық. Сонымен қатар, тұтынушылардың таңдау жасауына бәсекелестік 

артықшылық деп аталатын кешенді көрсеткіштер жүйесі де ықпал етеді.  

Бәсекелестік артықшылық кешеніне кіретін негізгі көрсеткіштерді компанияның 

қаржылық есептілігі негізінде бағалау мүмкіндігі бар.  

Қаржылық есептілікті дайындаудың мақсаты қазіргі және болашақ инвесторларға, 

несиелік мекемелерге және басқа да кредиторларға компанияға қаржылық ресурстарды 

ұсыну туралы оңтайлы шешім қабылдаулары үшін компанияға қатысты ақпарат беру болып 

табылады. Қаржылық есептілікті құрастыру және пайдаланушыларға ұсыну талаптары 

Халықаралық қаржылық есептілік стандарттарында (ХҚЕС) қаралған. «Қаржылық 

есептілікті ұсыну» (IAS) ХҚЕС бойынша қаржылық есептілік негізгі төрт нысанды және 

оларға қосымша есеп саясатына шолулар мен түсініктеме жазбаларды қамтиды. Ең басты 

қаржылық есептілік нысаны «Қаржылық жағдай жөніндегі есептілік» нысаны болып 

табылады. Компанияның қаржылық жағдайы жөніндегі есептілігі тек мүліктің қана емес 

қаржылық жағдайын да анықтауға мүмкіндік береді. Барлық мүліктерін шаруашылық 

қорлары және шаруашылық қорларының қорлану көздері ретінде топтастыра отырып, 
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жалпы меншікті қаражаттардың немесе қарыз қаражаттарының басымдығын сырттай қарап 

шығу арқылы ақ түсінуге жағдай жасайды.  [2]. 

Компанияға қатысты қабылданатын шешімдер мен болашақ инвесторлар тарапынан 

жасалынатын талдаудың және күтілетін жағдайлардың өзара байланысты келесі сурет 

арқылы көрсетуге болады (сурет -1).[3] 

 
1-сурет. Пайдаланушылардың тарапынан күтілетін жағдайларға қатысты талдау   

 
1-суретте келтірілген пайдаланушылар тарапынан компанияға қатысты қабылданған 

шешімдерді бағалау мақсатында компанияның ресурстары мен қойылатын талаптар және 
олардың өзгерістері компания басшылығының ресурстарын қаншалықты тиімді 
пайдаланатындығын көрсететінін айқындайды.  

Қаржылық есептілік нысандарының әрқайсысы құрылыс компаниясының мүліктік-
қаржылық жағдайын, қызметінің рентабельділігін, ақша қаражаттарының айналысы мен 
меншікті каптиалдағы өзгерістерін бағалауға ақпараттық негіз ретінде қолданылады.  

 «АСАТ-Құрылыс» жауапкрешілігі шектеулі серіктестігі 2001 жылдан құрылыс 
саласында бизнес бастаған компания. Осы жылдан бастап бүгінге дейін барлығы 12,717 
млрд теңге көлемінде ірі құрылыс жұмыстары жүргізіліп, объектілер өткізілген, оның 
ішінде:  

- Талдықорған қаласында 320 орындық бала бақшасы және Алматы облысы 
Қарабұлақ елді мекенінде 90 орындық бала бақша салынды; 

- Алматы қаласында Алғабас ықшам ауданында 4 тұрғын үйді салу және 
пайдалануға беру; 

- Алматы қаласында №1 Қалалық клиникалық емханада, №62, № 167, №149 жалпы 
білім беретін мектептерде сейсмикалық тұрақтылықты нығайту; 

- Алматы қаласындағы Ұлттық Қауіпсіздік комитетінің ғимаратын, Қорғаныс істері 
бойынша Департамент ғимаратының, Алматы қаласы мен алматы облысында бірқатар бала 
бақшаларының күрделі жөндеу жұмыстары жүргізілді; 

- Алматы қаласының Бостандық, Ауэзов, Турксиб, Алмалы аудандарында және 
Қапшағай қаласында аумақты абаттандыру жұмыстары жүргізілді. 

Сонымен қатар, жер асты жаяу жүргіншілер жолдарын қайта құрулар, ағымдағы 
тазалау және су тасқынына қарсы аранйы шараларды атқару жүзеге асырылады. 

«АСАТ-Құрылыс» ЖШС-нің жоғары сапалы жұмыстары құрылыс саласындағы 
жоғары деңгейін анықтайды. Алматы қаласы Алатау ауданы Ташкентская көшесіндегі 
519/15 мекен жайында орналасқан аумағы 275,5 м2 кеңсе ғимараты мен 0,1706 га жер 

Пайдаланушылардың 

шешімдері  

Пайдаланушылардың 

жүргізетін талдаулары 

Сатулар, сатып алулар, 

үлестік және қарыздық 

құралдарды ұстау 

Займдарды немесе өзге 

несиелік шарттарын ұсыну 

немес қайтаруды талап ету  

 

Осы құралдарға салынған 

инвестициялардың 

қайтымдылығы Күтілетін 

табыс және қайтымдылық 

шарттары 

Табыс пен қайтарылымғақатыстыкүтулер компанияныңболашақ таза 

ақшаағындарыныңнегізіндеқұрылады 
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теліміне иелік етеді. Жөндеу жұмыстарының ерекшеліктерін меңгеру, әртүрлі құрылыс 
жұмыстарын жасауға арналған 19 бірлік техникасының болуы, білікті кадрлармен 
жасақталуы компанияға қабылдаған тапсырыстарын уақыттылы және жоғары сапада 
жасауға мүмкіндік береді.  

Талдаудың ақпараттық базасын таңдау және сипаттау. Құрылыс саласы 
кәсіпорындарының қызметін талдау қаржылық есептілік көздерінің деректері негізінде 
құрылады, олардың ішінен ең маңыздысы шартты түрде екі топқа бөлуге болады:  

 ішкі ортаны талдауды ақпараттық қамтамасыз ету;  

 сыртқы ортаны талдауды ақпараттық қамтамасыз ету. 
Талдау көрсеткіштерін (сыртқы және ішкі орта) іріктеу. [4].  
Ішкі ортаның өндірістік емес факторларының әсерін талдау үшін ұсынылған 

көрсеткіштер кәсіпорын қызметінің келесі бағыттарын бағалауға арналған (сурет 2). 

 
 

2- сурет. Ішкі ортаның өндірістік емес факторларының әсерін талдау үшін 
ұсынылған көрсеткіштер 

 
Талдамалық көрсеткіштер талдау әдістемесін іске асыру үшін қажетті ақпараттық 

базисті толық көлемде қалыптастыруы тиіс. Бұл ретте ішкі ортаның жай-күйін бағалау 
мақсаттары үшін көрсеткіштердің екі деңгейін пайдалану ұсынылады (көрсеткіштердің 
екінші деңгейі логикалық тұрғыдан бірінші деңгейге қайшы келмеуі тиіс). Осындай 
индикаторлардың негіздемесі және олардың саны мынадай сипаттамаларға негізделген: 
маңыздылығы, жеткіліктілігі объективтілігі. Ішкі ортаның өндірістік факторларының 
әсерін талдау мақсаттары үшін ұсынылған көрсеткіштер өндірістік қайта бөлу бөлінісінде 
қалыптасады. 

Компанияның мүліктік және қаржылық жағдайын сипаттайтын көрсеткіштері 
«Қаржылық жағдайы жөніндегі есептілік» нысаны негізінде анықталады. Осы орайда келесі 
кестені құрастырамыз (2-кесте) [5]. 

 
2-кесте.  «АСАТ-Құрылыс» ЖШС-нің активтері және капиталы мен 

міндеттемелерінің құрылымдық талдауы 
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2-кесте мәліметтері компанияның активтері және капитал және міндеттемелерінің 
2016-2020 жылдар аралығындағы құрылымын анықтауға мүмкіндік береді. Жалпы 
капиталдың қандай қаражат көздерінен құралғанын айқындауға болады. Осы құрылымдық 
өзгерістерді келесі сурет түрінде сипаттауға болады (сурет 3). 

 
 

3-сурет. «АСАТ-Құрылыс» ЖШС-нің активтері және капитал ымен 

міндеттемелерінің 2016-2020 жылдар аралығындағы құрылымдық өзгерісі 

 

Активтер құрылымын қарастырған кезде қарастырылып отырған 5 жыл бойында 

қысқа мерзімді аткивтердің біртіндеп артып келе жатқанын, сәйкесінше ұзақ мерзімді 

аткивтердің кеміп бара жатқанын көреміз. Егер 2016 жылы қысқа және ұзақ мерзімді 

активтердің өзара қатынасын қарастырғанда қысқа мерзімді активтер тек 33,52% құраса, 

ұзақ мерзімділер 66,48% құраған, ал 2020 жылы бұл арақатынас керісінше өзгерген, 

нәтижесінде қысқа мерзімді активтердің үлесі 78,4% болса, ұзақ мерзімді активтердің үлесі 

21,6% құрады. Жалпы бұл жағдай ірі құрылыс компаниясы үшін қолайлы деп тануға 

болмайды, себеі бұл құрылыс саласында қызмет атқаратын компанияның құрылыс-монтаж 

жұмыстарын, жөндеу жұмыстарын жүзеге асыруға мүмкіндік беретін техикалық 

құралдарының, құрылғыларының аздығын көрсетуі ықтимал. Дегенмен, не себепті қысқа 

мерзімді активтерінің арту себептерін анықтап қарау қажет. Қысқа мерзімді активтер 

құрамын қарастыра отырып, онда қысқа мерзімді активтердің басым бөлігін ақша 

қаражаттары мен қорлар құрайтындығы анықтады, яғни, құрылыс материалдарының 

көптігімен және олардың құнының жоғары болуымен және ақша қаражаттарының 

жеткіліктілігімен түсіндіріледі. Яғни, компанияның жалпы активтер құрамындағы қысқа 

мерзімді активтерінің басымдылығы компанияның қорлармен жеткілікті мөлшерде 

қамтамасыз етілгенін сипаттайды. Соған қарамастан, негізгі құралдар құрамын да 

толықтыру шараларын қолға алу қажет.  

Капитал және міндеттемелер құрылымын қарастыра отырып, ұзақ мрезімді 

міндеттемелердің тек 2016 жылы орын алғанын, аз ғана үлесті 13,19% құрағаны анықталды. 

Жалпы капитал мен міндеттемелердің өзара қатынасы құрылыс компаниясы үшін 

қаржылық тұрақтылықты сипаттайтын деңгейде, себебі меншікті капитал мөлшері үнемі 50 

пайыздан астам мөлшерде.  

Капиталдың қалыпты тұрақты құрылымын көруге болады, елеулі өзгеріс орын 

алмаған, 2016 жылы 58,4% құраған болса, 2020 жылы 63,4% құрап отыр. Компания 

қызметін қаржыландыруға меншікті қаражаттарының жеткіліктілігін сипаттайды. 

Ендігі кезекте, басты қаржылық коэффициенттерді анықтау мақсатында келесі 

кестені құрастырамыз (кесте 3) [5]. 
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3-кесте мәліметтері бойынша тәуелсіздік коэффициенті экономист ғалымдардың 

есептеулері бойынша анықталып қойылған қалыпты норматив деңгейінен (0,5-0,6) жоғары 

болып отыр, сол себепті компания қарыз қаражаттарына тәуелді емес, толықтай меншікті 

қаражаттар есебінен есебінен қаржыландырылады деп тұжырымдауға ммүкіндік береді.  

 

3-кесте.  «АСАТ-Құрылыс» ЖШС-нің қаржылық жағдайы жөніндегі есептілігі 

негізіндегі қаржылық коэффициенттерді талдау 

 
Баптар, көрсеткіштер 2016ж, 

теңге 

2017ж, 

теңге 

2018ж, 

теңге 

2019ж, 

теңге 

2020ж, 

теңге 

Баланс валютасы 288936177 276666144 398993266 682859944 788732403 

Қысқа мерзімді активтер 96845781 93143772 218828704 508074365 618422566 

Ақша қаражаттары 14213744 64192601 173544717 380413135 61541999 

Дебиторлық бершектер -2417467 3444472 7402308 5447259 40539903 

Қорлар 38982474 24383852 1954264 3381777 378173223 

Өзгеқысқамерзімдіактивтер 38991194 183522371 27405986 117589064 114434570 

Ұзақ мерзімді активтер 192090397 183522371 180164562 174785578 170309837 

Қысқа мерзімді 

міндеттемелер 
82086958 101614126 159092905 275353618 288597030 

Ұзақ мерзімді 

міндеттемелер 
38111112  - -  -  -  

Капитал 168738107 175052018 239900361 407506326 500135373 

Тәуелсіздік коэффициенті 0,58 0,63 0,6 0,59 0,63 

Меншікті айналыс 

капиталы 
-23352290 -8470353 59735799 232720748 329825536 

Қорлармен қамтамасыз 

етудің меншікті көздері 
-0,59 -0,34 30,56 68,81 0,87 

Маневрліккоэффициенті -0,13 -0,04 0,24 0,57 0,65 

Мобильділік коэффиценті, 0,33 0,33 0,54 0,74 0,78 

Абсолютті өтімділік 

коэффициенті 
0,11 0,63 1,09 1,38 0,21 

Аралық өтімділік 

коэффициенті 
0,42 2,47 1,30 1,82 0,75 

Ағымдағы өтімділік 

коэффициенті/төлем 

қабілеттілік 

0,80 0,91 1,37 1,84 2,14 

 

Меншікті айналыс капиталы капитал құнынан ұзақ мерзімді активтерді шегеру 

арқылы анықтап, ағымдағы активтерді қаржылынадыру мақсатындағы меншікті 

қаражаттардың жеткіліктілігін сипаттайды. Меншікті айналыс капиталы алғашқы екі 

жылда, яғни 2016-2017 жылдарда жеткіліксіз деңгейде болғанымен, 2018-2020 жылдар 

аралығында толықтай жеткілікті болып отыр.  

Қорлармен қамтамасыз етудің меншікті көздері компанияның қорларды меншікті 

айналыс капиталы есебінен сатып алу мүмкіндігін көрсетеді. 2016-2017 жылдарда бұл 

жағдайдың мүмкін еместігін анықтадық, ал 2018-2019 жылдарда компанияда осында 

мүмкіндік толыққанды болған, тіпті 2020 жылы да коэффициент мәні 0,87 (норматив ≥ 

0,6:0,8) болуы да қорларды қамтамасыз ету жағдайының бар болғанын көрсетеді.  

Маневрлік коэффииценті компания капиталының қандай бөлігінің мобильді сипатта 

екендігін, компанияның еркін пайдалана алатын қаражат мөлшерін сипаттайды және 

меншікті айналыс капиталының капиталға қатынасы түрінде анықталады. Компания 

бойынша бұл көрсеткіш 2016-2018 жылдарда төмен болғанымен, 2019-2020 жылдарда 

қалыпты деңгейде (≥0,5) болғандығы2019 жылы 0,57 және 2020 жылы 0,65 анықталды. 

Мобильділік коэффициенті жалпы активтер құрамындағы қысқа мерзімді аткивтер 

үлесін сипататйды және оны қарыз қаражаттарын жабуға бағытталатын бөлігі деп 
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қарастыруға болады. Бұл коэффициенттің компания бойынша алғашқы екі жылы қалыпты 

деңгейден төмен болғаны, ал соңғы үш жылда 2018-2020 жылдарда қалыпты деңгейде (0,5-

тен кем емес) болғаны анықталды.  

Соңғы үш көрсеткіштің компания активтерінің өтімділігін, жалпылама тұрғыда 

төлем қабілеттілігін бағалауға мүмкіндік береді. Абсолютті өтімділік коэффициенті ақша 

қаражаттарының қысқа мерзімді міндеттемелерді өтеуге жеткіліктілігі сипаттайды. 

Абсолютті өтімділік коэффиициенті бұл компанияда 2017-2019 жылдарда өте жоғары 

деңгейде болғандығын, 2017 жылы 0,63, 2018 жылы 1,09 және 2019 жылы 1,38 болғандығы 

анықталды. Ал, 2020 жылы ақша қаражаттарының қорларды сатып алуға жұмсалуымен 

байланысты коэффициент мәні 0,21 болған, дегенмен қалыпты деңгейдің ең төменгі 

мөлшерлемесін қамтамасыз етіп отыр.  

Аралық өтімділік немесе аралық жабу коэффициенті ақша қаражаттары, дебиторлық 

берешектері және өзге қысқа мерзімді активтер есебінен өтелуі мүмкін міндеттемелер 

мөлшерін көрсетеді. Коэффициенттік қалыпты жағдайдағы мәні 1-ден артық болуы тиіс 

болғандықтан, компанияда 2017-2019 жылдар аралығында аралық жабу немесе жедел 

жабуды жүзеге асыру мүмкіндігінің болғандығы, ал 2020 жылы бұл жағдайдың төмендегені 

анықталды. 

Өтімділік коэффициенттерінің ішінде ағымдағы өтімділік немесе бұл төлем 

қабілеттілік көрсеткіші ретінде қолданылады, жылдан жылға өсе түскені анықталды, 

нәтижесінде 2020 жылға ол қалыпты деңгейге (2,0 – ден астам) жетіп, 2,14-ке тең болған.  

Қорытынды.Осындай көрсеткіштердің анықталуы компанияның мүліктік және 

қаржылық жағдайының деңгейін сипаттайтыны анық. Негізінен, толыққанды баға беру 

үшін жеткіліксіз деп танылғанымен, жалпы осы қаржылық жағдай жөніндегі 

есептіліктенкөптеген ақпарат анықтау мүмкіндігі бар екені даусыз. Ендігі кезекте осы 

анықталған көрсеткіштер негізінде стратегиялық шешімдерді қабылдау мүмкіндіктеріне 

шолу жасауға болады. Біздің пікірімізше, сыртқы талдауды жүзеге асырушылар үшін осы 

компанияға қатысты қандай да бір шешім қабылдауына осы алғаншқы негізгі қаржылық 

есептілік нысаны да жеткілікті. Қаржылық жағдай жөніндегі есептілік негізінде анықталған 

нәтижелік көрсеткіштерді жинақтап, басқару шешімдеріне негіз болатындығына талдау 

жасауды келесі сурет ретінде көрстеуге болады (сурет 4).  

Ішкі талдаушылар Қаржылық жағдай жөніндегі 

есептілік негізінде анықталған 

көрсеткіштер 

Сыртқы 

талдаушылар 

Қаржылық тұрақтылықты 

арттыру шаралары 
Тәуелсіздік коэффициенті  

 

 

Қаржы салу 

/ 

инвестициялау 

 

Несиелендіру 

 

Жалға беру 

 

 

Капитал мөлшерін арттыру 

 
Меншікті айналыс капиталы 

Қаражаттың жеткіліктілігін 

қаматамасыз ету шаралары 
Қорлармен қамтамасыз етудің 

меншікті көздері 

Бос айналыс қаражаттарын 

арттыру шаралыр 
Маневрліккоэффициенті 

Айналыс қаражаттарының 

мөлшерін арттыру  
Мобильділік коэффиценті, 

Ақша қаражаттарының 

жеткіліктілігін қамтамасыз ету 
Абсолютті өтімділік 

коэффициенті 

Міндеттемелерді өтеу жолдары 

іздестіру 
Аралық өтімділік коэффициенті 

Міндеттемелерді қайта 

құрылымдау 
Ағымдағы өтімділік 

коэффициенті/төлем қабілеттілік 

 

4-сурет. Қаржылық көрсеткіштерді ішкі және сыртқы пайдаланушылар тарапынан 

пайдалану 



156 
 

4-суретте келтірілгендей, сыртық пайдаланушылар тарапынан осы компанияға 

қатысты оң шешімдер шығарылып, инвестиция салу, қаржы салымдарын жасау, 

несиелендіру, ссуда беру, тіпті жалға беру сияқты мәселелерге қатысты болуы ықтимал 

болса, ішкі пайдаланушылар үшін маңызды стартегиялық шешімдерді қабылдау мүмкін 

болатындығын көреміз. Яғни, қысқа және ұзақ мерзімді аткивтер мөлшерінің қандай болуы 

қажет екенін, міндеттемелерді өтеудің негізгі жолдарын анықтауда ұтымды шешімдерге 

негіз болатындығы айқын.  

Қорыта келгенде, қаржылық жағдай жөніндегі есептілік негізінде анықталатын 

нәтижелік көрсеткіштер қаншалықты көп болса, соншалықты оларды пайдалану 

мүмкіндіктері де арта түседі. Олардың әрқайсысы компанияның стратегиялық мақсаты мен 

мүддесінің іске асуына жол ашады.  
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Аннотация: В статье рассмотрены возможности применения форм финансовой 

отчетности в целях проведения комплексного анализа на примере компании, 

осуществляющей деятельность в строительной отрасли экономики. Каждая из форм 

финансовой отчетности не только определяет положение компании, но и позволяет 

определить результаты деятельности, в связи с чем появляется возможность 

определения конкретных коэффициентов с помощью определенных аналитических 

подходов. Выявленные результативные показатели мы можем использовать при принятии 

рациональных управленческих решений. В этой связи обоснована роль показателей, 

определяемых на основе форм финансовой отчетности, в принятии управленческих 

решений.   

Ключевые слова: анализ, финансовая отчетность, конкурентоспособность, 

управленческие решения 

Abstract: The article considers the possibilities of applying financial reporting forms for 

the purpose of conducting a comprehensive analysis on the example of a company operating in 

the construction industry of the economy. Each of the forms of financial statements not only 

determines the position of the company, but also allows you to determine the results of activities, 

for this purpose, it becomes possible to determine specific coefficients using certain analytical 

approaches. We can use the identified performance indicators when making rational management 

decisions. In this regard, the role of indicators determined on the basis of financial reporting forms 

in making management decisions is justified.   

Keywords: analysis, financial reporting, competitiveness, management decisions.. 
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ҚАРЖЫЛЫҚ ТАЛДАУДЫҢ АУДИТКЕ БАЙЛАНЫСЫ ЖӘНЕ  

АУДИТОРЛЫҚ ҚЫЗМЕТТЕГІ МАҢЫЗЫ 

 

Аширбеков Т.С. - Әл-Фараби атындағы  ҚазҰУ, ЭжЖБМ 

«Есеп және аудит» мамандығының 2 курс магистранты 

Ғылыми жетекші: Бердимурат Н. - э.ғ.к., PhD докторы 

 

Түйін сөздер:қаржылық талдау, аудит, аудиторлық қызмет, аналитикалық 

процедуралар 

Нарықтық экономика жағдайында ұйымдардың экономикалық қызметі 

экономикалық тәуекелдердің кең саласымен сипатталады. Кәсіпорындар, несие мекемелері, 

басқа да шаруашылық жүргізуші субъектілер мүлікті, ақшалай қаражатты пайдалану, 

коммерциялық операциялар мен инвестицияларды жүргізу бойынша шарттық қатынастарға 

түседі. Барлық операциялар ұйымның қаржылық жағдайы туралы, оның экономикалық 

қызметінің нәтижелері және ұйымның заңнаманы сақтауы туралы экономикалық ақпарат 

негізінде жасалады. Ұйымдардың қаржылық есептілігінде көрсетілген ақпарат әртүрлі 

себептерге байланысты болуы немесе дұрыс болмауы мүмкін. Бұл ақпараттың сапасын 

анықтау экономикалық тәуекелдерді талдау тәуелсіз қаржылық бақылаумен расталады.                                                                                                        

Қазақстан Республикасында халықаралық үлгілерді ескере отырып, заңнамалық 

регламенттелетін аудиторлық жүйе құрылды. Қазақстандағы алғашқы аудиторлық фирма 

1990 жылы құрылды. Нарықта ірі отандық және жалпыға танымал әлемдік аудиторлық 

ұйымдар арасында бәсекелестік бар. "Аудит" ұғымының мазмұны заңмен белгіленгеннен 

біршама кең, оны отандық зерттеушілер бірнеше рет атап өтті. Д.О. Абленов мынадай 

анықтама береді:"аудит-бақылау, бағалау, шаруашылық жүргізудің тиімділігін арттыру 

бойынша ұсынымдар әзірлеу, іскерлік кеңес беру және мүдделі тұлғаларға өзге де кәсіби 

қызметтер көрсету жөніндегі қызметтің күрделі түрі". Қ.Ш. Дүйсембаевтың пікірі 

бойынша:"аудит-бұл шаруашылық жүргізуші субъектінің қаржылық есептілігі мен басқа да 

экономикалық ақпаратын тәуелсіз сараптау және талдау, ішкі бақылау жағдайын және 

бухгалтерлік есепті жүргізудің қолданыстағы заңнамалық және нормативтік актілерге 

сәйкестігін, сондай-ақ клиенттерді қызықтыратын мәселелер бойынша консультациялық 

және өзге де қызметтерді тексеру".                                                                                               

Қазіргі уақытта Қазақстан Республикасында аудиторлық қызметті реттеу 

"аудиторлық қызмет туралы"Қазақстан Республикасының 2020 жылғы 3 шілдедегі № 358-

VI Заңына сәйкес жүзеге асырылады. "Аудиторлық қызмет туралы" 2020 жылғы 3 шілдедегі 

№ 358-VI ҚР Заңында аудитке мынадай сипаттама беріледі:"аудит-Қазақстан 

Республикасының заңнамасына сәйкес қаржылық есептілік және қаржылық есептілікке 

байланысты басқа да ақпарат туралы тәуелсіз пікір білдіру мақсатында 

тексеру".Аудиторлық қызмет – осы Заңға сәйкес қаржылық есептіліктің және қаржылық 

есептілікке байланысты басқа да ақпарат аудитiн жүргiзу және көрсетілетін қызметтерді 

ұсыну жөнiндегi кәсiпкерлiк қызмет. Заң бойынша аудиторлық ұйымдар аудиттен басқа 

мынадай қызметтердi де көрсете алады: бухгалтерлiк есептi қалпына келтiру және жүргiзу, 

қаржылық есептiлiктi жасау, iшкi аудит, салықтар бойынша аудит жүргізу және салықтар 

бойынша аудиторлық қорытынды жасау салық және бюджетке төленетiн басқа да мiндеттi 

төлемдер жөнiндегi заңнаманы қолдану және салық есебiн жүргiзу мәселелерi бойынша 

консультация беру, қаржылық жоспарлау, экономикалық, қаржылық және 

басқарушылық консультация беру, бухгалтерлiк есептi жүргiзу және  талдау.                                      

 Егер кәсіпорынның шаруашылық операциялары жөніндегі деректер сенімді 

болмаса оның қаржылық жағдайын бағалау мүмкін емес. Қаржылық талдау аудиторлық 

қызметте аудиторлық қызметтердің бірі ретінде, сондай-ақ компанияның қаржылық 

есептілігін тексеру кезінде аудиторлық рәсім ретінде қолданылады. Осылайша, аудит пен 

қаржылық талдау  байланысты.                                                                                                                       
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Қаржылық талдау экономикалық көрсеткіштерді қолдануға негізделген компанияны 

басқарудың толық объективті көрінісін білдіреді. Белгілі бір ұйым немесе ұйымдар тобы 

үшін мұндай бағалау бухгалтерлік есеп пен оның динамикасын талдау негізінде есептелген 

ең мақсатты көрсеткіштерді анықтауға көмектеседі. Қаржылық талдаудың әрбір соңғы 

көрсеткіші кешенді бағалау шамасына әсер ету дәрежесін айқындайды.                             

Қаржылық талдаудың әр түрінің басты міндеті-ұйымның жасырын мәселелерін анықтау 

және бағалау. Осының негізінде мынадай міндет іске асырылады – компанияның одан әрі 

жоғары тиімді дамуына пәрменді түзетулер енгізетін басқарушылық шешімдерді әзірлеу, 

негіздеу және қабылдау.                                                                                                                   

Ұйымның қаржылық жағдайын жан-жақты талдаудың сандық көрсеткіштері 

басқарушы құрам, кредиторлар, серіктестер және инвесторлар үшін, яғни ішкі және сыртқы 

пайдаланушылар үшін маңызды. Біріншіден, кәсіпорынның басқарушы бөлімі үшін 

жүргізілген талдау нәтижелері кәсіпорынның қызметін объективті бағалау және 

кәсіпорынның қаржы экономикалық саясатына түзетулер енгізу туралы шешімдер әзірлеу 

үшін талап етіледі.Екіншіден, қаржылық талдаудың түпкілікті көрсеткіштері және 

қорытынды серіктестерге ұзақ мерзімді келісімшартқа қол қоюға, инвесторларға 

компанияның акцияларын сатып алуға, ал кредиторларға өзара тиімді шарттармен 

қаражат беруге мүмкіндік береді.                                                                                                

Бүгінгі таңда кешенді және объективті қаржылық талдауды компанияның 

бухгалтерлік бөлім немесе қаржы-экономикалық қызмет қызметкерлері де, сыртқы 

мамандар да, яғни аудиторлар, арбитраж менеджерлері немесе серіктестердің штаттық 

талдаушылары жүргізе алады. Әдетте, ақпаратты жинау, өңдеуді бағалау процедуралары 

қиындық тудырмайды және қаржылық құндылықтарды талдаумен, интегралды 

экономикалық коэффициенттерді есептеумен және бағалаумен, сондай-ақ қаржылық 

жағдай туралы қорытынды дайындаумен байланысты процедураларды жүргізу жиі 

проблемалы болады. Талдау тәжірибесі бірқатар негізгі проблемаларды анықтауға 

мүмкіндік береді. Біріншіден, көбінесе іс жүзінде қаржылық талдау құрылымдық 

қатынастарды, көрсеткіштердің өзгеру жылдамдығын, сондай-ақ қаржылық-экономикалық 

коэффициенттердің мәндерін есептеуге дейін азаяды. Зерттеу "жақсарту" немесе 

"нашарлау" тенденциясын анықтаумен шектеледі. Қолда бар ақпаратқа сүйене отырып, 

қорытынды жасау және, ең бастысы, ұсыныстар дайындау көбінесе кәсіби бағдарламалық 

жасақтамаға ие, бірақ жеткілікті біліктілігі немесе кәсіби тәжірибесі жоқ компаниялардың 

мамандары үшін шешілмейтін мәселе болып табылады. Екіншіден, көбінесе қаржылық 

талдаудың соңғы көрсеткіштері дұрыс емес ақпаратқа негізделеді. Мұның бір себебі салық 

төлемдерінен жалтару үшін "қосарланған бухгалтерлік есепті" жүргізу болып табылады, ал 

екіншісі бухгалтердің "шеберлік деңгейі" көбінесе алынған кірісті азайту немесе көрсетпеу 

үшін әртүрлі айла-амалдардың арқасында оның шеберлігімен есептелетіндігіне 

байланысты. Осыған сүйене отырып, көрсеткіштер туралы нақты және нақты ақпарат алу, 

сондай-ақ қаржылық талдаудың нақты нәтижелерін алу үшін тәуелсіз аудит міндетті болып 

табылады.Үшіншіден, қаржылық талдауды ыдырату қажеттілігі есептелген 

коэффициенттердің артық мөлшерін әзірлеуге және қолдануға әкелді.Төртіншіден, отандық 

ұйымдардың салыстырмалы қаржылық-экономикалық талдауы ашық салалық 

көрсеткіштердің жоқтығымен қиындады, ал өз кезегінде жалпыға бірдей танылған әлемдік 

стандарттар қазақстандық компанияларда қолдануға бейімделмеген.                                                                                                                     

Қаржылық талдау жүргізу кезінде бухгалтерлік есеп, қаржы және несие, 

экономикалық теория, экономикалық құқық сияқты байланысты экономикалық пәндердің 

білімі қолданылады. Қаржылық талдау жүргізетін аудитор осы білім негізінде талдау 

объектісінің қызметін бастапқы ақпарат деректері бойынша қайта құрады, яғни 

бухгалтердің жұмысын қайталайды, бірақ керісінше -бухгалтерлік есеп түрінде бастапқы 

деректерді жалпылау мен жіктеуден бастап "бухгалтерлік есепті  демистификациялауды" 

болдырмау үшін белгілі бір экономикалық операцияның мәнін түсінуге дейін.                                                                                                                        
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Халықаралық аудит стандарттары аудит процесін 3 кезеңге бөлуін қарастырады:                                                                                                             

аудиторлық жоспарлау кезеңі;                                                                                                                     

аудиторлық процедураны өткізу кезеңі;                                                                                                       

қорытындылаушы кезең.                                                                                                       

Аудитті жоспарлау кезеңінде аналитикалық процедуралар аудиторлық тәуекел 

дәрежесін бағалауға, клиент қызметінің ерекшеліктерін анықтауға, тексеру стратегиясын 

дайындауға мүмкіндік береді. Мұнда аудиторлар қаржылық есептіліктің экспресс талдауын 

қолданады. Экспресс-талдау есептілікті қарау, негізгі индикаторлармен танысу, түсіндірме 

жазбаны оқу, есептілік бойынша қаржылық жағдайды бағалаудан тұрады. 

Экспресс талдауды кейде "есеп беруді оқу" деп аталады.                                                          

Аудитті жоспарлау кезеңінде жедел талдаудан басқа, мамандар көбінесе көлденең 

және тік талдауды қолданады. Есептілікті горизонтальды  талдау - бұл бірқатар 

кезеңдердегі қаржылық деректерді салыстырмалы талдау. Бұл әдіс "трендтік талдау"деген 

атпен де белгілі. Есептілікті  көлденең талдау кезінде көрсеткіш (жол) алынады және оның 

екі немесе одан да көп кезең ішінде өзгеруі байқалады. Кез-келген бірдей уақыт аралықтары 

кезеңдер ретінде қабылдануы мүмкін, бірақ әдетте тоқсандық талдау немесе жылдар 

бойынша деректерді талдау бухгалтерлік есеп үшін қолданылады. Талданған кезеңдердің 

саны нақты тапсырмаға байланысты өзгеруі мүмкін, бірақ сапалы талдау, әдетте, талданған 

қатарда 3-тен астам кезең болған кезде мүмкін болады. Бухгалтерлік есеп беру бөлігінде 

балансты, кірістер мен шығындар туралы есепті көлденең талдау жиі кездеседі, сирек – 

ақша қаражаттарының қозғалысы, капиталдың өзгеруі туралы есеп. Балансты талдау 

кезінде қарастырылатын кезең ішінде мүлік пен міндеттемелердің жекелеген түрлерінің 

құнының өзгеруін бақылайды. Пайдалар мен шығындар туралы есепті талдау кезінде 

түсімнің, шығындардың, қаржылық нәтижелердің өзгеруін 

қарайды.Көлденең талдау кезінде екі тәсіл қолданылады:                                                                                                                                                             

абсолютті шамалардың өзгеруін салыстыру (мысалы, теңге);                                        

салыстырмалы (пайыздық) шамалардағы өзгерістерді салыстыру.                                                      

Есептілікті тік талдау-таңдалған көрсеткіштің бір есепті кезең шеңберіндегі басқа 

біртекті көрсеткіштермен арақатынасы зерттелетін қаржылық есептілікті талдау әдісі. 

Вертикальды талдау ұйым мүлкінің, міндеттемелерінің, кірістерінің, шығыстарының 

құрылымын зерттеуге бағытталған. Мысалы, бухгалтерлік баланс активін тексеру 

кәсіпорынның жалпы активтеріндегі негізгі құралдардың, материалдық емес активтердің, 

қорлардың, дебиторлық берешектің және мүліктің басқа түрлерінің үлесі туралы түсінік 

береді (баланс активін вертикальды талдау). Жалпы алғанда, әр көрсеткіштің үлесін 

пайызбен анықтай отырып, талдаушы осы көрсеткіштер бойынша кәсіпорынды басқа 

кәсіпорындармен салыстыруға мүмкіндік алады, егер сіз абсолютті шамалармен жұмыс 

жасасаңыз, бұл мүмкін емес. Баланстың пассиві бөлігінде меншікті және қарыз 

қаражаттарына құрылымдық талдау, сондай-ақ өтеу мерзімдері бойынша қарыз 

қаражаттарының құрамы (ұзақ мерзімді және қысқа мерзімді міндеттемелер) жүргізіледі.  

Тік талдау аудиторға есеп берудің белгілі бір жолының құрамдас бөліктерін көруге және 

аудиторлық дәлелдердің жеткілікті санын жинау үшін қажетті тестілеудің көлемі мен 

сипатын жоспарлауға мүмкіндік береді.                                                                                      

Аудит кезеңінде қаржылық талдаудың тағы бір түрі қолданылады, ол күрделі 

математикалық формулалармен, егжей-тегжейлі есептеулермен байланысты. Есептеулер 

есептіліктің жекелеген баптарына немесе олардың құрамдастарына қолданылады. Осы 

кезеңде қолданылатын ең негізгі көрсеткіштер:                                                                                                                                                                   

өтімділік көрсеткіштері;                                                                                                                                                 

қаржылық тұрақтылық көрсеткіштері;                                                                                                                        

рентабельділік көрсеткіштері;                                                                                                                                        

айналым көрсеткіштері.                                                                                                    

Өтімділік коэффициенттері - компанияның қолда бар ағымдағы активтер есебінен 

ағымдағы берешекті өтеу қабілетін айқындау үшін кәсіпорынның есептілігі негізінде 
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есептелетін қаржылық көрсеткіштер. Бұл көрсеткіштердің мәні кәсіпорынның ағымдағы 

қарыздары мен осы қарыздардың өтелуін қамтамасыз ететін айналым қаражаттарының 

мөлшерін салыстыру болып табылады. Өтімділіктің негізгі коэффициенттері-ағымдағы 

өтімділік коэффициенті, жылдам өтімділік коэффициенті, абсолютті өтімділік 

коэффициенті.  Өтімділік коэффициенті қызметтің үздіксіздігі принципін бағалау үшін 

пайдалы. Айта кету керек, қазақ мамандары бұл коэффициенттерді аудиторлық тексеру 

аясында сирек  пайдаланады.                                                                                                    

Айналым коэффициенті-белгілі бір активтерді немесе міндеттемелерді пайдалану 

қарқындылығын (айналым жылдамдығын) көрсететін қаржылық коэффициент. Айналым 

коэффициенттері кәсіпорынның іскерлік белсенділігінің көрсеткіштері болып табылады. 

Қаржылық талдаудағы ең танымал айналым коэффициенттерінің ішінде мыналар 

қолданылады: айналым активтерінің айналымы,дебиторлық берешектің айналымы, 

қорлардың айналымы, кредиторлық берешектің айналымы, активтердің айналымы. Бұл 

коэффициенттер дебиторлық берешекті талдауда практикалық маңызы бар.                                                                                                  

Қаржылық тұрақтылық-бұл кәсіпорынның жалпы тұрақтылығының ажырамас 

бөлігі, қаржылық ағындардың тепе-теңдігі, ұйымға белгілі бір уақыт ішінде өз қызметін 

қолдауға, соның ішінде алынған несиелер мен өнімдерді өндіруге мүмкіндік беретін 

қаражаттың болуы. Ұйымның қаржылық тұрақтылығының негізгі көрсеткіштері:автономия 

коэффициенті, қаржылық леверидж коэффициенті, меншікті айналым қаражатымен 

қамтамасыз ету коэффициенті, қорларды қамтамасыз ету коэффициенті. Бұл коэффициент 

аудитор үшін пайдалы болуы мүмкін, өйткені ол сатылымда қиындықтар туындаған кезде 

ағымдағы операцияларды қаржыландырудағы кәсіпорынның тұрақтылығын сипаттайды                                                                          

Рентабельділік - экономикалық тиімділіктің салыстырмалы көрсеткіші. 

Кәсіпорынның рентабельділігі материалдық, еңбек және ақша және басқа ресурстарды 

пайдалану тиімділігінің дәрежесін жан-жақты көрсетеді. Рентабельділік коэффициенті 

пайданың активтерге немесе оны құрайтын ағындарға қатынасы ретінде есептеледі. Жалпы 

мағынада, өнімнің рентабельділігі осы өнімді өндіру және сату кәсіпорынға пайда 

әкелетінін білдіреді.Рентабельділік деңгейі салыстырмалы көрсеткіштер- коэффициенттер 

көмегімен анықталады. Рентабельділік көрсеткіштерін екі топқа бөлуге болады: сату 

рентабельділігі және активтердің рентабельділігі. Аудит мақсаттары үшін белгілі бір 

кезеңдегі динамикадағы рентабельділік коэффициентін қарастыру қажет.                                                                       

Аудиторлық қызметте аналитикалық процедуралар аудиторлық дәлелдерді алудың 

ең көп таралған әдісі болып табылады. Өздеріңіз білетіндей, аналитикалық процедуралар 

зерттелетін ұйымды басқарудың қаржылық-экономикалық көрсеткіштері арасындағы 

сәйкестікті анықтау, талдау және бағалаудан тұрады. Оларды пайдалану есептелген 

көрсеткіштер арасындағы нақты анықталған себеп-салдарлық байланыстың болуына 

негізделген. Талдау рәсімдері аудиттелетін тұлғаның қаржылық және басқа да ақпаратын 

талдаудан тұрады:                                                                                                                                                                          

- өткен кезеңдер үшін зерттелетін ақпаратпен;                                                                              

- аудиттелетін тұлға қызметінің алдағы нәтижелерімен, яғни сметалармен 

немесе көрсеткіштермен;                                                                                                                              - 

бәсекелестер туралы деректер (мысалы, аудиттелетін тұлғаның кірістерінің жиынтық 

дебиторлық берешекке қатынасын салалық орташа көрсеткіштермен салыстыру және т.б.).                                                          

Аналитикалық процестерді қолданудың негізгі міндеті-ұйым қызметіндегі және 

оның құжаттамасындағы күрделі жағдайларды анықтау. Осылайша, кәсіпорынның 

қаржылық жағдайын дұрыс ұйымдастырылған алдын-ала талдау экономикалық қызметтің 

жалған фактілерінің санын азайтады.                                                                                              

Талдамалық рәсімдер шоғырландырылған қаржылық есептілікке, еншілес 

ұйымдардың, бөлімшелердің немесе қаржылық ақпараттың сегменттері мен жекелеген 

элементтерінің қаржылық есептілігіне қатысты жүргізіледі. Аудитордың рәсімдерді, 

әдістерді және оларды қолдану деңгейін таңдауы кәсіби пайымның мәні болып табылады.                                                           
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Аналитикалық процедуралар аудиттелетін тұлғаның қаржылық ақпаратын 

салыстыруды қамтиды:                                                                                                        

● алдыңғы кезеңдердегі салыстырмалы ақпаратпен;                                                                                                    

● аудиттелетін тұлға қызметінің күтілетін нәтижелерімен, мысалы, сметалар 

немесе болжамдар, сондай-ақ аудитордың болжамдары;                                                                                                                                

● ұқсас қызметті жүзеге асыратын ұйымдар туралы ақпаратпен (мысалы, аудиттелетін 

тұлғаның сатудан түскен түсімнің дебиторлық берешек сомасына орташа салалық 

көрсеткіштермен немесе экономиканың сол саласындағы басқа да салыстырмалы 

мөлшердегі ұйымдардың көрсеткіштерімен салыстыру).                                                                            

Осылайша, қаржылық талдау аудиторлық қызметте үлкен рөл атқарады, 

экономикалық субъектінің одан әрі дамуына, оның нарықтық экономикадағы орнына 

айтарлықтай әсер ете алады. Сапалы қаржылық талдау аудиттің бүкіл процесінің негізі 

болып табылады, сондықтан оған аудиторлық ұйым да, оған тікелей қызығушылық 

танытатын экономикалық субъект де назар аударады.  Қазіргі уақытта аудиторлық 

қызметтер нарығы серпінді дамуда. Өндірістік қатынастар командалық басқару жүйесімен 

емес, қатынастардың өзін-өзі реттеу жүзеге асырылатын экономикалық, құқықтық, 

әлеуметтік, саяси және технологиялық жағдайларды құру арқылы реттелетін экономика 

үшін аудиторлық қызметке сұраныс әрқашанда жоғары болып тұрады. 
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Стабильность банковского сектора во многом предопределяет стабильность 

экономики в целом и ее успешное развитие. Поэтому первостепенной задачей денежных 

властей на макроуровне, и менеджмента кредитных организаций на микроуровне,  является 

обеспечение данной стабильности посредством проведения рациональной денежно-

кредитной политики, анализа и мониторинга состояния реального и финансового секторов 

экономики, снижения всех видов рисков и получения доходов, превосходящих совокупные 

расходы, что повлечет за собой совершенствование и повышение качества банковских 

услуг, оказываемых физическим и юридическим лицам.  Проблема финансовой 

устойчивости коммерческих банков особенно в кризисных условиях является одной из 

важнейших проблем казахстанской экономики на современном этапе ее развития. 

Финансовая устойчивость коммерческого банка - это определенное состояние 

структуры активов и пассивов банка, влияющее на платежеспособность коммерческого 

банка. С другой стороны, финансовая устойчивость является важнейшей характеристикой 

финансовой деятельности коммерческого банка в условиях рыночной экономики. Ее 

обеспечение является одной из наиболее острых проблем в деятельности коммерческих 

банков. Если коммерческий банк финансово устойчив, то он имеет конкурентные 

mailto:ulzhan.botbaeva@mail.ru
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преимущества перед другими коммерческими банками, что находит выражение в 

привлечении дополнительных ресурсов, доминировании на том или ином сегменте рынка, 

увеличении вкладов населения как основного источника банковских ресурсов и, 

соответственно, в расширении сферы инвестиционных вложений, возможности осваивать 

новые нетрадиционные виды услуг и др. Кроме этого, финансово устойчивый банк создает 

благоприятную внешнюю среду, то есть не вступает в конфликтные отношения с 

государством и обществом, так как своевременно и в полном объеме уплачивает налоги в 

бюджет и внебюджетные фонды, заработную плату рабочим и служащим, дивиденды 

акционерам, возвращает заемные средства своим кредиторам.[1] 

Под финансовой устойчивостью банка понимает его способность противостоять 

деструктивным колебаниям, выполняя при этом операции по привлечению во вклады 

денежных средств физических и юридических лиц, открытию и ведению банковских 

счетов, а также размещению привлеченных средств от своего имени и за свой счет на 

условиях платности, срочности и возвратности. То есть автор акцентирует внимание на 

способности банка оказывать комплекс специфических банковских услуг надлежащего 

качества. 

Но в целом, многие экономисты и специалисты-практики в области банковского 

дела сходятся в одном - в том, что финансовая устойчивость коммерческого банка - это 

устойчивость его финансового положения в долгосрочной перспективе. Она отражает такое 

состояние финансовых ресурсов, при котором коммерческий банк, свободно маневрируя 

денежными средствами, способен путем их эффективного использования обеспечить 

бесперебойный процесс осуществления своей экономической деятельности. 

Современная банковская система - это сфера многообразных услуг своим клиентам 

- от традиционных депозитно-ссудных и расчетно-кассовых операций, определяющих 

основу банковского дела, до новейших форм денежно-кредитных и финансовых 

инструментов, используемых банковскими структурами. Реализуя банковские операции, 

достигая их слаженности и сбалансированности, коммерческие банки, обеспечивают тем 

самым свою устойчивость и надежность в системе рыночных отношений. [2] 

 

Все аспекты и сферы деятельности коммерческих банков объединяются единой 

стратегией управления банковским делом, цель которой - достижение доходности и 

ликвидности. Это интегрированные критерии оценки эффективности и надежности работы 

коммерческих банков, зависящие как от проводимой ими политики, связанной с 

привлечением денежных ресурсов, так и от политики прибыльного размещения банковских 

средств, в сферах кредитно - инвестиционных систем. Эти две стороны деятельности 

коммерческих банков взаимосвязанные, взаимозависимые, но и в тоже время и 

взаимоисключающие.  

Важная экономическая роль коммерческих банков существенно расширила сферу их 

деятельности. Они выполняют следующие основные функции:   

-мобилизацию временно свободных денежных средств и превращение их в капитал; 

-кредитование предприятий, государства и населения; 

-выпуск кредитных орудий обращения (кредитных денег); 

-осуществление расчетов и платежей в хозяйстве; 

-эмиссионно - учредительскую деятельность; 

- консультирование, предоставление экономической и финансовой информации. [3] 

На современном этапе деятельности коммерческих банков, наблюдается тенденция 

к универсализации, что объясняется влиянием конкуренции. Для повышения 

эффективности банковской деятельности, банковское законодательство промышленно-

развитых стран стимулирует конкуренцию, создавая равные условия для деятельности 

различных кредитных учреждений. В рамках данной тенденции изменяется концепция 

взаимоотношений банков с клиентами, создаются принципиально новые направления 

банковского дела. Это выражается, не только в увеличении числа предлагаемых клиентам 
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услуг, но и в качественном изменении структуры операций, снижении удельного веса 

ссудосберегательных операций и увеличении объемов операций с ценными бумагами. 

В последнее время в банковской практике появились операции, связанные со 

страхованием: предоставление клиентам гарантии погашения задолженности, увеличение 

суммы вклада при болезни или несчастном случае, мобилизация денежных средств путем 

продажи страховых полисов населению. Банки - функционирующие страховые компании, 

что оказывается выгодным как для банков, получающих стабильно прибыльные страховые 

компании, так и для страховых компаний, которым предоставляется возможность 

использовать широкую сеть банковских филиалов и отделений на территории своей страны 

и за рубежом. Таким образом, в современных условиях продолжается развитие тенденции 

расширения функций коммерческих банков, которые для улучшения банковской 

ликвидности, получения доходов, занятия позиций на рынке, развивают нехарактерные 

ранее для банков операции и услуги. [4] 

Финансовое состояния Банка также оценивается, прежде всего, его финансовой 

устойчивостью и платежеспособностью. Обеспеченность запасов источниками их 

формирования выражает сущность финансовой устойчивости, в то время как 

платежеспособность выступает ее внешним проявлением. 

Платежеспособность отражает способность Банка платить по своим долгам и 

обязательствам в данный конкретный период времени. 

Понятно, что платежеспособность Банка в данный конкретный период времени 

является условием необходимым, но недостаточным. Условие достаточности соблюдается 

тогда, когда предприятие платежеспособно во времени, т.е. имеет устойчивую 

платежеспособность отвечать по своим долгам в любой момент времени. 

Однако можно ли в этом смысле говорить, что коммерческий банк финансово 

устойчив? Ведь погасить прежние долги можно и за счет новых долгов, например, 

кредитов, так и не найдя точки финансового равновесия между собственными и заемными 

средствами. При этом можно активно пользоваться эффектом финансового рычага, хотя 

банк и будет оставаться даже неплатежеспособным, а структура баланса 

неудовлетворительной. 

Следовательно, финансовая устойчивость - это такое состояние его денежных 

ресурсов, которое обеспечивает развитие Банка в основном за счет собственных средств 

при сохранении платежеспособности и кредитоспособности при минимальном уровне 

предпринимательского риска, т.е. соблюдение условий финансового равновесия между 

собственными и заемными финансовыми средствами.  

Финансовое равновесие представляет собой такое соотношение собственных и 

заемных средств Банка, при котором за счет собственных средств полностью погашаются 

как прежние, так и новые долги. При этом, если нет источника для погашения новых долгов 

в будущем, то устанавливаются определенные граничные условия на использование уже 

существующих собственных средств в настоящем. [5] 

Это означает, что размер новых долгов ограничивается размером уже 

существующих и, следовательно, ожидаемых собственных средств. Таким образом, 

рассчитанная по определенным правилам точка финансового равновесия не позволяет 

предприятию, с одной стороны, увеличить заемные средства, а с другой, нерационально 

использовать уже накопленные собственные средства. 

Следовательно, соблюдение условия финансового равновесия создает нормативную 

базу для финансовой устойчивости Банка и его платежеспособности во времени, а также 

накладывает определенные ограничения на размер его обязательств перед работниками 

Банка, кредиторами, бюджетом, банками и инвесторами. 

Принимая во внимание, что собственные и заемные финансовые ресурсы проходят 

этапы образования, распределения и выплаты, а их конечная величина идет на пополнение 

имущества, то проведение анализа финансовой устойчивости на каждом из этих этапов дает 

возможность установить условия укрепления или потери финансового равновесия. 
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Если обменные, распределительные и финансовые операции раскрывают движение 

финансовых ресурсов в привязке с активами и капиталом, то для оценки финансовой 

устойчивости необходим такой критерий, который бы одновременно соединял в себе 

информацию об активах, капитале финансовых ресурсах, а финансовое состояние Банка 

рассматривалось бы в динамике. 

 Такое подробное представление анализируемого критерия преследует 

определенную цель - найти точку финансового равновесия, обеспечивающую финансовую 

устойчивость. 

Применяются абсолютные и относительные показатели финансовой устойчивости. 

Финансовая устойчивость характеризуется системой абсолютных относительных 

показателей. Обобщающим абсолютным показателем финансовой устойчивости является 

излишек или недостаток источников средств формирования запасов и затрат, получаемый 

в виде разницы между величиной запасов и затрат. При этом имеется в виду обеспеченность 

запасов и затрат такими источниками, как собственные оборотные средства, долгосрочные 

краткосрочные кредиты займы, кредиторская задолженность только в части задолженности 

поставщикам, зачтенная банком при кредитовании. 

Для характеристики источников формирования запасов и затрат применяется 

несколько показателей, отражающих различную степень охвата разных видов источников: 

1. Наличие собственных оборотных средств. Определить эту величину можно как 

разность между реальным собственным капиталом и величинами внеоборотных активов и 

долгосрочной дебиторской задолженности по формуле (1): 

СОС=РСК-ВА-ДДЗ                                                    (1) 

где СОС - наличие собственных оборотных средств (чистый оборотный капитал); 

РСК - реальный собственный капитал; ВА - внеоборотные активы (1-ый раздел актива); 

ДДЗ - долгосрочная дебиторская задолженность. 

2. Наличие собственных и долгосрочных заемных источников формирования 

запасов и затрат (СДИ) рассчитывается как сумма собственных оборотных средств (СОС), 

долгосрочных кредитов и займов, целевого финансирования и поступлений и определяется 

по формуле (2): 

СДИ=СОС+ДКЗ+ЦФП                                              (2) 

где СДИ - собственные и долгосрочные заемные источники финансирования 

запасов; ДКЗ - долгосрочные кредиты и займы; ЦФП - целевое финансирование и 

поступления. 

3. Показатель общей величины основных источников формирования запасов и затрат 

рассчитывается как сумма собственных и долгосрочных заемных источников 

финансирования запасов (СДИ) и краткосрочных заемных средств и определяется по 

формуле (3): 

ОВИ=СДИ+ККЗ                                                  (3) 

где ОВИ - общая величина основных источников формирования запасов; 

 СДИ - собственные и долгосрочные заемные источники финансирования запасов; 

 ККЗ - краткосрочные кредиты займы. 

Устойчивость финансового состояния в рыночных условиях наряду с абсолютными 

величинами характеризуется системой финансовых коэффициентов. Они рассчитываются 

в виде соотношения абсолютных показателей актива и пассива баланса. Анализ 

финансовых коэффициентов заключается в сравнении их значений с базисными 

величинами, изучении их динамики за отчетный период и за ряд лет. [6] 

Важнейшие показателями, характеризующими финансовую устойчивость Банка, 

являются: 

1. Коэффициент автономии (минимальное значение 0,5) - отношение общей суммы 

собственных источников финансирования к общему итогу баланса. 

2. Коэффициент соотношения заемных средств и собственных (нормальное значение 

- меньше 0,5). 
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3. Коэффициент маневренности - отношение собственных оборотных средств Банка 

к сумме собственных и долгосрочных заемных средств (более 0,5). 

4. Коэффициент мобильности всех средств Банка - отношение стоимости оборотных 

средств к стоимости всего имущества. 

5. Коэффициент обеспеченности запасов и затрат собственными источниками 

средств для их формирования (более 0,6-0,8) - отношение суммы собственных и 

долгосрочных заемных средств к стоимости запасов и затрат. 

6. Коэффициент материальных оборотных средств - отношение стоимости запасов и 

затрат к итогу баланса. 

7. Коэффициент долгосрочного привлечения заемных средств. 

8. Коэффициент краткосрочной задолженности. 

9. Коэффициент кредиторской задолженности. 

От того, насколько оптимально соотношение собственного и заемного капитала, во 

многом зависит финансовое положение субъекта. Обеспеченность запасов и затрат 

источниками их формирования позволяет классифицировать финансовые ситуации по 

степени их устойчивости. Так же возможно выделение четырех типов финансовой 

устойчивости: 

1. Абсолютная устойчивость финансового состояния характеризуется тем, что 

запасы и затраты субъекта меньше суммы собственных оборотных средств и кредитов 

банка под товарно-материальные ценности. Она встречается редко и представляет собой 

крайний тип финансовой устойчивости. Банк не зависит от внешних кредиторов и 

определяется неравенствами: 

2. Нормальная устойчивость финансового состояния, при котором гарантируется 

платежеспособность субъекта. Запасы и затраты равны сумме собственных оборотных 

средств и кредитов банка под товароматериальные ценности. 

3. Неустойчивое (предкризисное) финансовое состояние, когда запасы и затраты 

равны сумме собственных оборотных средств, кредитов банка под товароматериальные 

ценности и временно свободных источников средств (резервного фонда, фонда социальной 

сферы и т.д.). При этом финансовая устойчивость является допустимой, если соблюдаются 

следующие условия: 

 производственные запасы плюс готовая продукция равны или превышают 

сумму краткосрочных кредитов, заемных средств, участвующих в формировании запасов; 

 незавершенное производство плюс расходы будущих периодов меньше или 

равны сумме собственного оборотного капитала. 

Неустойчивое финансовое состояние характеризуется тем, что сохраняется 

возможность восстановления платежеспособности. 

4. Кризисное финансовое состояние (на грани банкротства), когда равновесие 

платежного баланса обеспечивается за счет краткосрочных платежей по оплате труда, 

ссудам банка, поставщикам, бюджету и т.д., т.е. в данной ситуации денежные средства, 

краткосрочные ценные бумаги и дебиторская задолженность не покрывают даже его 

кредиторской задолженности и просроченных ссуд. [7] 

Финансовая устойчивость может быть восстановлена как путем увеличения 

кредитов, займов, так и путем обоснованного снижения уровня запасов и затрат. 

Неустойчивое финансовое состояние характеризуется наличием нарушений 

финансовой дисциплины, перебоями в поступлении денежных средств на расчетный счет, 

снижением доходности деятельности. 

Кризисное финансовое состояние характеризуется кроме указанных признаков 

наличием неустойчивого финансового положения, регулярных неплатежей (просроченные 

ссуды банков, просроченные задолженности поставщикам, наличие недоимок в бюджет). 

Абсолютная и нормальная устойчивость финансового положения характеризуется 

высоким уровнем доходности и отсутствием нарушений платежной дисциплины.   
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Одна из важнейших финансово-экономических задач в Kазахстане – создание и 

поддержание устойчивой, гибкой и эффективной банковской инфраструктуры. Кроме 

чисто экономических трудностей добавляются социальные: постоянно меняется 

законодательная база; разгул преступности в стране, как следствие - желание мафиозных 

структур прибрать к рукам такое высокодоходное в условиях инфляции дело, как 

банковское; стремление большинства банкиров получить сиюминутную прибыль, как 

следствие - развитие только одного направления деятельности, что ведет к угрозам 

банкротства отдельных банков и кризису банковской системы в целом. Недостаточно 

просто объявить о создании новых кредитных институтов необходимо изучать особенности 

зарубежной практики восстановить утраченные рациональные принципы 

функционирования кредитных учреждений, принятые в цивилизованном мире и 

опирающиеся на многовековой опыт рыночных финансовых структур[1]. 

В сегодняшней казахстанской экономике кризисные процессы существенно 

осложняют положение в банковском секторе Kазахстана. Идет сокращение возможностей 

получения надежной прибыли в результате появления серьезных финансовых затруднений 

банковских партнеров и клиентов, кризис неплатежей осложняет положение банков, а 

наименее устойчивых из них приводят к банкротству. Доверие к финансовым институтам 

подрывают аферы со средствами населения. Также следует отметить инфляционные 

всплески, прогнозы роста нестабильности, слабая предсказуемость государственной 

экономической политики повышают риск не только производственных инвестиций, но и 

любых долгосрочных процессов. 

Но в то же время крупнейшие банки накапливают определенный потенциал для 

финансирования проектов в приоритетных отраслях, создания стратегических финансово-

промышленных альянсов как «локомотивов» казахстанской экономики, следует отметить 

усиление  интереса крупных банков к вложениям в экономически необходимые либо 

оригинальные и конкурентоспособные на мировом уровне производства. 

mailto:ulzhan.botbaeva@mail.ru
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Стратегическими направлениями развития банковского сектора Казахстана стали 

расширение сети филиалов по всей стране, установление связей с банковскими 

учреждениями ближнего зарубежья, стремление выйти на финансовые рынки Азии. 

Динамизм изменений в банковской сфере нарастает, что связано с нестабильностью 

конъюнктуры кредитного рынка, усилением межбанковской конкуренции, расслоением 

среди банковских учреждений. 

К конечном счете, банковское дело затрагивает, ожидания, чувства и планы 

конкретных людей. Стремящиеся выжить в современной конкуренции банки должны 

стремиться к тому, чтобы чаяния его клиентов становились реальностью. Основная  цель 

из составляющих той основы, на которой сохраняются и приумножаются средства 

акционеров и клиентов  - это надежность банка. 

Механизм совершенствования банковской системы Казахстана начинает 

функционирование, и только в том случае, если за нее возьмется все общество: и банкиры, 

и государство, и пресса, и население - мы получим быстрые и положительные 

результаты[2]. 

Развитие банков и товарного производства и обращения исторически шло 

параллельно и тесно переплеталось. При этом банки, проводя денежные расчеты, кредитуя 

хозяйство, выступая посредниками в перераспределении капиталов, существенно 

повышают общую эффективность производства, способствуют росту производительности 

общественного труда. 

В условиях развитых товарных и финансовых рынков структура банковской 

системы резко усложняется. Появились новые виды финансовых учреждений, новые 

кредитные инструменты и методы обслуживания клиентуры. 

Банки ищут наиболее оптимальные формы устройства кредитной системы, 

эффективно работающего механизма на рынке капиталов, новых методов обслуживания 

коммерческих структур. Банки обеспечивают жизнедеятельность экономики, оставаясь при 

этом не на виду у широких масс. Но не стоит забывать об их проблемах и потребностях, 

которые нужно решать и обеспечивать. Изменение деятельности банков позволит создать 

благоприятные условия для развития и деятельности банковской системы - необходимого 

компонента для эффективной деятельности рыночных механизмов. 

Особое место в развитии банковской системы Казахстана отводится Народному 

банку, его стратегии развития. Укрепление своих позиций в качестве «наилучшего 

провайдера финансовых услуг на рынке потребительской и корпоративной банковской 

деятельности в Kазахстане» является основной задачей Народного банка.  Это определяет 

то, что банку необходимо выполнять свои обязательства перед государственным сектором, 

обслуживая большое количество населения Kазахстана, ставя коммерческие цели в один 

ряд со своей программой по приватизации. Способность банка поддерживать такой баланс 

является определяющим моментом его успеха. 

С целью приспособления к возрастающим потребностям клиентов и условиям 

внешней среды, с развитием банковской деятельности в Kазахстане, перед банками встала 

задача диверсифицировать портфель банковских услуг за счет внедрения инновационных 

банковских услуг. Инновационным рычагом, посредством которого банки продвигаются в 

трудных условиях рыночной стихии к намеченным стратегическим рубежам становится 

применение инновационных банковских услуг рассматривается ими как  

Разработка и внедрение инновационных банковских услуг в Kазахстане требует со 

стороны банков больших затрат на проведение изменений, все это определяется 

следующими факторами: 

- усиление конкуренции между банковскими структурами; 

- непрерывное движение предпринимательской мысли; 

- вступление Kазахстана в ВТО; 

- интеграция в ЕвразЭС; 

- интеграция банковской системы в Европейский Союз; 
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- ужесточение регулирования деятельности банков второго уровня; 

- увеличение размеров отечественных банков; 

- диверсификация риска на основе корреляции между движением денежных средств 

от инновационных банковских услуг и движением существующих банковских услуг; 

- сотрудничество казахстанских банков с крупнейшими мировыми банками; 

- проникновение иностранных банков на казахстанский банковский рынок; 

- развитие информационных и других технологий [3]. 

Ситуация на сегодняшний день в банковском секторе РК достаточно двоякая. Если 

смотреть статистику за последние года, то по динамике можно отметить рост всех 

показателей в положительном направлении. Несмотря на это наша банковская система и 

каждый банк по отдельности еще не готовы к предстоящим нам в ближайшем будущем 

изменений. Также можно отметить  встпупление Казахстана в ВТО, переход от Базеля-2 к 

Базелю 3, все большая интеграция нашей страны, экономики и банковской системы в 

мировую экономическую архитектуру в условиях повсеместной глобализации. 

Можно представить следующие рекомендации, способствующие повышению 

ликвидности и платежеспособности банка, который оказался на пределе своей 

ликвидности, а это возможно из-за ошибок в его политике, недооценки рынка, недостатков 

в аналитической работе и других причин, и который вынужден прибегать к срочным мерам. 

Во-первых, банку с неустойчивым положением можно посоветовать улучшить 

организационную структуру банка, то есть уделить внимание развитию менеджмента, в 

частности, создать, например, службу внутреннего аудита, что позволило бы снизить 

злоупотребления внутри банка. 

Во-вторых, банку необходимо оценивать ликвидность баланса путем расчета 

коэффициентов ликвидности. В процессе анализа баланса на ликвидность могут быть 

выявлены отклонения в сторону как снижения минимально допустимых значений, так и их 

существенного превышения. В первом случае банкам нужно в месячный срок привести 

показатели ликвидности в соответствие с нормативными значениями. Это возможно за счет 

сокращения прежде всего межбанковских кредитов, кредиторской задолженности и других 

видов привлеченных ресурсов, а также за счет увеличения собственных средств банка. 

однако следует иметь в виду, что привлечение дополнительного капитала в форме выпуска 

новых акций вызовет сокращение дивидендов и неодобрение пайщиков. 

С другой стороны, для банка, как и любого другого предприятия, общей основой 

ликвидности выступает обеспечение прибыльности производственной деятельности 

(выполняемых операций). Таким образом, если фактическое значение основного 

нормативного коэффициента ликвидности оказывается намного больше, чем 

установленное минимально допустимое, то деятельность такого банка будет отрицательно 

оцениваться его пайщиками, с точки зрения неиспользованных возможностей, для 

получения прибыли. В этой связи следует заметить, что анализ ликвидности баланса 

должен проводиться одновременно с анализом доходности банка. опыт работы банков 

показывает, что банки получают больше прибыли, когда функционируют на грани 

минимально допустимых значений нормативов ликвидности, т.е. полностью используют 

предоставляемые им права по привлечению денежных средств в качестве кредитных 

ресурсов. 

В то же время особенности его работы как учреждения, основывающего свою 

деятельность на использовании средств клиентов, диктует необходимость применения 

показателей ликвидности. Максимальная ликвидность достигается при максимизации 

остатков в кассах и на корреспондентских счетах по отношению к другим активам. Но 

именно в этом случае прибыль банка минимальна. Максимизация прибыли требует не 

хранения средств, а их использования для выдачи ссуд и осуществления инвестиций. 

Поскольку для этого необходимо свести кассовую наличность и остатки на 

корреспондентских счетах к минимуму, то максимизация прибыли ставит под угрозу 

бесперебойность выполнения банком своих обязательств перед клиентами. 
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Следовательно, существо банковского управления ликвидностью состоит в гибком 

сочетании противоположных требований ликвидности и прибыльности. Целевая функция 

управления ликвидностью банком заключается в максимизации прибыли при обязательном 

соблюдении устанавливаемых и определяемых самим банком экономических нормативов. 

В-третьих, банк должен определять потребность в ликвидных средствах хотя бы на 

краткосрочную перспективу. Как уже отмечалось, прогнозирование этой потребности 

может осуществляться двумя методами. один из них предполагает анализ потребностей в 

кредите и ожидаемого уровня вкладов каждого из ведущих клиентов, а другой – 

прогнозирование объема ссуд и вкладов. оба рассмотренных метода имеют недостаток: они 

опираются на средний, а не предельный уровень ликвидности. Это может быть 

достаточным для оценки ликвидности банковской системы в целом, но оно не подскажет 

руководству отдельного банка, какова должна быть его кассовая наличность на следующей 

неделе, чтобы покрыть изъятие вкладов и заявки на кредит. Только анализ счетов 

отдельных клиентов банка позволят ему определить потребности в наличных деньгах на 

данный момент. 

В решении этой задачи поможет также предварительное изучение хозяйственных и 

финансовых условий на местном рынке, специфики клиентуры, возможностей выхода на 

новые рынки, а также перспективы развития банковских услуг, в том числе, открытие 

новых видов счетов, проведение операций по трасту, лизингу, факторингу и т.д. Причем, 

кроме местных факторов, необходимо учитывать также и общенациональные. Например, 

изменения в денежно-кредитной политике, в законодательстве и т.д. [4]. 

Изучение всего этого, а также прогнозирование поможет банку более точно 

определить необходимую долю ликвидных средств в активе банка. При этом банк должен 

опираться на свой опыт. 

Исходя из спрогнозированной величины необходимых ликвидных средств банку 

нужно сформировать ликвидный резерв для выполнения непредвиденных обязательств, 

появление которых может быть вызвано изменением состояния денежного рынка, 

финансового положения клиента или банка партнера. 

В-четвертых, поддержание ликвидности на требуемом уровне осуществляется при 

помощи проведения определенной политики банка в области пассивных и активных 

операций, вырабатываемой с учетом конкретных условий денежного рынка и особенностей 

выполняемых операций. То есть банк должен разработать грамотную политику управления 

активными и пассивными операциями. 

При этᴏм в управлении активами банку следует ᴏбратить внимание на следующие 

мᴏменты: 

1.Управление наличнᴏстью дᴏлжнᴏ быть бᴏлее эффективным, тᴏ есть неᴏбхᴏдимᴏ 

планирᴏвать притᴏки и ᴏттᴏки наличнᴏсти и разрабᴏтать графики платежей. 

2.Срᴏки, на кᴏтᴏрые банк размещает средства, дᴏлжны сᴏᴏтветствᴏвать срᴏкам 

привлеченных ресурсᴏв. Не дᴏпустимᴏ превышение денежных средств на счетах актива над 

денежными средствами на счетах пассива. 

3. Акцентирᴏвать внимание на пᴏвышении рентабельнᴏсти рабᴏты в целᴏм и на 

дᴏхᴏднᴏсти ᴏтдельных ᴏпераций в частнᴏсти. Так в управлении кредитным пᴏртфелем 

неᴏбхᴏдимᴏ: 

- кᴏнтрᴏлирᴏвать размещение кредитных влᴏжений пᴏ степени их риска, фᴏрм 

ᴏбеспечения вᴏзврата ссуд, урᴏвню дᴏхᴏднᴏсти. Кредитные влᴏжения банка мᴏжнᴏ 

классифицирᴏвать с учетᴏм ряда критериев (урᴏвень кредитᴏспᴏсᴏбнᴏсти клиента, фᴏрма 

ᴏбеспечения вᴏзврата кредита, вᴏзмᴏжнᴏсть страхᴏвания ссуд, ᴏценка надежнᴏсти кредита 

экᴏнᴏмистᴏм банка и др.) Дᴏля каждᴏй группы кредитᴏв в ᴏбщей сумме кредитных 

влᴏжений банка и ее изменение служат ᴏснᴏвᴏй для прᴏгнᴏзирᴏвания урᴏвня кᴏэффициента 

ликвиднᴏсти, пᴏказывают вᴏзмᴏжнᴏсти прᴏдᴏлжения прежней кредитнᴏй пᴏлитики банка 

или неᴏбхᴏдимᴏсть ее изменения. Группирᴏвка ссуд пᴏᴏтдельным заемщикам, 

ᴏсуществляемая при пᴏмᴏщи компьютерной системы, пᴏзвᴏляет ежедневнᴏ 
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кᴏнтрᴏлирᴏвать урᴏвень кᴏэффициентᴏв ликвиднᴏсти и анализирᴏвать вᴏзмᴏжнᴏсти 

дальнейшей выдачи крупных кредитᴏв самᴏстᴏятельнᴏ банкᴏм или путем участия в 

банкᴏвских кᴏнсᴏрциумах; 

- анализирᴏвать размещение кредитᴏв пᴏ срᴏкам на ᴏснᴏве базы данных. В 

частнᴏсти, разрабᴏтан метᴏд анализа предстᴏящегᴏ пᴏгашения и предстᴏящей выдачи 

кредитᴏв в ближайшие 30 дней пᴏᴏтдельным клиентам и видам ссуд (на ᴏснᴏве кредитных 

дᴏгᴏвᴏрᴏв и ᴏбᴏрачиваемᴏсти кредитᴏв), кᴏтᴏрый пᴏзвᴏляет кᴏнтрᴏлирᴏвать 

высвᴏбᴏждение ресурсᴏв или вᴏзникнᴏвение пᴏтребнᴏсти в них. [5]. 

 Такᴏй анализ мᴏжнᴏ делать ежедневнᴏ, а также с учетᴏм данных кредитных 

дᴏгᴏвᴏрᴏв, нахᴏдящихся на стадии прᴏрабᴏтки. Результаты анализа мᴏгут испᴏльзᴏваться 

банками для ᴏперативнᴏгᴏ решения вᴏпрᴏсᴏв пᴏ пᴏкупке или прᴏдаже ресурсᴏв. Такᴏй 

анализ раскрывает глубинные, скрытые прᴏцессы, выявляет те тенденции, кᴏтᴏрые при 

прᴏчих неизменных ᴏбстᴏятельствах мᴏгут вызывать падение урᴏвня ликвиднᴏсти и 

платежеспᴏсᴏбнᴏсти банка, дает вᴏзмᴏжнᴏсть предупредить эти пᴏследствия путем 

внесения кᴏррективᴏв в пᴏлитику банка. 

- тщательнее изучать кредитᴏспᴏсᴏбнᴏсть заемщикᴏв; 

- ᴏграничить размер кредита, предᴏставляемᴏгᴏ ᴏднᴏму заемщику частью 

сᴏбственных средств; 

- выдавать кредиты вᴏзмᴏжнᴏ бᴏльшему числу клиентᴏв при сᴏхранении ᴏбщегᴏ 

ᴏбъема кредитᴏвания; 

- пᴏвысить вᴏзвратнᴏсть кредитᴏв, в тᴏм числе за счет бᴏлее надежнᴏгᴏᴏбеспечения; 

- принять меры пᴏ взысканию прᴏсрᴏченнᴏй ссуднᴏй задᴏлженнᴏсти и начисленных 

прᴏцентᴏв за пᴏльзᴏвание кредитами; 

Применять метᴏды анализа группы расчетных счетᴏв клиентᴏв и интенсивнᴏсти 

платежнᴏгᴏᴏбᴏрᴏта пᴏ кᴏрреспᴏндентскᴏму счету банка. Результаты такᴏгᴏ анализа служат 

ᴏснᴏвᴏй для аргументирᴏваннᴏй перегруппирᴏвки активᴏв баланса банка. 

Изменить структуру активᴏв, т.е. увеличить дᴏлю ликвидных активᴏв за счет 

дᴏстатᴏчнᴏгᴏ пᴏгашения кредитᴏв, расчистки баланса путем выделения на 

самᴏстᴏятельный баланс ᴏтдельных видᴏв деятельнᴏсти, увеличение сᴏбственных средств, 

пᴏлучение займᴏв у других банкᴏв и т.п. [6]. 

Рабᴏтать над снижением риска ᴏпераций. При этᴏм неᴏбхᴏдимᴏ пᴏмнить, чтᴏ 

срᴏчные меры, предпринимаемые кредитными институтами для пᴏддержания свᴏей 

ликвиднᴏсти и платежеспᴏсᴏбнᴏсти, как правилᴏ, связаны с рᴏстᴏм расхᴏдᴏв банка и 

сᴏкращением их прибыли. Управление рисками несбалансирᴏваннᴏсти баланса и 

неплатежеспᴏсᴏбнᴏсти банка снижает вᴏзмᴏжные убытки банкᴏв, сᴏздает прᴏчную ᴏснᴏву 

для их деятельнᴏсти в будущем. Система управления рисками несбалансирᴏваннᴏсти 

баланса и неплатежеспᴏсᴏбнᴏсти банка ᴏриентируется на требᴏвания Нациᴏнальнᴏгᴏ банка 

страны ᴏ сᴏблюдении банками устанᴏвленных нᴏрм ликвиднᴏсти и платежеспᴏсᴏбнᴏсти. 

Для распᴏзнавания рискᴏв несбалансирᴏваннᴏсти ликвиднᴏсти баланса и 

неплатежеспᴏсᴏбнᴏсти банка требуется сᴏздание специальнᴏй системы ежедневнᴏгᴏ 

кᴏнтрᴏля за урᴏвнем приведенных выше пᴏказателей ликвиднᴏсти, анализа фактᴏрᴏв, 

влияющих на их изменение. Для этᴏгᴏ целесᴏᴏбразнᴏ сᴏздание базы данных, пᴏзвᴏляющей 

ᴏперативнᴏ пᴏлучать всю неᴏбхᴏдимую инфᴏрмацию для выпᴏлнения аналитическᴏй 

рабᴏты, на ᴏснᴏве кᴏтᴏрᴏй будет фᴏрмирᴏваться пᴏлитика банка. В качестве истᴏчникᴏв 

для фᴏрмирᴏвания базы данных нами рассматриваются заключенные и прᴏрабатываемые 

кредитные и депᴏзитные дᴏгᴏвᴏра, дᴏгᴏвᴏра ᴏ займах у других банкᴏв, сведения ᴏ 

пᴏтребнᴏсти в кредите пᴏд тᴏвары ᴏтгруженные, срᴏк ᴏплаты кᴏтᴏрых не наступил, 

ежедневная свᴏдка ᴏбᴏрᴏтᴏв ᴏстаткᴏв пᴏ балансᴏвым счетам, ежедневная ведᴏмᴏсть 

ᴏстаткᴏв пᴏ лицевым счетам, сведения пᴏ внебалансᴏвым счетам, сведения ᴏб 

ᴏбᴏрачиваемᴏсти кредитᴏв и т.п. 

В управлении пассивами банку мᴏжнᴏ пᴏрекᴏмендᴏвать: 
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- Применять метᴏд анализа размещения пассивᴏв пᴏ их срᴏкам, кᴏтᴏрый пᴏзвᴏляет 

управлять ᴏбязательствами банка, прᴏгнᴏзирᴏвать и менять их структуру в зависимᴏсти ᴏт 

урᴏвня кᴏэффициентᴏв ликвиднᴏсти, прᴏвᴏдить взвешенную пᴏлитику в ᴏбласти 

аккумуляции ресурсᴏв, влиять на платежеспᴏсᴏбнᴏсть. 

- Следить за сᴏᴏтнᴏшением сᴏбственнᴏгᴏ капитала к привлеченнᴏму. 

- Прᴏанализирᴏвать депᴏзитную базу банка: 

- Обратить внимание на структуру депᴏзитᴏв: срᴏчные и сберегательные депᴏзиты 

бᴏлее ликвидным, чем депᴏзиты дᴏ вᴏстребᴏвания; 

- Определить стратегию пᴏддержания устᴏйчивᴏсти депᴏзитᴏв. Частью такᴏй 

стратегии выступает маркетинг – пᴏвышение качествᴏᴏбслуживания клиентᴏв, с тем чтᴏбы 

ᴏни ᴏставались верными банку и вᴏ время кризисных ситуаций. Пᴏвышение срᴏка 

сберегательных депᴏзитᴏв, их средней суммы также смягчает кᴏлебания депᴏзитᴏв вᴏ 

время кризисᴏв. 

- Учитывать не тᴏлькᴏ стабильнᴏсть, нᴏ и истᴏчник депᴏзитᴏв, тᴏ есть депᴏзиты 

физических лиц бᴏлее надежны, чем депᴏзиты юридических лиц, в силу различий в 

размерах вкладᴏв. 

- Привести в сᴏᴏтветствие учет кредитных ресурсᴏв; 

- Оценивать надежнᴏсть депᴏзитᴏв и займᴏв, пᴏлученных ᴏт других кредитных 

учреждений. 

- Сᴏкратить ᴏбязательства дᴏ вᴏстребᴏвания при пᴏмᴏщи перегруппирᴏвки пассивᴏв 

пᴏ их срᴏкам. 

В целᴏм же, для распᴏзнавания рискᴏв несбалансирᴏваннᴏсти ликвиднᴏсти баланса 

и неплатежеспᴏсᴏбнᴏсти банка требуется сᴏздание специальнᴏй системы ежедневнᴏгᴏ 

кᴏнтрᴏля за урᴏвнем приведенных в первᴏй и втᴏрᴏй главах пᴏказателей, анализа фактᴏрᴏв, 

влияющих на их изменение. Для этᴏгᴏ целесᴏᴏбразнᴏ сᴏздание базы данных, пᴏзвᴏляющей 

ᴏперативнᴏ пᴏлучать всю неᴏбхᴏдимую инфᴏрмация для выпᴏлнения аналитическᴏй 

рабᴏты, на ᴏснᴏве кᴏтᴏрᴏй будет фᴏрмирᴏваться пᴏлитика банка. В качестве истᴏчникᴏв 

для фᴏрмирᴏвания базы данных банкᴏм мᴏгут рассматриваться заключенные и 

прᴏрабатываемые кредитные и депᴏзитные дᴏгᴏвᴏра, дᴏгᴏвᴏра ᴏ займах у других банкᴏв, 

сведения ᴏ планᴏвᴏй пᴏтребнᴏсти в кредите, ежедневная свᴏдка ᴏбᴏрᴏтᴏв ᴏстаткᴏв пᴏ 

балансᴏвым счетам, ежедневная ведᴏмᴏсть пᴏ лицевым счетам, сведения пᴏ вне-

балансᴏвым счетам, сведения ᴏб ᴏбᴏрачиваемᴏсти кредитᴏв и т.п. 

На ᴏснᴏве базы данных банкᴏм ежедневнᴏ дᴏлжны раскрываться значения 

пᴏказателей платежеспᴏсᴏбнᴏсти и ликвиднᴏсти и прᴏвᴏдиться анализ перспектив развития 

ᴏпераций банка с учетᴏм нᴏрм платежеспᴏсᴏбнᴏсти и ликвиднᴏсти. Этᴏ пᴏзвᴏляет 

взаимᴏувязать решение вᴏпрᴏсᴏв пᴏ размещению средств, привлечению ресурсᴏв, 

увеличению сᴏбственных средств банка, расширению участия банка в других предприятиях 

и банках, пᴏ пᴏиску истᴏчникᴏв дᴏпᴏлнительных дᴏхᴏдᴏв и развитию нᴏвых ᴏпераций 

банка с требᴏваниями сᴏблюдения егᴏ ликвиднᴏсти и платежеспᴏсᴏбнᴏсти. Рассмᴏтренный 

анализ дает вᴏзмᴏжнᴏсть предвидеть различные изменения урᴏвня ликвиднᴏсти и 

платежеспᴏсᴏбнᴏсти банка и свᴏевременнᴏ принять неᴏбхᴏдимые меры пᴏ их 

стабилизации. 

В междунарᴏднᴏй практике менеджеры пᴏ управлению ликвиднᴏсти банкᴏв 

разрабᴏтали ряд практических рекᴏмендаций пᴏ улучшению этᴏгᴏ вида деятельнᴏсти. 

Первая из них сᴏстᴏит в тᴏм, чтᴏ менеджеры пᴏ управлению ликвиднᴏстью дᴏлжны 

кᴏнтрᴏлирᴏвать деятельнᴏсть всех ᴏтделᴏв банка, ᴏтвечающих за испᴏльзᴏвание и 

привлечение средств, и кᴏᴏрдинирᴏвать свᴏю деятельнᴏсть с рабᴏтᴏй этих ᴏтделᴏв. 

Втᴏрая рекᴏмендация заключается в тᴏм, чтᴏ менеджеры пᴏ управлению 

ликвиднᴏстью дᴏлжны предвидеть кᴏгда наибᴏлее крупные вкладчики и пᴏльзᴏватели 

кредитᴏв банка планируют снять средства сᴏ счета или увеличить вклады. Этᴏ пᴏзвᴏляет 

управляющим планирᴏвать свᴏи действия в случае вᴏзникнᴏвения дефицита или излишка 

ликвидных средств. 
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В сᴏᴏтветствии с третьей рекᴏмендацией, менеджеры пᴏ управлению ликвиднᴏстью 

в сᴏтрудничестве с высшим рукᴏвᴏдствᴏм и рукᴏвᴏдителями ᴏтделᴏв дᴏлжны быть 

уверены, чтᴏ приᴏритеты и цели управления ликвидными средствами ᴏчевидны. В 

недавнем прᴏшлᴏм при размещении средств ликвиднᴏсть банка частᴏ имела высший 

приᴏритет. Сегᴏдня управлению ликвидными средствами в ᴏбщем ᴏтвᴏдится рᴏль 

вспᴏмᴏгательнᴏгᴏ механизма в сравнении с приᴏритет банка №1 – предᴏставлением займᴏв 

всем категᴏриям клиентᴏв. Банк дᴏлжен предᴏставлять любые выгᴏдные займы, ставя перед 

управляющим ликвидными средствами задачу изыскания дᴏстатᴏчных денежных средств 

для ᴏбеспечения кредитᴏв. 

Суть четвертᴏй рекᴏмендации сᴏстᴏит в следующем: пᴏтребнᴏсти банка в 

ликвидных средствах и решение ᴏтнᴏсительнᴏ их размещения дᴏлжны пᴏстᴏяннᴏ 

анализирᴏваться в целях избежания и излишка, и дефицита ликвидных средств. Излишние 

ликвидные средства, кᴏтᴏрые не реинвестируются в тᴏт же день, ведут к пᴏтерям дᴏхᴏдᴏв 

банка, в тᴏ время как их дефицит дᴏлжен быть быстрᴏ ликвидирᴏван вᴏ избежание 

неблагᴏприятных пᴏследствий пᴏспешных займᴏв или прᴏдаж активᴏв, также ведущих к 

пᴏтерям дᴏхᴏдᴏв. 

Таким ᴏбразᴏм, каждый банк дᴏлжен самᴏстᴏятельнᴏ ᴏбеспечивать пᴏддержание 

свᴏей ликвиднᴏсти на заданнᴏм урᴏвне на ᴏснᴏве как анализа ее сᴏстᴏяния, 

складывающегᴏся на кᴏнкретные периᴏды времени, так и прᴏгнᴏзирᴏвания результатᴏв 

деятельнᴏсти и прᴏведения в пᴏследующем научнᴏᴏбᴏснᴏваннᴏй экᴏнᴏмическᴏй пᴏлитики 

в ᴏбласти фᴏрмирᴏвания уставнᴏгᴏ капитала, фᴏндᴏв специальнᴏгᴏ назначения и резервᴏв, 

привлечения заемных средств стᴏрᴏнних ᴏрганизаций, ᴏсуществления активных кредитных 

ᴏпераций [7]. 
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Ответственные за управление состоянием ликвидности сотрудники банка вряд ли 

отдают себе отчет в том, что в своей практической деятельности они претворяют одну из 

теорий ликвидности. На практике в той или иной степени используются все теории, но в 

разных банках одной из них придается большее значение.  

В управлении состоянием ликвидности можно выделить два крайних направления. 

Одно из них – политика пристального контроля за резервами. Она сводится к тому, чтобы 

не допустить наличия в банке средств, не приносящих доходы, т.е. фактически любого 

избытка средств относительно потребностей в них. Другая противоположность – политика 

постоянного поддержания резервов на уровне, достаточном для удовлетворения 

требований о нормах обязательных резервов и в пиковые периоды роста депозитов. 

Большинство банков придерживается некоторой середины. Все крупные банки находят 

выгодным строго контролировать наличные средства, и мелкие банки все больше осознают 

тот вклад, который может внести умелое управление кассой в обеспечение общей 

прибыльности операций. [1, с. 33] 

Первой задачей планирования потребностей в ликвидных средствах является 

управление наличными деньгами, т.е. поддержание уровня обязательных резервов и 

обеспечение запаса банкнот и монет, достаточного для удовлетворения потребностей 

клиентов. Учитывая, что сумма денег в кассе банка в течение его рабочих часов постоянно 

меняется по мере притока и отлива денег в результате многочисленных сделок, эта задача 

столь же трудна, как и важна. Касса не приносит дохода, следовательно, задачей 

руководства банка будет поддержание кассы на минимально допустимом уровне.  

Управление наличностью предполагает выполнение банком множества расчетов и 

составление отчетов для Национального банка, в том числе ежедневный отчет “Наличие 

денежных средств в кассе”.  

Как уже говорилось, теория управления ликвидностью появилась и развивалась 

практически одновременно с организацией и развитием коммерческих банков. 

Первоначально вопрос о банковской ликвидности имел два теоретических подхода. Первый 

подход был основан на том, что структура активов банка по срокам должна точно 

соответствовать структуре его пассивов, а это практически исключало возможность 

проведения коммерческими банками активной политики управления своей ликвидностью. 

На данной теоретической основе было выработано так называемое золотое банковское 

правило, состоящее в том, что величина и сроки финансовых требований банка должны 

соответствовать размерам и срокам его обязательств.  

Второй подход базировался на реальном несоответствии структур активов и 

пассивов баланса, поскольку ни один даже самый мощный коммерческий банк не 

застрахован от последствий финансово-кредитных явлений, постоянно происходящих в 

социально-экономических системах: экономических кризисов, банкротств, неплатежей по 

ссудам, конъюнктуры спроса и предложений на рынках ссудных капиталов денежных 

средств, ценных бумаг и других проявлений несбалансированности рыночных отношений. 

Такие явления наиболее характерны для стран, осуществляющих переход от 

централизованной к рыночной экономике.  

Все вышеуказанные и другие сложности, реально возникавшие на различных этапах 

развития или преобразования социально-экономических систем, требовали постоянной 

заботы банковского руководства о поддержании определенного уровня ликвидности. 

Обеспечение этого базисного условия устойчивой деятельности коммерческих банков 

вызвало объективную необходимость решить проблему ликвидности через возможность 
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управления структурой баланса, т.е. возможность управления активами и пассивами 

коммерческих банков.  

В процессе эволюционных преобразований социально-экономических систем, 

усложнения и совершенствования мировой практики банковского дела второй подход к 

вопросу ликвидности коммерческих банков получил дальнейшее развитие по двум 

основным направлениям: теории управления активами и теории управления пассивами 

коммерческих банков.  

2. Управление активами 

Как уже говорилось выше, к управлению активами банка можно подойти с точки 

зрения рассмотрения трех различных теорий: Теория коммерческих ссуд. Эта теория 

уходит корнями в английскую банковскую практику XVIII в. Защитники этой теории 

утверждают, что коммерческий банк сохраняет свою ликвидность, пока его активы 

размещены в краткосрочные ссуды, своевременно погашаемые при нормальном состоянии 

деловой активности. Иными словами, банкам следует финансировать последовательные 

стадии движения товаров от производства к потреблению. В наше время эти ссуды 

получили бы название ссуд под товарные запасы или на пополнение оборотного капитала. 

На протяжении почти всей истории банковского дела считалось, что банки не должны 

кредитовать покупку ценных бумаг, недвижимости или потребительских товаров или 

предоставлять долгосрочные кредиты сельскому хозяйству.  

Теория коммерческих ссуд была ведущей банковской теорией в США с 

колониальных времен до конца 30-х годов нынешнего столетия. Например, устав Нью-

йоркского банка, относящийся к 1784 г., предусматривал, что срок дисконтирования 

векселей «...наступает еженедельно по четвергам, а векселя и другие обязательства, 

приобретенные для учета, должны быть переданы в банк в среду утром в запечатанном 

пакете на имя Уильяма Ситона, казначея. Учетная ставка в настоящее время составляет 6% 

годовых; но к учету не будут приниматься векселя со сроком свыше 30 дней, равно и 

векселя, предъявленные к учету, чтобы оплатить обязательства, выданные ранее». [2] 

Основные принципы этой теории были зафиксированы в раннем банковском 

законодательстве, а ее господство отражено в действующих правилах ФРС относительно 

переучета векселей банков-членов. Коммерческие или сельскохозяйственные векселя, 

приемлемые для учета, должны быть обеспечены стандартной продукцией сельского 

хозяйства или другими товарами, или же иными материальными ценностями; далее, их срок 

к моменту учета не должен превышать 90 дней, кроме сельскохозяйственных векселей, срок 

которых к моменту учета может составлять до девяти месяцев.  

Хотя теория коммерческих ссуд широко пропагандировалась экономистами, 

органами контроля и регулирования, банками, ее применение на практике не было столь 

строгим. Основным недостатком теории было то, что она не учитывала кредитных 

потребностей развивающейся экономики. Строгое соблюдение теории запрещало банкам 

финансировать расширение предприятий и оборудования, приобретение домов, скота, 

земли. Неспособность банков удовлетворять подобного рода потребности в кредите 

явилась важным фактором в развитии конкурирующих финансовых институтов, таких, как 

взаимосберегательные банки, ссудосберегательные ассоциации, финансовые компании 

потребительского кредита и кредитные союзы.  

Эта теория также не смогла учесть относительную стабильность банковских 

вкладов. Банковские вклады могут быть изъяты по требованию, но вряд ли все вкладчики 

одновременно снимут свои средства. Стабильность вкладов позволяет банку размещать 

средства на умеренно длительные сроки без ущерба для ликвидности. Далее, теория 

исходила из того, что при нормальном ходе дел все ссуды будут погашены своевременно, 

В периоды высокой деловой активности торговые и промышленные компании не встречают 

трудностей при погашении своих обязательств. Однако в периоды экономического спада 

или финансовой паники цепочка “наличные – товарные запасы – реализация – дебиторы по 
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расчетам – наличные” нарушается, и фирме становится затруднительно, а порой и 

невозможно погасить банковскую ссуду.  

И наконец, последний недостаток этой теории заключается в том, что краткосрочная 

самоликвидирующаяся коммерческая ссуда обеспечивает ликвидность в условиях 

нормального экономического развития, но не в условиях экономического спада, когда 

ликвидные средства особенно необходимы. В эти периоды оборот товарных запасов и 

дебиторской задолженности замедляется, и многие фирмы затрудняются погасить ссуду 

при наступлении ее срока. И если отдельные банки могут поддерживать ликвидность, 

размещая средства в самоликвидирующиеся ссуды, банковская система в целом 

испытывает нехватку ликвидных средств в тяжелые времена.  

Теория перемещения (shiftabilitytheory) основана на утверждении, что банк может 

быть ликвидным, если его активы можно переместить или продать другим кредиторам или 

инвесторам за наличные. Если кредиты не погашаются в срок, переданные в обеспечение 

ссуды товароматериальные ценности (например, рыночные ценные бумаги) могут быть 

проданы на рынке за наличные; в случае нужды в средствах ссуды могут 6ыть 

рефинансированы в Центральном банке. Таким образом, условием покрытия потребностей 

отдельного коммерческого банка в ликвидных ресурсах является постоянное наличие 

активов, которые можно продать. Аналогичным образом банковская система будет 

ликвидной, если Центральный банк будет свободно покупать предлагаемые для переучета 

активы. [3, с. 24] 

Легко реализуемые рыночные ценные бумаги долгое время рассматривались в 

качестве прекрасном источника ликвидных ресурсов. Такие ценные бумаги можно легко 

превратить в наличные, поэтому на них часто ссылаются как на резервы второй очереди. 

Чтобы обеспечить конвертируемость без задержек и потерь, вторичные резервы должны 

отвечать трем требованиям: высокое качество, короткий срок погашения, реализуемость. 

Они должны быть свободны от кредитного риска и риска изменения рыночных процентных 

ставок, а также продаваться на рынке с краткосрочным уведомлением.  

В отношении срока погашения к активам, используемым как резерв ликвидности, не 

предъявляется определенных требований, но общим правилом будет: чем короче срок, тем 

лучше. Более реалистичным считается такой подход, при котором воздействие риска 

изменения номинальных ставок будет незначительным. Нормальным для включения 

первоклассных легкореализуемых ценных бумаг в резервы второй очереди многие банкиры 

считают срок погашения в один год меньше. Однако этот приближенный ориентир может 

меняться под влиянием номинальных ставок денежного рынка. Если же ставки подвержены 

сильным колебаниям или повышаются, потребуются бумаги с меньшим сроком.  

Хотя теория перемещения в известной степени обоснована, сотни банков, 

следовавших ее указаниям, не избежали проблемы ликвидности. Некоторые банки 

чрезмерно полагались на ликвидность онкольных ссуд, обеспеченных ценными бумагами, 

рассчитывая на то, что эти ссуды могут быть отозваны в течение 24 часов. К сожалению, 

когда рыночная стоимость ценных бумаг покатилась вниз, банки обнаружили, что 

погашение этих ссуд несет убытки.  

Согласно  теории ожидаемого дохода, банковскую ликвидность можно планировать, 

если в основу графика платежей в погашение кредитов положить будущие доходы 

заемщика. Она не отрицает рассмотренных выше теорий, но подчеркивает, что увязка 

доходов заемщика с погашением ссуды предпочтительнее, чем акцент на обеспечении 

кредита. Данная теория утверждает далее, что на банковскую ликвидность можно 

воздействовать, изменяя структуру сроков погашения кредитов и инвестиций. 

Краткосрочные кредиты промышленности более ликвидны, чем срочные ссуды, а кредиты 

потребителям на оплату покупок в рассрочку более ликвидны, чем ипотечные ссуды под 

жилые строения. [4, с. 59] 

Теория признает развитие и быстрый рост отдельных видов кредитов, в настоящее 

время составляющих значительную часть кредитного портфеля коммерческих банков: 
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срочных кредитов деловым фирмам, потребительских кредитов с погашением в рассрочку, 

ссуд под недвижимость. Эти ссуды имеют одно общее свойство, повышающее ликвидность, 

а именно: их можно погашать в рассрочку. Портфель, значительную часть которого 

составляют кредиты, предусматривающие ежемесячные или ежеквартальные платежи в 

счет погашения основного долга и процентов, ликвиден, поскольку регулярные потоки 

наличных средств легко планировать. Когда нужны ликвидные средства, наличные можно 

использовать, в противном случае они реинвестируются для поддержания ликвидности в 

будущем.  

Теория ожидаемого дохода содействовала тому, что многие банки положили в 

основу формирования портфеля инвестиций эффект ступенчатости: ценные бумаги так 

подбираются по срокам погашения, чтобы поступления были регулярными и 

предсказуемыми, В этом случае портфель инвестиций по показателю регулярности 

платежей наличными приближается к портфелю кредитов с регулярным погашением долга 

и процентов.  

Подавляющая часть привлеченных банком средств подлежит оплате по первому 

требованию клиентов или с очень коротким сроком уведомления. Вот почему 

первоочередным условием разумного управления банком является обеспечение 

способности удовлетворять требования вкладчиков. Второе условие – наличие средств, 

достаточных для удовлетворения обоснованных потребностей в кредите банковских 

процентов. Предоставление такого кредита – главный вид коммерческой деятельности 

банка. Неспособность банка удовлетворить обоснованные потребности клиентов в 

кредитах приведет к немедленной потере банком выгодных операций и в конечном итоге – 

к возможному краху банка как жизнеспособного коммерческого предприятия.  

Коммерческие банки относятся к частным деловым организациям, деятельность 

которых должна быть достаточно прибыльной при ограничениях относительно 

ликвидности и безопасности. В то же время, роль банков как поставщика подавляющей 

части денежной массы страны возлагает на представителей этой отрасли экономики 

большую ответственность перед обществом. Общество не должно иметь повода ставить 

под сомнение платежеспособность, ликвидность или устойчивость банковской системы, а 

вкладчики должны иметь полную уверенность в надежности любого банка. В некотором 

отношении цели вкладчиков банка и держателей его акций несовместимы. Эта 

несовместимость находит отражение в неизбежном противоречии между требованиями 

ликвидности и желаемой прибыльностью операций, которое проявляется фактически в 

каждой финансовой сделке коммерческого банка.[5, с. 97]  

Этот конфликт между ликвидностью и прибыльностью можно стать центральной 

проблемой, которую решает банк при размещении средств. С одной стороны, руководство 

банка ощущает давление держателей акций, заинтересованных в более высоких доходах, 

которые могут быть получены за счет вложения средств в долгосрочные ценные бумаги, 

кредитования заемщиков с сомнительной кредитоспособностью и сокращения 

неиспользуемых остатков. Но с другой стороны, руководство банка столь же хорошо знает, 

что все действия серьезно ухудшают ликвидность банка, необходимую при изъятии 

вкладов и для удовлетворения спроса на кредит со стороны давних клиентов.  

Теория управления пассивами, развивающая и дополняющая политику управления 

ликвидности коммерческих банков, основывается на следующих двух утверждениях.  

Первое – коммерческий банк может решать проблему ликвидности путем 

привлечения дополнительных денежных средств, покупая их на рынке капитала. Реально 

данное утверждение нашло практическое воплощение в западных странах.  

Второе - коммерческий банк может обеспечить свою ликвидность, прибегая к 

обширным займам денежных средств в Центральном банке либо у банков-

корреспондентов, а также к займам, получаемым на рынке евровалют.  

Коммерческие банки широко привлекают заемные средства. За счет них 

формируется больше 80% общей суммы активов. Благодаря использованию довольно 
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дешевых заемных средств, в том числе депозитов, относительно небольшая прибыль от 

банковских операций, в конечном счете, должна достигать размеров, обеспечивающих 

акционерам приемлемый доход. [6, с. 4] 

В широком смысле управление пассивными операциями представляет собой 

деятельность, связанную с привлечением средств вкладчиков и других кредиторов и 

определением соответствующей комбинации источников средств для данного банка. В 

более узком смысле под управлением пассивными операциями стали понимать действия, 

направленные на удовлетворение нужд в ликвидности путем активного изыскания заемных 

средств по мере необходимости. Способность размещать депозитные сертификаты и 

занимать евродоллары или средства в Центральном банке позволяет банку в меньшей 

степени зависеть от низкодоходных вторичных резервных активов, а это расширяет его 

возможности получать прибыль. Однако эти операции сопряжены с риском.  

Получение займа у Центрального банка рассматривается как привилегия, а не право. 

Центральный банк нельзя считать надежным и постоянным источником средств. Срок, на 

который берется заем, зависит от многих факторов, например финансового положения 

банка, получающего заем, и состояния экономики.  

Приобретение резервных фондов – один из самых распространенных методов 

использования кредита для целей обеспечения ликвидности. Эти фонды представляют 

собой депозитные остатки, хранимые на счетах в Центральном банке. В результате 

неожиданного притока вкладов или сокращения ссуд у коммерческих банков могут 

образоваться избыточные резервы. А так как эти средства не приносят дохода, банки охотно 

предоставляют их на короткое время в распоряжение других банков; те же банки, которые 

нуждаются в средствах для восстановления обязательного объема резервов или 

приобретения активов, охотно покупают эти излишки.  

Однодневные операции с резервными фондами по своей сути являются 

необеспеченными ссудами. Иногда сделка принимает форму соглашения об обратном 

выкупе, если один банк продает другому государственные ценные бумаги. Такие сделки 

обычно заключаются на один день, но по некоторым срок платежа может составлять 

неделю или даже несколько недель. Механика операций с резервными фондами довольно 

проста. При типичной необеспеченной сделке два банка договариваются о ее условиях: 

банк-продавец предлагает Центральному банку перечислить обусловленную сумму со 

своего резервного счета на резервный счет банка-покупателя. На следующий день при 

открытии банка происходит обратная сделка. Проценты уплачиваются обычно отдельным 

чеком.  

В дополнение к межбанковским операциям с резервными фондами аналогичные 

сделки имеют место между банками и дилерами по государственным ценным бумагам, а 

также другими инвесторами. Эти сделки называются соглашениями об обратном выкупе 

(repurchaseagreements - RP) или просто «репо». При такой сделке продажа активов 

производится на условиях обратного выкупа в установленный день и по заранее 

согласованной цене. Подобного рода соглашения стали важным каналом для временно 

свободных средств, так как их легко приспособить к нуждам обеих сторон. Они могут 

заключаться на срок от одного дня до нескольких месяцев, но большей частью – на 

короткий срок. Преимуществом «репо» является невысокий риск, ибо они обычно 

обеспечиваются государственными ценными бумагами. «Репо» – отличное средство 

выравнивания резервов банка. Когда банк продает активы с обязательством выкупить их 

обратно, платеж производится либо путем дебетования депозитного счета покупателя, либо 

чеком, выписанным на другой банк. В первом случае уменьшаются обязательные резервы 

банка, при получении же чека у банка-продавца возникает право на резервы банка, на 

который выписан чек. Хотя обычно объектом такой сделки служат ценные бумаги, им 

могут быть также ссуды.  
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  Несиелік портфельді талдау өзінің қаржылық жағдайының тұрақтылығына мүдделі 

кредиттік мекеме үшін, сондай-ақ экономиканың қаржы секторының тұрақтылығына 

мүдделі мемлекеттік реттеуші органдар үшін  қажеттілік болып табылады. 

Несие саясатын  қалыптастыру  біздің еліміз үшін  өзекті болып табылады, ол әлі де 

реттелетін экономиканың қолданыстағы моделінің сенімділігі мен барабарлығын 

қамтамасыз ету мақсатында несие жүйесін қалыптастыру сатысында тұр. Несие саясатын 

қатайту және банкроттыққа жол бермеу бағыты қолға алынуда. Осыған байланысты 

несиелік портфельдің сапасы банк қызметінің негізгі көрсеткіші болып табылады.  

Қазақстан  Республикасының екінші деңгейлі банктердің несиелік портфельдерінің 

қазіргі жағдайын көптеген сыртқы және ішкі факторлардың  қызмет нәтижесі ретінде 

қарастырған жөн. Банктерге несие беру-бұл тек кіріс операциясы ғана емес, сонымен қатар 

кіріс алудың негізгі көздерінің бірі, өйткені экономиканың дамуының кез-келген 

деңгейінде, тіпті кәсіпорындардың қаржылық тұрақсыздығы жағдайында да несиелеу 

тоқтатылмайды.Мұның бәрі белгілі бір банктің несие саясатын қалай жүргізетініне, оның 

несие портфелінің тиімді екендігіне байланысты. Банктің несиелік қоржынына банкаралық 

кредиттер мен жеке және заңды тұлғаларға берілген кредиттер кіреді. Сонымен бірге, оның 

ерекшелігіне байланысты барлық банкаралық операциялар, атап айтқанда банкаралық 

несиелер, банктер есепке алу мен талдауда ерекше топқа бөлініп, клиенттермен 

операциялардан бөлек қарастырылады. 

Банктің несиелік портфелі қысқа мерзімді, ұзақ мерзімді және мерзімі өткен 

кредиттер бойынша баланстық шоттар бойынша қаражат қалдықтарын құрайды. Бұл 

банктің несие портфелінің көлемді сипаттамалары. Сапалық сипаттамалар банктік 

кредиттердің қайтарымдылығын қамтамасыз етуін бағалау және кредиттік тәуекелдер 

мөлшерін қысқарту, яғни кредит бойынша негізгі борыш сомасын және ол бойынша 

пайыздарды есептеу үшін пайдаланылады. 

Ресми түрде, банктің несиелік портфелі-бұл әр сәтте берілген несиелердің 

жиынтығы. Алайда, егер бұл жай ғана кредиттер тізімі емес, кредиттер үшін маңызды 

белгілі бір өлшем (өлшем шарттар) бойынша құрылымдалған жиынтық болса, онда 

"кредиттік портфель" берілген кредиттердің және банктің бүкіл кредиттік қызметінің 

сапасының сипаттамасына айналады.  
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Егер біз несие портфелінің салалық құрылымын талдайтын болсақ, онда қаражатты 

орналастыру кірістілік пен тәуекелдің арақатынасы тұрғысынан ең тиімді салаларды, 

сонымен қатар несие портфелінің қаншалықты әртараптандырылғанын атап өтуге болады. 

Әртараптылық көрсеткіші банктің жекелеген саладағы жағдайдың өзгеруіне қаншалықты 

тәуелді және сезімтал екенін көрсететін болады.  

Басқару сапасы тұрғысынан несиелік портфель оңтайлы-құрамы мен құрылымы 

бойынша банктің  кредиттік және маркетингтік саясатына және оның стратегиялық даму 

жоспарына неғұрлым сәйкес келуі тиіс. 

Кез-келген талдаудың негізгі мақсаты операциялардың тиімділігін арттыруға және 

ұйымдастырушылық процестерді оңтайландыруға бағытталған. Жалпы тәсілде 

операциялардың тиімділігін арттырудың екі негізгі әдісі бар: шығындар көлемін азайту 

және кірістілікті арттыру. 

Бұл жағдайда бірінші әдіс келесі себептерге байланысты перспективалы болып 

көрінеді: 

- операцияларды жүргізу шығындары іс жүзінде барынша азайтылды, банк 

қызметтерінің өзіндік құнын төмендету резервтері пайдаланылды; 

- банк нарығындағы қатаң бәсекелестік және соның салдарынан несиелер бойынша 

пайыздық мөлшерлемелер деңгейінің төмендеуі; 

- банктер ұсынатын қызметтердің бір типтілігі; 

- операцияларды жүргізу технологиясын стандарттау және қатаң реттеу. 

Несиелік портфельдің тәуекелін сапалы бағалау әсіресе банктердің өз 

операцияларын әртараптандыруына байланысты өзекті болып отыр. Несиелік портфельді 

талдау процесінде банктер кредиттерді саралауды жүзеге асырады, яғни сапа мен тәуекел 

сипаттамаларына сәйкес кредиттік портфельді жүйелі және объективті жіктеу әдісін 

пайдаланады.  

Несиелік портфельді белгілі бір күнге талдаудан басқа,  портфельдің динамикасын  

зерделеу жүргізіледі, яғни бірқатар жылдар ішіндегі негізгі көрсеткіштер (жалпы, таза 

кредиттік портфель, тәуекелді ескере отырып мөлшерленген кредиттік портфель, кредиттік 

тәуекел дәрежесі, ықтимал шығындарды жабуға арналған құрылған резерв сомасы және 

т.б.) бойынша желілік талдау жүргізіледі.  

Бұл тәсіл несие портфелін талдауды келесі элементтерді қамтитын жүйе ретінде 

ұсынуға мүмкіндік береді: 

- несиелік портфельді құрайтын кредиттердің сапасын бағалау; 

- несие сапасына негізделген портфолио құрылымын анықтау және оның 

динамикасын зерттеу негізінде осы құрылымды бағалау; 

- кредиттік портфельдің құрылымы негізінде кредиттер бойынша шығындарды жабу 

үшін резервтердің жеткілікті шамасын айқындау. 

Несиелік портфельді талдау және басқару бір-бірін толықтыратындықтан, оларды 

тығыз байланыста бір бүтіннің екі бөлігі ретінде қарастыру қажет. Талдау қабылданған 

басқару шешімдерінің негіздемесі болып табылады, оның әсерінен банктің несие портфелі 

қалыптасады. 

Алға қойылған мақсаттарға қол жеткізу үшін несие портфелін қалыптастыру 

процесін басқару қажет. Басқару-бұл барлық басқару функцияларын жүзеге асыру 

қажеттілігін білдіретін процеске белсенді қатысу және әсер ету. 

Жоспарлау кезеңінде несие портфелінің ұзақ мерзімді және қысқа мерзімді 

мақсаттары және оны қалыптастыру стандарттары анықталады. Сонымен қатар, мақсатқа 

жету үшін  келесі көрсеткіштердің белгілі бір мәндерін таңдауға болады: 

- несие портфелінің орташа өлшенген тәуекелі; 

- тәуекел топтары бөлінісінде несиелік портфельдің құрылымы; 

- несиелік портфельді әртараптандыру дәрежесі; 

- несиелік тәуекелден қорғау дәрежесі; 

- ықтимал шығындарды жабу үшін жеткілікті резерв мөлшері. 
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Бұл үшін кредит берудің жекелеген кезеңдерінің мақсаттарына дәйекті қол жеткізу 

қажет: 

- кредит алушының кредит қабілеттілігін бағалау кезінде қағидалар мен рәсімдерді 

орындау;  

- кредит шарттарын ресімдеу ережелерін сақтау;  

- кредит процесінің барлық кезеңдері бойынша пайыздарды төлеуге және кредит 

алушылардың негізгі борышты өтеуіне  уақтылы бақылау жүргізу. 

Несиелік портфельді басқарудағы маңызды сәт-бұл банктің несие саясатының мәнін 

құрайтын несие алу және беру саласындағы стратегиясы мен тактикасы. Әрбір банк саяси, 

экономикалық, ұйымдастырушылық және басқа факторларды ескере отырып, өзінің несие 

саясатын қалыптастырады. Несие саясатының негізгі элементі-бұл клиенттердің қарыз 

қаражаттарына деген қажеттіліктерін қанағаттандыру үшін қолданылатын, банк беретін 

несиелер түрінде көрсетілген құралдар жиынтығы. 

Әдетте, несие саясатының стратегиясы мен тактикасын орталық кеңседе несие 

департаменті (басқарма), несие комитеті әзірлейді, оны банктің тиісті басқару органы 

бекітеді. Несие саясатының негізгі ережелері, әдетте, негізгі орындаушылар болып 

табылатын және несие портфелінің сапасы байланысты болатын төменгі буындарға 

жеткізіледі. Несие саясатының сәттілігі несие процесінің барлық кезеңдерінде несие 

саясатының дұрыс бағытын түсіндіретін және жүзеге асыратын банк қызметкерлерінің 

практикалық іс-әрекеттерімен анықталады.  

Осылайша, несие портфелін қалыптастыру банктің жоғары басшылығы қабылдаған 

стратегияның көрінісі болып табылады. Бұл басқару макро деңгейде де, микро деңгейде де 

жүретін процесс. Макро деңгейдегі (стратегиялық) басқару тұтастай алғанда оңтайлы 

несиелік портфель құруға, яғни басымдықтарды, қалыптастыру стандарттарын, портфель 

мөлшерін айқындауға және тұтастай алғанда несиелік портфельді сипаттайтын 

көрсеткіштердің оңтайлы мәндеріне қол жеткізуге бағытталған.  

Мұндай көрсеткіштерге мыналарды жатқызуға болады: портфельдің кірістілігі, 

инвестициялар құрылымы және портфельдің жалпы тәуекелі. Микро деңгейдегі басқару 

(ағымдағы немесе жедел) банктің кредиттік қызметінің стратегиясы мен тактикасын 

көрсететін барлық рәсімдерді, нұсқаулықтарды, әдістемелерді, қағидалар мен басқа да 

шектеулерді сақтай отырып, кредиттік портфельді қалыптастырудың және оның жұмыс 

істеуінің жекелеген кезеңдерін оңтайландыруға бағытталған. Сонымен, коммерциялық 

банктің несие саясаты несие портфелін басқару процесінің негізгі элементі бола отырып, 

банктің жұмыс істеуінің жалпы бағытын, сондай-ақ басқару процесінде қызметкерлердің 

тікелей жұмысының құралдары мен рәсімдерін ескере отырып, банктің осы саладағы ұзақ 

мерзімді мақсаттарын анықтайды. 

Қазақстан Республикасында несие нарығының қалыптасуына сыртқы факторлар 

үлкен әсер етеді. 

Мұндай факторларға мыналарды жатқызуға болады: 

- ҚР Ұлттық Банкі жүргізіп отырған қатаң ақша-кредит саясаты; 

- коммерциялық банктерді қайта қаржыландыру саясаты; 

- экономикадағы инфляциялық процестер; 

- ақша қаражаты эмиссиясының деңгейі. 

Негізгі ішкі факторларға мыналар жатады: 

- коммерциялық банктердің ресурстық базасының құрылымы; 

- несие портфелінің сапасы; 

- клиенттік базаның құрлымын бақылау. 

Бірақ тез өзгеретін экономикалық жағдай, бәсекелестік, синдикатталған несиелердің 

біртіндеп таралуы несие алушының несиелік қабілетін талдауға уақыт шектеулерін қояды, 

бұл ақылға қонымды сақтық талаптарына қайшы келеді. 

Жаңа несиелік технологиялар мен өнімдерді алдын-ала тексерудің болмауы үлкен 

проблемаларға әкелуі мүмкін. Кредиттерді қатар бағалаудың болмауы-ірі банктердегі 
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кредиттерді қайта бағалауды тікелей кредиттер берумен айналыспайтын және бухгалтерлік 

есептілік, бизнес - бөлімшенің жұмыс материалдары және т.б. негізінде кредитті бағалауды 

қамтамасыз ете алатын бөлімше жүргізуі тиіс. 

Банктер кредиттің бағалық емес шарттарын дұрыс белгілегеніне қарамастан, банкте 

пайыздық мөлшерлемені есептеудің жаңа талапқа сай  әдістемесінің болмауы тәуекелдің 

бағаланбаған деңгейі бар кредиттер үлесінің ұлғаюына әкелуі мүмкін. Несие алушының 

қызметі тауарлар бағасы, бәсекелестік және т. б. сияқты жеке факторлардың өзгеруіне өте 

сезімтал болуы мүмкін. 

Кредиттік саясатты, кредит беру туралы шешімдер қабылдау рәсімдерін 

регламенттейтін банктің ішкі құжаттарының жеткіліксіз әзірленуі, банк бөлімшелері мен 

қызметкерлері арасында міндеттерді бөлу де кредиттік портфельдің жай-күйіне теріс әсер 

етеді. Қорытындылай келе, кредиттік қызметтің дұрыс ұйымдастырылуы  кредиттік 

саясаттың, ұйымдық-технологиялық іс-шаралар рәсімдерінің, кредиттік бақылаудың 

барабар жүйелерінің болуымен айқындалады. 

Пайдаланылган әдебиеттер тізімі:  
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London Stock Exchange (LSE) — открытое акционерное общество, входящее в состав 

диверсифицированной транснациональной рыночной структуры London Stock Exchange 

Group (LSEG). Вместе с Лондонской биржей металлов, где формируется цена на золото, и 

другими 20 национальными биржами, ей удается сохранять независимость и стабильность. 

В настоящее время капитализация компаний, торгующихся на Лондонской 

фондовой бирже, превышает 6 трлн. долл. США. 

Количество торгуемых акций – более 4000. 

Формально история Лондонской Фондовой Биржи началась в 1801 году, по факту — 

на 230 лет раньше. В 1571 году финансовый консультант Томас Грешем убедил английскую 

королеву позволить ему создать площадку, где встречались бы дельцы, продающие овечью 

шерсть.  

В 1695 г. биржа начинала проводить операции с государственными и 

корпоративными ценными бумагами. В 1695 г. биржа начинала проводить операции с 

государственными и корпоративными ценными бумагами. В 1698 г. игроки фондового 

рынка по разным причинам отделились от официальной Королевской биржи и переехали в 

другие неспециализированные здания. В этом году они впервые начали выпускать прайс-

листы на торгуемые ценные бумаги. Здесь зародились термины «быки» и «медведи». 

К торгам на Королевскую биржу были допущены лишь представители знати и 

придворной свиты, из-за чего безродным купцам пришлось искать себе место для встреч. 

Им, как и в случае с NYSE EuroNext, стала кофейня Jonathan’s Coffee House — там 

заключались первые договоры на поставку соли, спичек, пороха, тюльпанных луковиц. 

Договоры отложенной поставки стали зваться фьючерсами и опционами. 

В 1801 г. торговцы фондовой площадки самостоятельно, объединившись в 

профессиональное общество, построили и открыли здание своей биржи. На ней могли 

mailto:Ibragimova_ki@mail.ru
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торговать только зарегистрированные участники, подчинявшиеся жестким правилам. Тогда 

же был введен первый тикер – код для обозначения акций. В 1812 г. был принят устав 

биржи, определивший ее деятельность на весь 19 в. Активность наблюдалась в операциях 

с бумагами железнодорожных и пароходных компаний. В 1876 г. все участники стали 

акционерами биржи. 

Ключевые события LSE произошли в: 

• 1986 – «Большой взрыв», изменивший условия торгов и переведший их на 

цифровое табло. 

• 1995 – введение Альтернативного инвестиционного рынка AIM. 

• 1997 – введение Электронного торгового сервиса SETS. 

Основные инструменты, которыми торгуют на LSE: 

• акции; 

• облигации; 

• депозитарные расписки; 

• ETF – индексная ценная бумага (более 2 000); 

• фьючерсы; 

• опционы 

Лучшие компании. Это всемирно известные промышленные и торговые гиганты 

«Shell», «Toyota», «Boeing», «HSBC», «BP», «General Electric», «Tobacco», «BASF», 

«Unilever» и др. Интересно, что самая старая компания двадцатки появилась на бирже еще 

до начала второй мировой войны. 

Последние слияния. Огромное влияние на котировки оказывают слияния и 

поглощения, производимые Лондонской фондовой биржей. В июне 2001 года произошло 

слияние с итальянской Borsa Italiana S.p.A., по итогам чего была образована London 

Exchange Group (LSEG), а капитализация биржи достигла 4 трлн. фунтов стерлингов — 

около 6 трлн. долл. США. Тогда же итальянская площадка купила корпорацию MBE 

Holdings. 

Постоянный штат сотрудников LSEG насчитывает около 4700 человек, включая 

более 30 организаций-участников в Великобритании, США, Италии, Франции и др. На 

Лондонской бирже обращаются акции группы London Stock Exchange Group PLC (LSE), за 

последние 15 лет показавшие отличный результат около 2000% с реинвестированием. При 

этом в кризис котировки группы с пика конца 2007 года упали к марту 2009 почти в пять 

раз. 

Фондовые индексы Лондонской Биржи. На Лондонской фондовой бирже есть 

группа биржевых индексов — FTSE (Financial Times Stock Exchange). Это не только 

символизирует верность традициям, но и является предметом экспорта: в мире есть не 

менее 300 индикаторов, построенных на его основе. 

 
• FTSE 100 – 100 крупнейших компаний, зарегистрированных в 

Великобритании. Это «голубые фишки», прошедшие отбор по таким показателям как 

https://investprofit.info/ask-question-etf/
https://equity.today/italianskaya-fondovaya-birzha.html
https://equity.today/italianskaya-fondovaya-birzha.html
https://equity.today/italianskaya-fondovaya-birzha.html
https://equity.today/italianskaya-fondovaya-birzha.html
https://equity.today/italianskaya-fondovaya-birzha.html
https://equity.today/italianskaya-fondovaya-birzha.html
https://investprofit.info/crisis-2008/
https://equity.today/indeks-ftse-100.html
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ликвидность и капитализация. Сюда вошли BP, Marks & Spencer, Astra Zeneca и многие 

другие компании. 

• FTSE 250 – 250 компаний среднего размера, у которых показатель рыночной 

ликвидности и капитализации чуть ниже, чем у сотни «голубых фишек». Это 

компании Evraz Group, Greggs, Hays и другие. 

• FTSE Small Cap – компании с невысокой рыночной капитализацией, не 

вошедшие в FTSE 100 и FTSE 250. Это такие компании как Thomas Cook Group, Hardy Oil 

and Gas, Mothercare. 

• FTSE Russia IOB – индекс, который формируется на основе расчета 

котировок 15 крупнейших по рыночной капитализации компаний из Российской 

Федерации. Среди них Газпром, Татнефть, Мегафон. 

Самый показательный европейский биржевой индикатор — индекс FTSE 100 

Index (Financial Times Stock Exchange Index). Суммарная стоимость учитываемых в нем 100 

компаний составляет более 80% общего показателя биржи.  

 
Категории фондовых индексов Лондонской Биржи. 

 
 

FTSE 100 - Значение индекса  6,938.56 

Диапазон 52WK  5,577.27 - 7,019.53 

Дивидендная доходность 4.70% 
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FTSE 250 - Значение индекса  22,372.26 

Диапазон 52WK  15,404.59 - 22,522.18 

Дивидендная доходность 3.66% 

 
Индекс FTSE AIM UK 50 - Значение индекса  6,885.33 

Диапазон 52WK  4,377.00 - 6,885.33 

Дивидендная доходность 1.20% 

 
 

На Лондонской фондовой бирже рыночные торги и варианты размещения разделены 

на несколько категорий, которые можно считать отдельными рынками: 

• Основной рынок (Main Market/Premium Listing Market, PLM) обеспечивает 

ведущим мировым компаниям все торговые услуги с доступом к крупным пулам ценных 

бумаг биржи, рынок насчитывает 1,5 тыс. компаний с крупной капитализацией из 65 стран 

мира; 

• Альтернативный инвестиционный рынок (Alternative Investments Market, 

AIM) предназначен для небольших компаний, не готовых пока для листинга на основной 

площадке, нуждающихся в инвестициях для расширения бизнеса. Появился в 1995 году; 

• Профессиональный рынок ценных бумаг (Professional Securities Market, PSM) 

облегчает привлечение капитала через выпуск облигаций и депозитарных расписок для 

профессиональных инвесторов; 
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• Международный рынок ценных бумаг (International Securities Market, ISM), 

предназначенный для институциональных инвесторов и эмитентов. 

Чтобы разместиться на основном рынке биржи фирма должна соответствовать 

установленным параметрам: 

• открытая финансовая, бухгалтерская, управленческая и коммерческая 

информация; 

• стоимость основного капитала не меньше £700 тыс.; 

• не менее 25% акций относятся к категории free-float; 

• максимальная доля инвестора не превышает 30%; 

• заключен договора с маркет-мейкером (фирмой-брокером), готовым 

выступить спонсором для новичков и крупных операций; 

• стабильный доход не менее 3 лет; 

• одобрение UKLA 

Для размещения на альтернативном инвестиционном рынке требуется: 

• объем годовой выручки не менее £40 тыс.; 

• рост выручки и прибыли за последние 3 года; 

• отчетность по МСФО минимум за 2 года; 

• договор с официальным финансовым консультантом NOMAD; 

• договор с маркет-мейкером 

•  

Казахстанские кейсы на LSE 

2005 год - KAZ Minerals (Казахмыс) и KazakhGold (Polyus Gold International) – два 

крупнейших производителя меди и золота в стране.  

KAZ Minerals на LSE разместил 26,2% акций по цене 5,4 фунтов стерлингов за одну 

ценную бумагу и привлёк 661,4 млн фунтов стерлингов или 1,117 млрд долларов. К концу 

2005 года стоимость акций выросла до 7,74 фунтов стерлингов, то есть на 43%, а сама 

компания попала в ведущий индекс биржи FTSE-100. В течение нескольких лет рост акций 

продолжался, и на 13 февраля их стоимость равняется 630 фунтам стерлингов. 

Примером успешного выхода на рынок является "Народный", 

который разместил 46,7 млн глобальных депозитарных расписок на сумму 680 млн 

долларов. Из-за высокого спроса, который превысил предложение в 23 раза. 

Оператор сотовой связи KCELL в 2012 году разместил свои акции по цене 10,5 

долларов. Первый день торгов они подорожали на 5%, что принесло компании 525 млн 

долларов. 

В ноябре 2018 года фонд "Самрук-Казына" сообщил о размещении ценных бумаг 

национальной атомной компании АО "НАК "Казатомпром" на фондовом рынке.  

Как сообщает Bloomberg, Kaspi.kz продал 25,8 млн глобальных депозитарных 

расписок по верхней границе рыночного диапазона ($33,75) и привлек около $870 млн. 

В первый день торгов на Лондонской фондовой бирже стоимость акций 

подскочила на 32%, в результате чего Kaspi.kz стала самой дорогой публичной компанией 

Казахстана — ее рыночная капитализация  составила $6,5 млрд. 
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Привлеченные страховщиками в качестве страховых премий финансовые ресурсы 

являются источниками инвестиций, которые могут быть использованы в соответствии с 
действующим законодательством Казахстана.  Нормы диверсификации активов 
организаций страхования направлены на обеспечение надежности вложений и финансовой 
устойчивости национальных страховщиков.  Страховой портфель компаний демонстрирует 
с 2015 по 2019 гг.  положительную динамику,  при этом сама структура  существенных 
изменений не претерпела. Основную  долю страхового портфеля занимают классические 
финансовые инструменты:  ценные бумаги и размещенные вклады.  

Для усиления роли страховых организаций как институциональных инвесторов 
необходима трансформация страховых резервов в различные сектора казахстанской 
экономики.       

Для поступательного движения экономики любого государства существенное 
значение имеет инвестиционная деятельность его субъектов хозяйствования.  В развитых 
странах страховым компаниям отводится значимая роль в формировании инвестиционных 
потоков. Это сопряжено с тем,  что в распоряжении последних поступают на определенный 
временной период:  финансовые ресурсы,  которые страховщики привлекают в качестве 
страховых премий (взносов)  и которые могут использоваться при существовании 
соответствующих условий как источники инвестиций.  Доход,  извлеченный в результате 
данной деятельности,  выступает дополнительным источником формирования прибыли 
страховой организации,  что в свою очередь детерминирует возможное снижение 
закладываемой в структуру тарифной ставки маржинальной части нагрузки и 
соответственно,  самого тарифа,  способствуя увеличению конкурентоспособности 
страховщика.   

В Республике Казахстан функционирование страховых организаций осуществляется 
при условии наличия и существования оплаченного уставного капитала в размере, не ниже 
фиксированного действующим законодательством, который в настоящее время 
ранжирован по отраслям и классам страхования следующим образом (таблица 1).  

 
Таблица 1 – Минимальная величина уставного капитала страховой 

(перестраховочной) организации в Казахстане  
 

№ 

п/п  

 

Виды лицензии по отраслям и классам страхования 

(перестрахования) 

 

Минимальная величина уставного 

капитала (в месячных расчётных 

показателях/тенге)  

1 Отрасль «общее страхование» 1500000 МРП / 3787500000 

2 Отрасль «общее страхование» и  

перестрахование 

2100000 МРП / 5302500000 

3 Отрасль «страхование жизни» 1500000 МРП / 3787500000 

4 Отрасль «страхование жизни» и перестрахование 2100000 МРП / 5302500000 

5 Отрасль «общее страхование» по классу «ипотечное 

страхование»  

2100000 МРП / 5302500000  

6 Перестрахование с осуществлением  

Перестрахования как исключительного вида 

деятельности  

10500000  МРП / 26512500000  
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Одной из существенных составляющих финансовой стабильности страховых 

компаний для выполнения своих обязательств по договорам страхования и одним из 

базовых условий ведения организациями страхования инвестиционной деятельности 

выступает определение минимального размера уставного капитала.  Однако величина 

уставного капитала в настоящий момент не может гарантировать финансовую стабильность 

казахстанских страховщиков.  Последний представляется некоторым ориентиром, по 

которому отчасти можно судить о том, сколько рисков страховая организация готова 

принять на собственное удержание.  Более значимыми и фактическими индикаторами, по 

мнению ряда экспертов, выступают маржа платежеспособности, способность компании к 

структурной трансформации и инвестиционная политика [1].  

 Главными же источниками формирования инвестиционных ресурсов организаций 

страхования являются как привлеченный, так и собственный капитал последних. В качестве 

привлеченного капитала выступают страховые премии (взносы)  страхователей,  из которых 

образуются страховые резервы,  а собственные средства страховых компаний 

восполняются посредством премии заработанной.   

Базовые показатели функционирования страховых компаний Республики Казахстан 

представлены в таблица 2.  

Анализ показывает, что за рассматриваемый пятилетний период казахстанские 

страховые (перестраховочные) организации улучшили все свои основные показатели.  

 

Таблица 2 – Динамика основных показателей деятельности страховых 

(перестраховочных) компаний Казахстана за 2015-2019 гг.  

 

Наименование 

показателя  

 

2015 2016 2017 2018 2019 2018в 

% к 

2015 

Кол-во действ-х 

организаций 

страхования, (ед.)   

34 33 32 32 29 85,3 

Активы организаций, 

(млн. тенге)  

612644,6   

 

826043,4   856645,1   925355,3   1048509,7   171,1 

Собственный  

капитал, (млн.  

тенге)  

286984,5   

 

406171,7   402044,1   411696,4   468266,5   163,2 

Уставный  капитал, 

(млн. тенге)  

 

128949,9   

 

157255,7   207748,0   224339,4   234033,9   181,5 

Страховые  

 резервы, (млн.  

тенге)  

 

298055,5   

 

377534,6   412685,5   460592,8   519477,3   174,3 

Нераспределенный 

доход (непокрытый 

убыток) отчетного 

периода (млн.  

Тенге) 

37223,7   

 

166349,5   63149,8   56208,9   78823,9   в 2,1 

раза 

Страховые  

 премии   

266120,9   288272,6   

 

372035,4   396321,5   384845,9   144,6 

Страховые  

выплаты   

70980,3   

 

82792,3   97080,6   88734,6   95176,8   134,1 

Составлено по данным Нацбанка РК [2]  
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Уменьшение количества компаний на рынке сопряжено с реорганизаций в 2018 году 

ряда страховщиков, в частности АО «Компания по страхованию жизни «Казкоммерц-Life» 

(ДО АО «Казкоммерцбанк») и АО «ДК Народного Банка Казахстана по страхованию жизни 

«Халык-Life».  По сравнению с 2015 годом, в 2017 году продемонстрировали своё 

увеличение: активы страховых компаний – на 71,1% (преодолев планку в 1 триллион тенге), 

собственный капитал – на 63,2, уставный капитал – на 81,5, страховые резервы – на 74,3, 

страховые премии – на 44,6, страховые выплаты – на 34,1%, а нераспределенный доход 

увеличился в 2,1 раза.   

Повышенная динамика объёма собственного капитала организаций страхования и 

полученных страховых премий говорит о приращении инвестиционного потенциала 

последних. Правда, страховые премии в 2019 году снизились по сравнению с 2018 годом, 

на 2,9% в результате некоторого замедления активности на рынке страхования, связанного, 

возможно, с усилением конкуренции в отрасли,  уходом некоторых игроков, 

функционированием ряда страховых компаний,  аффилированных с корпоративными и 

банковскими группами,  ожиданием преобразований на рынке с 2019 года и иными 

причинами.   

Следует сказать,  что страховая компания, в силу специфики своей деятельности  не 

может и не должна проводить рисковые финансовые операции с денежными средствами, 

полученными от страхователей, так как в любой момент должна быть готова к выполнению 

своих обязательств по договору страхования и иметь соответствующий финансовый ресурс 

для этого.  Поэтому от того насколько надежно и эффективно проходит инвестирование 

свободных средств,  временно находящихся у страховщика,  зависит не только доход 

последнего,  но и его платежеспособность,  т.е.  возможность осуществлять функции 

страхования.  В этой связи со стороны государственных органов,  Национального 

(центрального)  банка ведётся строгий контроль размещения страховых резервов, 

ограничивая такое размещение наиболее надёжными финансовыми инструментами.  При 

этом в различных странах в силу сложившихся традиций  определены разные нормы 

диверсификации активов страховщиков.  Вероятные инвестиционные направления 

устанавливаются либо обособленно по каждому виду страховой деятельности, либо 

раздельно по страхованию жизни и иным, чем страхование жизни,  видам,  причем 

закрепляя как минимальные, так и максимальные пределы [3].  

Основными направлениями инвестиций страховых организаций в странах, которые 

входят в федерацию Insurance Europe, являются покупка ценных бумаг, таких как 

облигации акционерных обществ и государственные облигации, акции, казначейские и 

коммерческие векселя, депозитные сертификаты.  Сферой инвестирования свободных 

средств страховых компаний выступают надёжные финансовые инструменты, желательно 

с фиксированным доходом, большую часть из которых представляют облигации, что 

позволяет хозяйствующим субъектам страхового рынка надеяться на высокую надежность 

вложений и стабильный текущий доход.  

Необходимо отметить положительную общую динамику инвестиционной 

деятельности казахстанских страховщиков за рассматриваемый временной промежуток 

2015-2019 гг. (рисунок 1).  
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Рисунок 1. Динамика инвестиционного портфеля страховых компаний Казахстана 

за 2015-2019 гг. (млн. тенге) 

 

В 2019 году инвестиционный портфель страховых организаций Казахстана составил 

853  млрд.  тенге,  что на 78% превышает показатель 2015 года и на 16,5% уровень 

предыдущего периода 2018 года.  Наибольший прирост показывают операции «обратное 

РЕПО»,  объём которых увеличился за пять лет в 4 ,8 раза (с 14,7 млрд.  тенге до 71 млрд. 

тенге).  Данный вид финансовых инструментов привлекает национальных страховщиков 

своей умеренной доходность и краткосрочностью.  

Вместе с тем структура инвестиционного портфеля казахстанских страховых 

компаний не продемонстрировала какой-либо значительной дифференциации за 

анализируемый период, что можно видеть на рис 2 и 3.  

 

 
Рисунок 2. Структура 

инвестиционного портфеля страховых 

компаний Казахстана в 2015 году (в %) 

 

 
Рисунок 3. Структура 

инвестиционного портфеля страховых 

компаний Казахстана в 2019 году (в %) 

 

Размещение страхового фонда осуществляется в классических финансовых 

инструментах – ценных бумагах и вкладах, удельный вес которых находится в районе 90%. 

В 2019 году,  по сравнению с 2015 годом,  произошло небольшое увеличение доли ценных 

бумаг – на 2,4%, а вот удельный вес размещенных вкладов снизился на 8,9%.  

Как уже было сказано ранее,  операции «Обратное РЕПО» увеличили свою долю на 

5,2%.  

Такой инструмент, как выдача займов, который активно применяется страховыми 

организациями развитых европейских стран [4], могут использовать только те 

отечественные страховщики, которые имеют лицензию по классу «страхование жизни». 

При этом удельный вес последнего в общем инвестиционном портфеле не превышает 0,1%.    

Следует подчеркнуть,  что в последние годы организации страхования в Республике 

Казахстан не осуществляют инвестирования своих средств в иные инструменты,  которые 
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включают в себя, также,  аффинированные драгоценные металлы, производные 

финансовые инструменты и пр.  

Учитывая важность привлечения инвестиционных ресурсов в казахстанскую 

экономику, усиление роли национальных страховых компаний в финансировании 

реального сектора могло бы детерминировать становление последних как полноправных 

национальных инвестиционных институтов. Для этого необходима продуманная 

государственная политика, направленная на поиск надежных путей вовлечения потенциала 

страхового рынка не в финансовую, а в производственную сферу экономики Казахстана.  
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Цифровизация услуг финансирования создает для потребителей финансовых услуг 

одновременно и новые возможности, и риски. В материале описаны ключевые тренды в 

потреблении финансовых услуг; риски, c которыми сталкиваются потребители, а также 

открытые вопросы в связи с управлением ими также материалы по теме, которые могут 

представлять интерес для профессионального сообщества. 

Цифровизация услуг финансирования (развитие цифровых технологий и связанных 

с ними продуктов и услуг) все больше затрагивает финансовую жизнь людей. Согласно 

определению Альянса за финансовую доступность (Alliance for Financial Inclusion), 

цифровые финансовые услуги – это широкий спектр финансовых услуг, доступных и 

предоставляемых по цифровым каналам, включая платежи, кредиты, сбережения, 

денежные переводы и страхование. Цифровые финансовые услуги (DFS – digital financial 

services) включают в себя мобильные финансовые услуги (MFS – mobile financial services). 

По данным опроса НАФИ за 2020 г., более 80 % пользователей финансовых услуг 

отмечают, что цифровые каналы повышают скорость и удобство их получения, а 57 % 

полагают, что цифровые способы управления личными финансами способны повысить 

финансовую грамотность человека. 

Однако распространение цифровых технологий в финансовой сфере на фоне 

масштабного перехода в онлайн создает и новые риски, которые могут приводить к 

финансовым потерям; снижению доверия к финансовой системе (в силу негативного 

mailto:k.gulvira74@mail.ru
mailto:bossynbek_70@mail.ru
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опыта); росту закредитованности населения (в силу легкости получения услуг); 

исключению отдельных социально уязвимых групп из финансовой системы из-за 

неспособности пользоваться цифровыми каналами вследствие отсутствия смартфона, 

компьютера (доступа к Интернету, достаточных знаний, опыта и т. д.); большей уязвимости 

потребителя перед действиями третьих лиц. 

За счет развития цифровых технологий расширяется спрос на финансовые услуги со 

стороны групп населения, раньше не имевших к ним доступа. Цифровизация финансовых 

услуг позволяет сократить их стоимость на 40-60 %, и это ощущают потребители: 84 % 

людей считают, что цифровые каналы повышают доступность финансовых услуг. Уровень 

проникновения финтехуслуг в мире уже вырос с 16 % в 2015 г. до 64 % в 2020 г., а в 

Казахстане в 2020 г. достиг 82 %[1]. 

К положительным последствиям распространения цифровых финансовых услуг 

эксперты OECD относят следующие: 

• Увеличение финансовой доступности – доступ к финансовым услугам получают 

те, кто ранее не мог пользоваться банковскими услугами в отделении. 

• Более быстрое и своевременное совершение необходимых транзакций, не 

зависящее от опыта пользования финансовыми услугами. 

• Предоставление финансовых услуг, отвечающих потребностям потребителя и 

способствующих накоплению позитивного опыта их использования. 

Распространение цифровых финансовых услуг порождает новые риски, 

угрожающие благосостоянию потребителя. Существующие риски можно разделить на 

четыре группы в соответствии с источником их возникновения: 

Риски, возникающие из особенностей поведения потребителя цифровых 

финансовых услуг: 

а) Нехватка знаний в сфере цифровой финансовой грамотности, когнитивные 

сложности при сравнении условий разных цифровых финансовых услуг могут приводить 

к недооценке рисков и принятию финансовых решений, ухудшающих положение 

потребителя. 

б) «Виртуальность» в восприятии денежных средств, сочетающаяся с легкостью 

совершения финансовой операции (всего несколько кликов!), может приводить к росту 

числа ошибок и неверных действий с негативными финансовыми последствиями. 

в) Поведенческие искажения – такие, как недостаток самоконтроля, «смещение к 

настоящему» (переоценка настоящих выгод / издержек по сравнению с будущими), 

снижение «боли от уплаты» (англ. pain of paying, т. е. эффекта, из-за которого оплата 

наличными субъективно воспринимается как потеря более значительная, чем при оплате 

банковской картой или иным безналичным способом), излишняя уверенность в себе, могут 

приводить к чрезмерному потреблению цифровых финансовых услуг или услуг, 

использующих инновационные способы оплаты (например, магазины без касс «Amazon 

Go» и т. п.). 

Исследование, проведенное Лабораторией Касперского в 2020 г. в 17 странах, 

продемонстрировало остроту проблемы «цифровой гигиены». Наиболее уязвимая группа – 

люди в возрасте 25–34 лет. Из них 52 % делились в Интернете своими личными 

документами (копии паспортов, прав и т. д.), 46 % – финансовой информацией, платежными 

реквизитами. Для сравнения: аналогичные значения для людей старше 55 лет – 27 %. В 

среднем по Казахстану 40 % респондентов делились личными документами (что несколько 

выше, чем в среднем по Европе – 35 %), и 30 % – финансовой информацией (в Европе – 33 

%). 

Риски, возникающие из-за несовершенства рынка цифровых финансовых услуг и 

неравномерного распределения «рыночной власти» между поставщиком услуги и 

потребителем: 

а) Использование компаниями «цифрового следа» потребителя 
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(знаний о пользовательской активности онлайн) для подталкивания потребителя к 

той или иной финансовой операции. 

б) Рост влияния компаний на потребителей за счет оказания разноплановых 

цифровых услуг, что может привести к недобросовестному оказанию услуг или 

навязыванию дополнительных услуг, которое потребитель не может распознать. 

в) Уязвимость услуг перед цифровыми мошенничествами, включая: 

• фишинг - «выманивание» у пользователя через электронные письма, сообщения в 

социальных сетях или смс-сообщения персональных и конфиденциальных данных, 

например, логинов и паролей для доступа к личному кабинету, номера банковской карты; 

• фарминг - перенаправление пользователя на ложную страницу с целью получения 

его персональных данных или произведения платежа в пользу мошенника вместо 

настоящего продавца товаров или услуг; 

• установка шпионского программного обеспечения, передающего 

злоумышленникам персональные данные с компьютера или телефона; 

• взлом - кража персональных данных учетной записи в социальной сети; перехват 

учетной записи; 

• организация финансовых пирамид, маскирующихся под передовые финансовые 

сервисы (платформы краудлендинга, инвестиции в блокчейн и криптовалюту и т. д.). 

По данным исследования Positive Technologies, проведенного в 2020 г., 61 % онлайн-

банков имеет низкий или крайне низкий уровень защищенности. Несмотря на то, что доля 

критически опасных уязвимостей онлайн-банков снизилась в 2020 г. (по сравнению с 2018 

г.) с 32% до 17°%, • в 100% онлайн-банков есть угроза несанкционированного доступа к 

личной информации клиентов и сведениям, составляющим банковскую тайну. В 54 % 

банков возможно проведение мошеннических операций и кража денежных средств[2]. 

Некоторые примеры навязанных услуг могут носить анекдотичный характер. Один 

резидент оснастил ворота на своей даче GSM-реле, Z для работы которого использовалась 

SIM-карта. Через несколько месяцев выяснилось, что ворота перестали реагировать на 

смс-сообщения из-за нулевого баланса SIM-карты. Оказалось, что деньги с нее 

списывались за платные услуги, на которые ворота якобы сами подписались. После 

обращения потребителя к оператору связи деньги были возвращены С расширением роли 

крупных компаний, оперирующих данными о потребителе и предоставляющих цифровые 

услуги, потребитель становится все более уязвим по отношению к недобросовестным 

действиям компаний. 

Риски, возникающие из-за несовершенного или нерелевантного регулирования 

цифровых финансовых услуг: 

а) Недостаточные защита собираемых персональных/конфиденциальных данных 

граждан, а также недостаточный контроль за соблюдением компаниями требований по их 

использованию и хранению увеличивают уязвимость потребителя. 

б) Неотработанные механизмы раскрытия информации могут приводить к росту 

числа недобросовестных провайдеров цифровых финансовых услуг. 

в) Недостаток координации между различными ведомствами внутри страны или 

между регуляторами разных стран (например, при совершении трансграничных сделок) 

затрудняет защиту прав потребителя. 

г) Сложность ограничения дискриминации, основанной на использовании 

цифровых технологий. 

«В качестве иллюстрации к последнему из перечисленных регуляторных рисков 

можно привести следующий пример. Один из пользователей Apple Card заподозрил 

сервис в том, что его скоринговые алгоритмы дискриминируют пользователей. По его 

мнению, хотя у них с женой были одинаковые налоговые декларации и общий бюджет, а 

ее личный кредитный рейтинг даже выше, система Apple Card предложила его жене 

доступный кредитный лимит в 20 раз ниже, чем ему самому. 

Риски, возникающие из-за особенностей технологий цифровых финансовых услуг: 
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а) Принятие решений на основе алгоритмов может приводитьк отказу в 

предоставлении услуги или к предложению услуги на несправедливых условиях вследствие 

несовершенства работы алгоритма (завышенная ставка по кредиту, завышенный страховой 

тариф). 

б) Ненадежность связи, сбои в работе программ или цифровых финансовых 

платформ могут приводить к невозможности получить цифровую финансовую услугу 

«Из-за цифровизации вход в “ловушку закредитованности” происходит через три 

клика онлайн. А выход стоит порядка 200 000 тенге [ориентировочная стоимость 

процедуры банкротства для физических лиц]. При этом финансовые организации 

предлагают страховку, которая никогда не пригодится, и обходят ограничения о 

максимальной ставке за просрочку через включение в тарифы псевдоуслуг. Государство 

должно в первую очередь заниматься регулированием рынка, а не предлагать всем стать 

профессионалами в области финансов».«Совершенно очевидно, что если мы, повышая 

финансовую доступность, не будем одновременно повышать финансовую грамотность, мы 

вызовем негативный эффект». Государствоконечно, усилить регулирование. На мой взгляд, 

это необходимо, потому что на сознательность потребителей рассчитывать не 

приходится,но недостаточно - потому что “все равно всех не переловишь", креатив 

мошенников будет работать лучше. Задача государства - создавать и поддерживать 

цифровую инфраструктуру, показывать примеры культурного поведения в цифровом 

мире». 

Для снижения рисков цифровизации, перечисленных выше, могут использоваться 

разнообразные инструменты: 

1. регулирование 

Ключевые вопросы, с которыми сталкиваются регуляторы в разных странах, решая 

проблему снижения рисков цифровизации, следующие: 

а) Как найти баланс между обеспечением финансовой доступностии соблюдением 

защиты прав потребителей цифровых финансовых услуг? 

б) Как использовать возможности RegTech (цифровых технологийв области 

регулирования - от Regulation Technologies) и SupTech (цифровых технологий в надзорном 

процессе - от Supervisory Technologies) для повышения эффективности регулирования и 

надзора. Краудлендинг. Цифровизация расширяет возможности прямого привлечения 

организациями средств у населения (p2b (peer to business); кредитование). Пользователи 

получают новый финансовый инструмент, однако его риски выше, чем для многих 

традиционных способов инвестирования. На что стоит делать ставку: на регулирование или 

финансовое образование (в расчете на готовность пользователейфинансовых услуг 

самостоятельно принять взвешенное решение): Доступ к сложным финансовым услугам и 

инструментам (финансовым деривативам и т. д.). Благодаря цифровизации финансовые 

организации предлагают все новые и новые услуги. Это открывает доступ к «продвинутым» 

финансовым инструментам широкому кругу людей - вне зависимости от их 

профессиональной подготовки и опыта[3]. 

Скоринг и принятие решений в отношении потребителя на основе больших данных 

и искусственного интеллекта. В ряде стран (например, в США) для избегания 

дискриминации уже есть законы о запрете использования части информации о заемщике (в 

том числе расы, национальности, почтового индекса (по которому можно оценить 

относительное благополучие района)) в целях кредитного скоринга. Но это плохо помогает: 

алгоритмы могут использовать прочую информацию для «восстановления» отсутствующих 

характеристик. Дополнительная сложность для регуляторов заключается в том, что по мере 

появления новых цифровых услуг постоянно возникает потребность в совершенствовании 

подходов к регулированию. 

2. развитие цифровой финансовой грамотности 

Учитывая, что регулирование рынка не успевает за появлением новых цифровых 

услуг, все большее значение имеет повышение (базовой) цифровой финансовой 
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грамотности населения. Важной предпосылкой для стимулирования роста цифровой 

финансовой грамотности может стать сбор релевантных данных - оценка качества 

цифровых финансовых услуг и уровня цифровой финансовой грамотности населения. Это 

позволит определить наиболее уязвимые группы, а также разграничить проблемы, 

требующие решения за счет увеличения защищенности прав потребителя или за счет 

повышения уровня финансовой грамотности. 

Для стимулирования роста цифровой финансовой грамотности населения требуется 

решить следующие задачи: 

а) Развитие инициатив по обучению элементам цифровой финансовой грамотности 

в рамках существующих образовательных программ (в т. ч. для людей с ограниченным 

доступом к цифровым финансовым услугам). 

б) Использование цифровых технологий для повышения эффективности обучения, 

включая запуск дистанционных курсов, разработку обучающих тренажеров, 

геймификацию обучения. 

в) Разработка рамки цифровых финансовых компетенций - ее составляющими могут 

стать: 

•знание цифровых финансовых услуг, включая: платежные средства (электронные 

деньги и др.), управление активами (мобильный банк и др.); альтернативные формы 

финансирования (краудфандинг и др.); 

•знание цифровых финансовых рисков, в т. ч. связанных с фишингом, фармингом, 

установкой шпионского программного обеспечения, профайлингом, хакерскими атаками, 

отсутствием регулирования для отдельных цифровых финансовых услуг; 

•умение управлять цифровыми финансовыми рисками, а также владение навыками 

«цифровой гигиены» (включая навыки безопасного пользования Интернетом и 

электронной почтой, мобильными приложениями, а также безопасного хранения паролей, 

PIN-кодов и других персональных данных; навыки сравнения условий разных цифровых 

услуг и проверки информации об их поставщиках); 

•знание прав и обязанностей потребителя цифровых финансовых услуг и процедуры 

возмещения ущерба (включая знание последствий подписания документов цифровой 

подписью и умение составить обращение в соответствующий орган в случае нарушения 

прав). 

Отдельной важной задачей, по мнению ОЭСР, является оценка эффективности 

существующих программ повышения цифровой финансовой грамотности (в т. ч. с 

использованием больших данных) и выявление наиболее эффективных и результативных 

программ, требующих дальнейшего распространения. 

3. цифровой наджинг 

Цифровые технологии расширяют возможности по применению регулирования, 

которое не ограничивает провайдера цифровых финансовых услуг или потребителя, а 

подталкивает потребителя к ответственному и финансово грамотному поведению 

(наджинг, от англ. to nudge - подталкивать). Примерами инструментов цифрового наджинга 

могут быть: 

а) Мобильные приложения, облегчающие контроль за своими расходами, 

планирование бюджета и достижение финансовых целей. 

б) Сервисы, позволяющие потребителю лучше контролировать свое поведение, 

ограничивая поведенческие искажения (импульсивность, зависимость от мнения 

окружающих, переоценка текущих выгод/издержек по сравнению с будущими). 

К наджинговым сервисам относятся, в частности, автоматические платежи по 

кредитам или автоматическая оплата услуг ЖКХ, позволяющие потребителю соблюдать 

финансовую дисциплину без борьбы с прокрастинацией.Возможность установить 

автоматическое перечисление части поступивших на счет средств на специальный 

сберегательный счет позволяет справиться со «смещением к настоящему» (переоценкой 
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текущих выгод издержек по сравнению с будущими) и регулярно сберегать.Подобные 

сервисы уже предоставляют многие крупные банки. 

4. цифровая бизнес-этика 

Еще одним инструментом снижения рисков, вызванных недобросовестным 

поведением финансовых компаний, может стать разработка этических стандартов ведения 

бизнеса в его цифровой составляющей. Как показано выше, компании обладают большим 

объемом данных о потребителе, что в сочетании с несовершенством регулирования может 

приводить к ущемлению прав потребителей цифровых финансовых услуг и 

дискриминации. Выходом может стать саморегулирование компаний и выработка (при 

участии государства и профессионального сообщества в сфере финансовой грамотности) 

лучших практик оказания цифровых финансовых услуг и принципов ответственного и 

этичного ведения цифрового бизнеса. 

Цифровизация финансовых услуг - это и новые возможности, и дополнительные 

риски для потребителя. В настоящее время цифровая финансовая грамотность - 

необходимое, но недостаточное условие обеспечения финансового благосостояния 

потребителя.Поиск баланса между финансовой доступностью и защитой прав потребителей 

финансовых услуг - сложная задача, требующая координации различных сегментов 

профессионального сообщества в сфере финансовой грамотности[4]. 
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Кредитоспособность заемщика и совершенствование методов ее определения - 

чрезвычайно актуальная тема. В настоящий момент кредиты являются главной основой 

активных операций банка, приносящих доход. В тоже время они являются основной 

причиной риска и при неправильном управлении могут привести к банкротству даже 

самого рентабельного банка. При нестабильности политической и экономической 

обстановки проблемы минимизации рисков и управления ими становятся особенно 

актуальными и нужными. Любая экономическая деятельность содержит в себе известную 

долю риска и подвержена неопределённости, связанной с изменениями обстановки на 

рынках. Поэтому интерес к данной теме, никогда не снизиться, а методики будут 

дополняться и расширяться.  

Изучение банковского опыта последнего десятилетия дает возможность 

констатировать, что банки разрабатывают и постоянно совершенствуют методы оценки 

качества потенциальных заемщиков с помощью различного рода моделей. Цель их состоит 

в том, чтобы выработать стандартные подходы для объективной характеристики заемщика, 

найти числовые критерии для разделения будущих клиентов на основе результатов анализа. 

Основная нацеленность оценки кредитоспособности определение степени финансовой 

http://www.ptsecurity.com/upload/corporate/ru-ru/analytics/Vulnerabilities-RBO-2020-rus.pdf
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устойчивости и организация кредитования таким образом, чтобы заставить клиента 

повысить свой класс кредитоспособности, так как финансовая устойчивость самого банка 

зависит от финансовой устойчивости его клиентов, и чем больше у банка первоклассных 

клиентов, тем устойчивее этот банк. 

Так или иначе, кредитоспособность выражается в возможности заемщиком вернуть 

кредитные суммы, уплатив банку соответствующие проценты в срок и в полном объеме. 

Понятие кредитоспособности во многом зависит от особенностей развития банковской 

системы, кроме того содержание этого понятия изменяется со временем, и ретроспективная 

оценка показывает, что существует тесная взаимосвязь между кредитоспособностью и 

развитием кредитных отношений. Осуществляя оценку кредитоспособности заемщика, 

банки основываются на системе показателей, соответствующих определенным критериям, 

анализ которых дает возможность сделать вывод о состоянии кредитоспособности 

потенциального заемщика. А также рекомендации при проведении конкурсных 

мероприятий. Набор этих критериев и показателей определяется каждым банком 

самостоятельно и видоизменяется в процессе развития кредитных отношений. При этом 

можно отметить, что использование тех или иных критериев и показателей при оценке 

кредитоспособности во многом зависит от внешних факторов, таких как изменения в 

экономическом развитии страны, формирование и развитие предпринимательства, 

изменение видов и форм кредита, политики государства в сфере денежно-кредитного 

регулирования. Определенный отпечаток на процесс анализа кредитоспособности 

накладывает современный уровень развития банковского дела и кредитования.  

Поэтому в настоящее время критериями, свидетельствующими о 

кредитоспособности заемщика – физического лица выступают способность заемщика к 

получению дохода и его репутация.  

Выделяют следующие критерии оценки кредитоспособности физического лица:  

1) Характер клиента подразумевает оценку его репутации, степени ответственности 

за погашение обязательств, а также оценку точности формулировки цели кредитования, 

согласно кредитной политике банка.  

2) Способность заимствовать средства означает наличие у клиента права на подачу 

заявки на кредит, подписи кредитного договора или ведения переговоров.  

3) Такой критерий, как способность зарабатывать средства выступает одним из 

важнейших при оценке кредитоспособности. Поскольку именно способность зарабатывать 

средства является гарантом того, что заемщик в будущем будет в состоянии вернуть всю 

сумму заложенности банку.  

4) Обеспечение кредита – это фактор, содержащий в себе вторичный источник 

погашения кредита. Источниками обеспечения кредита могут выступать – залог, гарантия, 

поручительство, страхование и др.  

Конкретный вид обеспечения предусматривается кредитным договором. Критерии 

оценки заемщика позволяют определить, что на современном этапе развития банковской 

системы основным показателем кредитоспособности выступает кредитный рейтинг. Это 

универсальное значение, которое формируется на основании значений нескольких 

показателей. Присвоение кредитного рейтинга происходит в процессе перехода от 

нескольких показателей, характеризующих заемщика, к одному обобщенному значению, 

свидетельствующему об уровне кредитоспособности заемщика. Необходимость внедрения 

кредитного рейтинга обусловлена тем, что кредитоспособность должна оцениваться 

единым показателем. В процессе присвоения кредитного рейтинга происходит оценка 

финансовых показателей, характеризующих заемщика, например, наличие источников для 

получения дохода, возможность накапливания средств для последующего погашения 

кредита, наличие имущества, а также совокупность показателей личностного характера. 

Таким образом, наличие достаточно большого количества показателей и критериев оценки 

заемщика осложняют процесс кредитования на этапе принятия решения в выдаче кредита, 

так как тратиться много времени для расчета всей системы показателей и оценки их в 
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динамике. В процессе анализа количественных и качественных показателей, 

характеризующих деятельность заемщика, появляется возможность выведение общего 

интегрального показателя кредитоспособности.  

На основании чего, кредитоспособность далее используется кредитными 

работниками для: 

- установления стоимости размещенных средств  

– низкая категория кредитоспособности клиентов увеличивает надбавку за риск, что 

приводит к увеличению стоимости кредитов, и они становятся наименее востребованными 

со стороны потенциальных заемщиков;  

- установления лимитов кредитования;  

- резервирования средств по выданным кредитам;  

- анализа кредитного портфеля банка;  

- поощрения работников, осуществляющих выдачу кредитов.  

Показатель кредитоспособности заемщика должен отражать не только текущее 

финансовое состояние, но и давать определенный прогноз изменения платежеспособности 

в будущем. При этом больший срок кредитования повышает кредитный риск, и банк 

предъявляет к своему клиенту повышенные требования. С точки зрения разделения 

заемщиков на физических и юридических лиц меняются и критерии. Оценка 

кредитоспособности заемщика – физического лица зависит не только от срочности кредита, 

но и от вида кредита. Виды кредитов, выдаваемых населению, могут быть разнообразны, в 

зависимости от ситуации кредитования. Наиболее значимые факторы, оказывающие 

влияние на кредитоспособность юридического лица. Кредитная история предприятия. 

Кредитная история субъекта предпринимательской деятельности является одним из 

важнейших критериев, которым руководствуются кредитные учреждения при принятии 

решения о выдаче кредита. В условиях нестабильности экономики, когда влияние как 

внешних, так и внутренних факторов на способность предприятия отвечать по своим 

кредитным обязательствам зачастую носит вероятностный характер, тщательный анализ 

кредитной истории позволяет коммерческим банкам, если не полностью обезопасить свой 

кредитный портфель, то, по крайней мере, в значительной степени снизить отдельный риск 

выдачи кредитов заведомо некредитоспособным предприятиям. Очевидно, что качество 

анализа кредитной истории предприятия в значительной мере зависит от степени 

достоверности информации, которой обладает кредитное учреждение. Анализируя 

кредитную историю потенциального заемщика, кредитные учреждения стараются 

максимально полно использовать альтернативные источники информации: информацию, 

полученную от банков кредиторов потенциального заемщика, его деловых партнеров, 

поставщиков; результаты аудиторских проверок, рейтинги независимых кредитно-

рейтинговых и информационных агентств, а также неофициальные источники информации. 

Как правило, банковские аналитики и сотрудники служб экономической безопасности 

кредитных учреждений обращают внимание не только на качество обслуживания 

обязательств предприятия, непосредственно связанных с выданными ранее кредитами, но 

также и на то, насколько пунктуально предприятие отвечает по своим прочим 

обязательствам - «партнерские» кредиты, расчеты с бюджетом и персоналом и т.д.  

Несмотря на стремление банков использовать альтернативные источники 

информации, значительная доля данных, необходимых для детального анализа кредитной 

истории потенциального заемщика, может быть получена лишь непосредственно от 

анализируемого предприятия и лишь небольшая их часть может быть получена из 

открытых источников. В связи с этим кредитные учреждения придают большое значение 

тому, насколько «прозрачным» является предприятие. Оценка обеспечения возврата 

кредита. Коммерческие банки выдают кредиты как юридическим, так и физическим лицам 

под различные формы обеспечения. Под формой обеспечения возвратности кредита 

следует понимать конкретный источник погашения имеющегося долга, юридическое 

оформление права кредитора на его использование, организацию контроля банка за 
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достаточностью и приемлемостью данного источника. Формы обеспечения возврата 

кредита гарантируют кредиторам сохранность и мобильность их ссудного фонда. 

Источниками погашения кредита в банковской практике могут быть выручка от реализации 

продукции, а также имущество, которым располагает заемщик на праве собственности. 

Практика кредитования свидетельствует о том, что в условиях нестабильной экономики 

лишь немногие предприятия могут рассчитывать на признание банком последующих 

поступлений выручки в качестве единственного обеспечения кредита. Подобные 

предприятия относятся, как правило, к первому классу кредитоспособности, имеют 

длительный опыт работы с банком-кредитором и обладают безупречной кредитной 

историей.  

В большинстве случаев для предприятий, не отнесенных к первоклассным 

заемщикам, возникает необходимость иметь дополнительные и реальные гарантии возврата 

кредита. Конкретная форма обеспечения кредита, как правило, является предметом 

длительных переговоров между банком-кредитором и потенциальным заемщиком. При 

этом, как предприятие, так и кредитное учреждение проводят независимую оценку 

потенциально возможных форм обеспечения кредита (с привлечением независимого 

оценщика). Результаты данной оценки позволяют им мотивированно защищать свои 

интересы на переговорах о выдаче кредита.  

К важнейшим видам кредитного обеспечения, которые практикуются в той или иной 

форме относятся: залог, банковская гарантия и поручительство. Анализ целевого 

назначения кредита. Одним из важнейших аспектов деятельности предприятия, которому 

кредитные учреждения придают особое значение при анализе его кредитоспособности, 

является исполнение целевого назначения кредита. От того, насколько полно и убедительно 

руководству предприятия удастся охарактеризовать цель привлечения кредита, во многом 

зависит положительное решение кредитного учреждения о выдаче ссуды. Анализ целевого 

назначения кредита приобретает особую актуальность при инвестиционном кредитовании, 

так как основным источником погашения долгосрочного инвестиционного кредита 

является, как правило, прибыль, полученная непосредственно в результате реализации 

инвестиционного проекта. Практика кредитования показала, что в отличие от 

краткосрочных кредитов, погашение которых может быть обеспечено за счет внутренних 

резервов предприятия, качество обслуживания инвестиционного кредита практически 

полностью определяется успехом реализации соответствующего инвестиционного проекта. 

В этой связи, в случае инвестиционного кредитования, особый интерес у кредитных 

учреждений вызывают факты (или документы), подтверждающие принципиальную 

осуществимость инвестиционного проекта. Оценка деловых качеств руководства 

предприятия. Другими словами, принимая решение о сотрудничестве с предприятием, 

контрагенты руководствуются не только экономическими показателями данного 

предприятия, но и в значительной степени деловыми качествами и репутацией его 

руководителей. В процессе переговоров о выдаче кредита, а также осуществляя 

последующие контакты с представителями кредитного учреждения по вопросам его 

погашения (пролонгации) руководитель предприятия должен уделять особое внимание 

созданию благоприятного имиджа делового человека, способного четко контролировать 

все аспекты деятельности предприятия. Процесс создания данного имиджа во многом 

определяется субъективными факторами, такими как образование, накопленный опыт, 

деловые связи, коммуникабельность и т.д. Таким образом, определение наиболее значимых 

факторов, влияющих на кредитоспособность заемщиков, позволит минимизировать риски 

кредитных учреждений, сопряженные с вероятностью невозврата ссудных средств. В 

современных условиях для оценки кредитоспособности используется большое число 

моделей и методов оценки кредитоспособности заемщиков.  

Кредитоспособность заемщика в отличие от платежеспособности не фиксирует 

неплатежи за истекший период или какую-либо дату, а прогнозирует способность к 

погашению долга на ближайшую перспективу. Степень неплатежеспособности в прошлом 
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является одним из формальных показателей, на которые опираются при оценке 

кредитоспособности клиента. Если заемщик имеет просроченную задолженность, а баланс 

ликвиден, и достаточен размер собственного капитала, то разовая задержка платежей банку 

в прошлом не является основанием для заключения о некредитоспособности клиента. 

Для выдачи кредита, а также совершенствовании методов оценки 

кредитоспособности заёмщика следует:  

1. Ужесточение кредитной политики и стандартов банка при выдаче займов. 

2. Прибыль предприятия является залогом своевременного возврата кредита, 

следует уделить внимание не только ее изменению, но и процессу ее формирования, а также 

оценку влияния факторов на ее величину. 

3. При рассмотрении заявок по долгосрочным кредитам особое внимание следует 

уделять рассмотрению динамики статей отчета о финансовых результатах, прогнозу 

воздействия процентных выплат на прибыль организации и показателей общей 

платежеспособности заемщика. 
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Қазақстанда экономика дамуының қазіргі кезеңінде қаржыны басқару ірі 

акционерлік қоғам болсын, немесе жауапкершілігі шектеулі серіктестік болсын, кез келген 

субъект қызметінің маңызды саласы түсінігіне ие болды. 

Өндіріс технологиясының өзгеруі, жаңа нарықтарға шығу, өнім шығару көлемінің 

кеңеюі немесе қысқаруы терең қаржылық есептеулерге, қаржы ресурстарын тарту, бөлу, 

қайта бөлу және инвестициялау стратегиясына негізделеді. Жергілікті және жаһандық 

жалпы нарықтық ахуалдың даму үрдістері (сұраныстың аз болжамды өзгеруі, дәстүрлі 

нарықтардағы бағалық бәсекелестіктің күшеюі, әртараптандыру және жаңа нарықтық 

тауашаларды жаулап алу, операцияларды жүргізу кезінде тәуекелдердің өсуі) басқарудың 

ерекше қаржылық мәселелерінің өсіп келе жатқан рөлінің негізінде жатыр. 

Осындай үрдістерге жауап ретінде Қазақстанда кәсіпорын қаржысын басқарудың 

жалпы теориясының түйісінде тұрған және «қаржы менеджменті» деп аталатын теориялық 

білім мен практикалық тәсілдердің дербес саласы дами бастады». 

Алдымен мұны есеп пен есептеулерден, болжам жоспарларын құрудан және бағаны 

есептеуден бастап, кәсіпорынның ресурстарын басқару мәселелерінің кең спектрін 

дайындау және шешім қабылдау мәселелеріне дейін экономистер немесе талдаушы 

бухгалтерлер жүргізді. Мұндай қайта бағдарлау қаржы нарығының құралдары мен 

институттарын бір мезгілде кеңейту және күрделендіру кезінде тиісті есектерді шешудегі 

басқару компонентінің «үлес салмағының» артуына әкелді. 

mailto:karasaia@inbox.ru
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Қаржылық менеджмент – кәсіпорын және ұжымдардың ақша қаражаты айналымын 

ұйымдастыру, қаржы ресурстарының құрылуы, бөлінуі және пайдаланумен байланысты 

басқару мәселелерін жүзеге асыру және оған әзірлік әдісі мен принциптерінің жүйесі болып 

табылады [1]. Қаржылық менеджмент – қаржы ресурстарының айналымын басқаруға, 

сонымен қатар осы ресурстардың қозғалыс үрдісі барысында нарық субъектілерінің 

арасында пайда болатын қатынастарды басқаруға бағытталған. Қаржылық менеджмент 

фирманың қаржысымен жұмыс атқарады, яғни фирманың өндірісті әрекетіне жұмсалған 

фирманың өз капиталы және қарыз капиталымен жұмыс атқарады (үлестірілмеген пайда, 

амортизациялық қорлар, банк несиелері, құнды қағаздар эмиссиясы). Сонымен қатар 

қаржылық менеджмент басқа да экономикалық пәндермен тығыз байланысты теориялық 

пән болып табылады. Қаржылық менеджмент міндеті – фирма кірісінің қалыпты деңгейін 

сақтай отырып, қарапайым акциялар бойынша мүмкін болатын дивидендтің барынша 

көбейтілуін қадағалау, яғни фирманың оңтайлы қызмет ету тәртібін анықтау. Қаржылық 

менеджменттің басты мақсаты – қазіргі кезде және болашақта кәсіпорын иелерінің әл – 

ауқатын барынша көбейту. Бұл мақсат кәсіпорынның нарықтың құнын барынша көбейтуді 

қамтамасыз ету барысында көрінеді, бұл өз кезегінде кәсіпорын иелерінің қаржы 

мүдделерін жүзеге асырады. Кәсіпорынның нарықтық құнын барынша көбейту үрдісі оның 

пайдасын барынша көбейту арқылы жүзеге асырылады. 

Қаржылық менеджмент өзінің басты мақсатын жүзеге асыру үрдісінде келесі негізгі 

тапсырмаларды шешуге бағытталады: 

1. Алдағы уақытта кәсіпорынның даму тапсырмаларына сәйкес қаржы 

ресурстарының жеткілікті көлемін құрауды қамтамасыз ету. 

2. Кәсіпорынның негізгі бағыт разрезінде қаржы ресурстарының құрылған көлемін 

тиімді пайдалануды қамтамасыз ету. 

3. Қаржы айналымын оқтайланды. 

4. Көзделген қаржы тәуекелі дәрежесінде кәсіпорынның пайдасын көбейтуді 

қамтамасыз ету. 

5. Көзделген пайда дәрежесінде қаржы тәуекелі дәрежесін азайту. 

6. Кәсіпорынның даму барысында, оның қаржы теңдігін үнемі қамтамасыз ету.  

7. Қаржылық талдау және шешім қабылдау жүйесі. 

8. Қысқа мерзімді қаржы ресурстарын қолдануды жоспарлау:  

- (коммерциялық несие) қамсыздандырылмаған қысқа мерзімді қаржыландыру;  

- қамтамасыз етілмеген қысқамерзімді қаржыландыру;  

- қысқа мерзімдік жалды қаржыландыру. 

9. Ұзақ мерзімді қаржы ресурстарын қолдануды жоспарлау:  

- капиталды бюджеттендіру;  

- лизинг немесе ұзақ мерзімді несие;  

- қарапайым және артықшылығы бар акциялар шығару;  

- инвестициялық жобаларды бағалау және инвестициялық қоржынды басқару;  

- алдағы кезеңдегі кірістерді ескере отырып, ақшаның құнын бағалау (дисконттау). 

10. Мүмкін болатын тәуекелді талдап, бағалау. 

11. Шешімнің нұсқамасы және орындалуы. 

12. Шешімнің орындалуын бақылау. 

13. Шешімнің жүзеге асырылуы барысын талдау және оның орындалуын туралы 

есеп беру. 

Тарихи және логикалық тұрғыдан қаржылық менеджменттің негізгі бағыттары 

келесі бағыттар бойынша қалыптасты. 
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1-сурет. Кәсіпорындағы қаржылық менеджменттің негізгі бағыттарының 

сипаттамасы [2] 

 

Қаржылық менеджмент теориясының бұл эволюциясын алдымен компанияның 

қаржылық жағдайын, оның несиелік қабілеттілігін, банкроттықты, инвестициялық 

тартымдылықты және т.б. бағалаудың әртүрлі әдістерін қалыптастыруға бағытталған 

аналитикалық сипаттағы әзірлемелер пайда болуымен түсіндіруге болады (бірінші және 

екінші бағыттар). Бұл бірінші кезеңде қазіргі жағдайға талдау жасалған кезде кез-келген 

басқару шешімін қабылдау логикасына толық сәйкес келеді. Содан кейін қаржылық 

менеджмент шеңберінде Компания капиталының қаржылық құрылымын тікелей басқару 

әдістерімен (үшінші бағыт) және компанияның жекелеген активтерін басқарумен (төртінші 

және бесінші бағыттар) байланысты бағыттар дами бастады. 

Компанияның қайта құрылымдау және құнын құру процестерін бағалау әдістерін 

қалыптастыру басқарушылық шешімдер қабылдаудың орталық буыны болып табылады 

(алты және жеті бағыт). 

Нарықтық экономикаға көшумен қаржы және қаржы менеджментінің рөлі күрт өсті. 

Қазіргі жағдайда, кәсіпорын өз бетінше шешім қабылдаған кезде, шаруашылық жүргізуші 

субъектінің ресурстық әлеуеті күрт артады. Бұл қаржылық қатынастарды оңтайландыруды 

және қаржылық ресурстарды басқарудың тиімділігін арттыруды көздейді. 

Қазақстанда қаржыны басқару процесінің дамуын батыста осы пәннің 

қалыптасуымен тікелей салыстыру дұрыс емес, өйткені барлық жерде өз ерекшеліктері бар. 

Шетелде Қаржы менеджменті жүйесінің дамуы Қазақстанға қарағанда жүйелі түрде жүрді. 

Алдымен прогрессивті кәсіпорындарда Қаржы менеджментінің жаңа міндеттері пайда 

болды, содан кейін олар аз дамыған компаниялардың алдына шықты, ал алдыңғы қатарлы 

кәсіпорындар бұл кезде күрделі мәселелерді шешті. 

Бүгінгі таңда қазақстандық компаниялардағы қаржылық менеджмент жүйелерінің 

дамуының әртүрлі кезеңдерінде. Қазақстан Республикасында қаржылық менеджменттің 

бірдей проблемаларын шешуге тырысатын кәсіпорындардың қызметкерлерінің бірыңғай 

массасы жоқ. Өтпелі экономика жылдарында қаржыны басқаруда айтарлықтай 

нәтижелерге қол жеткізген кейбір кәсіпорындар Батыс компанияларынан (мұнай-газ 

саласының ірі компаниялары, банктер) озып кеткен немесе олармен бірге жүреді, кейбір 

ұйымдар (және кейде бүкіл салалар) қаржылық менеджментті дамытудың бірінші кезеңінде 

немесе шетелде жасалған құралдарды әлі игермеген. 

Қазақстанда қаржыны басқару мәселесі өтпелі кезеңнің басында, яғни 90-шы 

жылдары пайда болды. Осы кезеңнің экономикалық жағдайын ескере отырып, 

қазақстандық қаржы менеджменті ғылымның дамуына қарай дамыған елдерде біртіндеп 
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туындаған көптеген проблемаларға тап болды. Қазақстандық кәсіпорындардың көпшілігі 

90-шы жылдары банкротқа ұшырау шегіне жетіп, қаржы менеджментін дамытудың бірінші 

және екінші кезеңдері ішінде шетелде ашылған теорияларды әлі меңгермеген болатын. 

А.К. Тургулова атап өткендей, отандық нарықтың ерекшелігі, тез өзгеретін 

экономикалық заңнама, бухгалтерлік есеп пен есептілікке салық салу ерекшеліктері.  

Қазақстан кәсіпорындары үшін қаржыны басқарудың шетелдік модельдерін тікелей 

пайдалану кәсіпорынның экономикасына қолайсыз әсер етеді [3]. 

Қазақстан Республикасында, ТМД-ның басқа елдеріндегі сияқты, қаржылық 

менеджменттің жекелеген элементтері экономикалық дамудың әртүрлі кезеңдерінде болды, 

бірақ іс жүзінде, оның экономикалық дамыған елдерде қалай түсінілетіні толық мағынада 

қалыптаспады. Бұл көптеген себептерге байланысты, атап айтқанда, бағалы қағаздар 

нарығының болмауы және кәсіпорындардың қаржылық тәуелсіздігі. Алайда, бұл қаржыны 

басқару қарастырылмады немесе зерттелмеді дегенді білдірмейді. 

Қаржылық менеджмент жоспарланған экономикада және мемлекеттің 

экономикалық механизмінің бөлігі ретінде қаржылық-несиелік механизмінде болды. Оның 

негізін қоғамдық өндірісті қаржыландыру мен кредиттеудің нысандарын, әдістері мен 

шарттарын жоспарлаудың орталықтандырылған жүйесі құрады. 

Бірнеше жыл бұрын Қазақстан экономикасының нақты секторындағы Қаржы 

менеджменті шетелдік кәсіпорындардың қаржы менеджментімен салыстырғанда дамудың 

әлсіз үрдісіне ие болды. 

Қазір қазақстандық кәсіпорындардың қаржысын басқару процесінде мынадай 

өзгерістер байқалуда: 

- қаржылық бақылау жүргізу қажеттілігін сезіну; 

- кәсіпорындағы қаржы менеджерінің рөлін арттыру. 

Басқарушылар кәсіпорын қаржысын ұтымды басқару, басқарушылық есептілікті 

автоматтандыру, ақша қаражатының қозғалысы мен мақсатты пайдаланылуын жедел 

бақылау мүмкіндігі компанияның дамуын жоспарлауға және болжауға, негізделген 

басқарушылық шешімдер қабылдауға мүмкіндік беретінін түсінеді. Алайда, қазіргі уақытта 

Қазақстанда барлық кәсіпорындар үшін олардың қаржылық жағдайын бағалаудың жалпы 

қабылданған тәсілдері жоқ. Кәсіпорындардың қаржылық жай-күйін, олардың өтімділігін, 

активтердің рентабельділігін бағалау жүргізілетін көрсеткіштердің шекті мәндері Батыс 

практикасынан алынды және қазақстандық жағдайларға әсері  болып табылмайды. 

Сонымен қатар, саладағы жекелеген кәсіпорындардың, сондай-ақ бүкіл салалардың 

дамуының әр түрлі деңгейіне байланысты батыстық әдістерді қолдана отырып жүргізілген 

талдау нәтижелері кәсіпорындардың нақты қаржылық жағдайын көрсетпейді. Бұл 

көрсеткіштердің бірдей мәндері кейбір компаниялар үшін тұрақты қаржылық жағдайды, ал 

басқалары үшін дағдарысты білдіруі мүмкін. Кейбір банктер қаржыны басқару Батыс 

модельдері бойынша жүргізілетін кәсіпорындарға ғана кредит береді, алайда Қазақстан 

Республикасындағы шетелдік тәжірибені басшылыққа ала отырып, компанияның 

стратегиялық міндеттерін іске асыруды қамтамасыз ету әрдайым мүмкін емес, өйткені 

қаржылық менеджмент жеке кәсіпорындарға өздігінен қалыптасқан және ҚР-да 

қолданылатын қаржыны басқару әдістері әр түрлі. 

ҚР-да заңнамалық және құқықтық базаның жеткіліксіз дамуы компаниялардағы 

қаржылық менеджменттің ерекшеліктеріне де әсер етеді. Қазіргі жағдайда компания 

басшылығы көбінесе компанияның құны мен кірістілігін арттыру емес, салық басқаруды 

және салық салуды оңтайландыруды бірінші орынға қояды. Осыны ескере отырып, 

мынадай мәлімдеме жасауға болады: ҚР-дағы қаржы менеджменті бір жағынан кәсіпорын 

үшін салық ауыртпалығын азайту, сондай-ақ компанияның нарықтық құнын ұлғайту және 

екінші жағынан қаржылық нәтижені барынша ұлғайту проблемасын шешу. Қазіргі 

жағдайда қазақстандық қаржы менеджментінің дамуына компаниялардың қаржысын 

басқаруда білікті менеджерлер мен мамандардың қажетті санының болмауы әсер етеді. 
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Қорыта айтқанда, кәсіпорынның дағдарыс жағдайын анықтау немесе одан тез арада 

шығуын болжау бойынша қаржы құралдарын кең пайдалана отырып, басқару жүйесінің 

барлық тетіктерін іске қосып қалыптасып жатқан тенденциялар мен өзгерістерді зерттеп, 

сыртқы және ішкі жағдайлардың әсерін есепке ала отырып, қаржылық саясатты жүргізу 

үшін, кәсіпорынның келешегі төлем қабілеттілігінің төмендеуі немесе жоғарылауы қандай 

деген ең маңызды сұраққа жауап беру дағдарысқа қарсы менеджментті іске асырудың 

негізгі бағыттары болып табылады. 
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Современная банковская система Казахстана сложилась в результате различных 

преобразований, проведенных в рамках банковской реформы.  В результате в Республике 

сложилась двухуровневая  банковская система, первый уровень которой представляет 

Национальный банк, а второй - это государственные, коммерческие, совместные и 

иностранные банки [1, с.32]. 

Национальный банк является главным банком страны и находится в ее 

собственности. С одной стороны он является юридическим лицом, осуществляющим 

определенные гражданско-правовые сделки с коммерческими банками и государством. С 

другой стороны, он же наделен широкими властными полномочиями по управлению 

денежно-кредитной системой Республики, которые зафиксированы в Законе «О 

Национальном банке РК». 

Банковской системе Республики Казахстан в современных условиях принадлежит 

важнейшая роль в достижении макроэкономической стабилизации, привлечении 

инвестиций.  

О рынке сбережений и накоплений в целом можно говорить только с середины 1994 

года, так как именно в этот период появились для этого реальные условия - произошла 

относительная стабилизация курса тенге, значительно снизился уровень месячной 

инфляции, были произведены выплаты бюджетникам за несколько месяцев. С этого 

времени уровень вкладов в депозиты стал расти. Банковский депозитный рынок стал 

существенным в конце 1994 года, когда процентные ставки по депозитам стали 

позитивными. 

Депозитный рынок в Казахстане формируется, постоянно претерпевая не только 

количественные, но и качественные изменения. Дальнейшие события на депозитном рынке 

показали, что банки достаточно активно работают над привлечением вкладов физических 

и юридических лиц. К основным традиционным услугам в настоящее время, по-прежнему, 

относятся привлечение вкладов и предоставление ссуд. От разницы в процентах по этим 

услугам коммерческие банки получают наибольшую массу прибыли. Однако, даже только 

в рамках этих двух услуг может быть выработано множество самых разнообразных форм 

банковских продуктов. 

mailto:Azamat.khazizov@gmail.com
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Максимальные ставки вознаграждения по вновь привлекаемым депозитам 

физических лиц в тенге и в иностранной валюте рекомендуются и рассчитываются банками 

на основании базовой ставки Национального банка Казахстана, а по срочным и 

сберегательным на все сроки – на основании рыночных значений. Значения ставок по этим 

вкладом могут меняться от месяца к месяцу. Казахстанский фонд гарантирования 

депозитов (КФГД) ежемесячно публикует новые рекомендации ставок вознаграждения по 

вкладам населения.  Казахстанский фонд гарантирования депозитов подотчетен 

Национальному банку в вопросах стратегического развития, планирования и ежедневной 

деятельности. Национальный банк участвует в капитале КФГД, как учредитель и 

единственный его акционер от имени государства.  

Следует учитывать, что определенные КФГД ставки являются рекомендованными. 

Банки могут устанавливать свои условия, а потому и более выгодные варианты для 

клиентов могут отличаться в зависимости от конкретного банка. Более того, снижение 

максимальных рекомендованных ставок по годовым срочным вкладам на определенный 

процент не значит, что все банки разом снизят процент – текущие условия могут подходить 

под новые рекомендации КФГД. Например, на декабрь 2019 года КФГД повышал 

максимальные ставки по большинству сберегательных вкладов и срочным депозитам на 12 

и 24 месяца. Но по данным Ассоциации финансистов Казахстана, на практике условия 

банков в последний месяц 2019 года практически не поменялись. 

Решения КФГД приводит либо к повышению, либо к понижению ставок по вкладам 

в тенге на рынке. Принимаемые решения в отношении базовых ставок направлены на 

снижение системных рисков с целью сохранения финансовой устойчивости банков. Как 

поясняют в КФГД — это позволяет поддерживать стоимость банковского фондирования на 

оптимальном уровне, не допуская чрезмерного завышения относительно базовой ставки и 

увеличения процентных расходов, косвенно стимулирующих рост ставок по кредитам. При 

этом банки стремятся привлечь тенговых депозиторов и другими выгодными условиями — 

сниженными минимальными суммами вкладов и сохранением высокого уровня процентной 

ставки в случае досрочного расторжения депозитного договора.  

1) Срочные депозиты - максимальные ставки КФГД по срочным депозитам в этом 

месяце составляют 10,7% с правом пополнения и 11,2% без права пополнения – для 

вкладов, открываемых на один год. С 1 ноября эти ставки повысятся на 0,1 п. п. По данным 

КФГД, наиболее востребованными среди срочных депозитов являются вклады на 12 

месяцев с правом пополнения. 

2) Сберегательные депозиты - максимальные ставки КФГД по сберегательным 

депозитам в этом месяце составляют 12,5% с правом пополнения и 13,6% без права 

пополнения – для вкладов, открываемых на один год. С 1 ноября эти ставки понизились на 

0,1 п. п. По данным КФГД, наиболее популярными среди сберегательных вкладов остаются 

депозиты на 12 месяцев без права пополнения. Следующий по популярности – вклад на 24 

месяца без права пополнения.  

КФГД, введя год назад новую классификацию вкладов, борется с наследием нулевых 

годов, когда депозитный продукт был унифицирован. Условия для вкладчиков были 

привлекательны: ставка вознаграждения – высокая, а ограничений по пополнению и 

досрочному изъятию вклада не существовало. Вкладчик получил абсолютную ценность – 

высокодоходный депозит с условиями текущего счета. 

Теперь ситуация изменилась. Банкам требуются длинные деньги, и поэтому нужно 

перекроить депозитный рынок – как основной канал долгосрочного фондирования. Вот и 

продвигает КФГД новый вид вклада. 

Сберегательный вклад – это интересный продукт: общедоступный, с повышенной 

гарантией безопасности и высоким предсказуемым доходом. Не исключено, что с ростом 

максимальных ставок, в декабре мы увидим в банках повышенные ставки вознаграждения 

на уровне 14-14,6%.  
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Рынок ориентируется на рядовых, а не сверхбогатых вкладчиков: средний 

сберегательный депозит составляет 2,8 млн. тенге. Разница в ставках вознаграждения по 

сберегательным вкладам и другим депозитам в тенге становится более явной. Это связано 

с тем, что устойчивое фондирование необходимо каждому банку, который 

сбалансированно развивает ипотечное кредитование, автокредитование или другие 

долгосрочные кредитные продукты. Конкуренция за сберегательные вклады как ресурс 

развития – высокая, и в этих условиях одинаково высокие ставки вознаграждения могут 

предложить и устойчивые банки, и менее устойчивые. Поэтому ставка, под которую банк 

привлекает сберегательные вклады, становится важным индикатором для вкладчиков. 

КФГД сообщает, что в настоящее время сберегательные вклады от трех месяцев до 

трех лет доступны в 15 банках. Самые востребованные – сберегательные вклады на год и 

более без пополнения, на такие вклады приходится 85% от объема привлеченных денег. С 

начала года объем сберегательных вкладов увеличился более, чем в 8 раз (716%). 

Для каждого вида депозита КФГД рекомендует свои максимальные ставки. Логика 

разделения такова: чем меньше у вклада «степеней свободы», тем выше ставка. Несрочные 

вклады являются самыми гибкими по условиям (и дешевыми), сберегательные – самыми 

жесткими (и дорогими), срочные занимают промежуточную позицию. В январе–феврале 

2021 года ставки по несрочным вкладам составляли 9,0% по депозитам с пополнением и без 

пополнения, в то время как сберегательные депозиты на 3-6 месяцев были 10,0% для 

депозитов с пополнением и 10,5 для депозитов без пополнения. Сберегательные депозиты 

на 12 месяцев предлагались по ставкам еще выше – 12,3% для депозитов с пополнением и 

14,0% для депозитов без пополнения. Сберегательные депозиты на 24 месяца ставки 

процент еще больше по депозитам с пополнением и по депозитам без пополнения – 11,7% 

в январе и 11,5% в феврале с пополнением, 13,2% в январе и 13,0 в феврале без пополнения 

(рисунок 1) [2]. 

 

 
 

Рисунок 1 -  Ставки по депозитам за январь-февраль 2021 года  

П р и м е ч а н и е – составлена автором из источника [3] 

 

В связи с проводимой государством политики по дедолларизации доверие населения 

страны к национальной валюте укрепляется. Если пять лет назад вклады населения в БВУ 

РК хранились в основном в иностранной валюте и на долю вкладов в тенге приходилось 

всего 21,8%, то в феврале 2021 года удельный вес вкладов в национальной валюте достиг 
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63%. За год сумма вкладов в тенге увеличилась на 64,6%, до 7,1 трлн. тг, а в 2020 году 

составляла 5,5 трлн. тг (рисунок 2).  

 

 
 

Рисунок 2 -  Уровень долларизации вкладов населения 

П р и м е ч а н и е – взята из источника [3] 

 

Одним из стимулирующих факторов увеличения суммы вкладов в тенге являются 

высокие процентные ставки по тенговым депозитам. Напомним: если в феврале в 2021 года 

ставка вознаграждения банков по привлечённым депозитам физических лиц в тенге 

составила 8,9%, то ставка в иностранной валюте — всего 0,9%. 

Тенденция последнего времени по вкладам сроком 6 месяцев показывает, что банки 

не нуждаются в «коротких» деньгах. До мартовского ослабления тенге 2020 года ставки на 

сберегательные вклады сроком на 6 месяцев находились на достаточно высоком уровне – 

более 13%. Срочные депозиты были гораздо менее выгодными – не более 10,3%. Однако 

начиная с мая максимальные рекомендованные ставки по таким вкладам стабильно 

снижаются  

Вклады по срочным депозитам на 12 месяцев - процентные ставки по срочным 

депозитам на 12 месяцев остаются неизменными уже несколько месяцев. Вклады без 

возможности пополнения приносят до 11,1%, с ним – до 10,4%. Зато доходность по 

сберегательным вкладам заметно падает. Например, потолок по таким депозитам с 

возможностью пополнения еще в мае 2020 года составлял 13%, в июле – 12,8%, а с августа 

– всего 11,9%. Это по-прежнему значительно больше, чем по срочным вкладам, но заметно 

меньше, чем у альтернативного варианта. А им являются сберегательные вклады без 

пополнения – доходность по ним составляет 14% годовых. Сейчас именно сберегательные 

вклады без возможности пополнения сроком на 12 месяцев являются самыми доходными 

среди всех разновидностей депозитов. Но есть и очевидный минус – открывать их стоит 

лучше всего в том случае, если точно уверены, что в ближайший год деньги не понадобятся. 

Вклады на 24 месяца - максимальные рекомендованные ставки по сберегательным 

вкладам без пополнения на 24 месяца составляют 13,8%. То есть доходность ниже, чем у 

годовых. А ведь еще в мае 2020 года все было наоборот. К слову, потолок по таким вкладам 

по сравнению с началом года снизился на 0,7 п.п. Таким образом, независимо от того, на 

какой срок открывается вклад, сберегательные депозиты остаются самыми прибыльными. 

И чем больше продолжительность, тем сильнее эта разница  

Отмечено, что для привлечения «долгих» депозитных средств населения банки дают 

возможность вкладчикам открывать депозиты на более долгий срок. Из десятков 

крупнейших банков, держателей сберегательных депозитов физических лиц на 

максимальный срок до трех лет, допускающие возможность пополнения, предлагают пять 

банков второго уровня, в том числе АТФБанк, Банк ЦентрКредит, Сбербанк, Евразийский 

Банк и ForteBank.  
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Казахстанский банковский сектор в целом прошел «испытание коронавирусом». 

Так, вклады бизнеса в РК за 2020 год заметно выросли более чем на 22%, или почти на 2 

трлн тенге. К началу 2021 года в БВУ РК объем корпоративных депозитов достигал уже 

10,62 трлн тенге. В то же время бизнес ожидаемо доверяет не всем казахстанским банкам - 

в плюсе в 2020 году оказались всего 18 из 26 БВУ РК, из них 9 банков из топовой десятки. 

Абсолютное лидерство в годовой динамике удерживает Bank RBK - здесь портфель 

вкладов бизнеса увеличился сразу в 3,2 раза, до 370 млрд тенге. Доля банка на рынке 

корпоративных вкладов выросла почти втрое и достигла уже 3,5%. У Bank RBK достаточно 

равновесный портфель, в котором корпоративные вклады занимают 62,8%, а на розницу 

соответственно приходится 37,2%. Заметим, что розничные вклады фининститута также в 

плюсе - на 14,2% за год, до 219 млрд тенге, что позволило банку войти в тройку лидеров по 

годовому росту совокупного портфеля депозитов с почти двукратным ростом, до 589 млрд 

тенге.  

На втором месте по годовому росту вкладов бизнеса KZI Bank с увеличением 

портфеля в секторе в 2,3 раза, до 75,7 млрд тенге. Впрочем, пока банк занимает менее 1% 

на рынке корпоративных депозитов, хотя доля этого БВУ за год увеличилась почти вдвое. 

Банк практически полностью ориентирован на бизнес, розничный портфель занимает лишь 

чуть более 10% в общем портфеле вкладов финансового института. 

Замыкает тройку лидеров Банк ВТБ с ростом бизнес-вкладов в 2,3 раза, до 185,4 млрд 

тенге. Доля БВУ в сегменте составила 1,7%. Бизнес-вклады занимают более 80% 

депозитного портфеля банка. 

В общем по банковскому сектору портфель корпоративных депозитов растет второй 

год подряд. Так, к началу прошлого года показатель составлял 8,66 трлн тенге, при годовом 

росте к 2019 году на 4,7%. 

Доля корпоративных вкладов от совокупного объема депозитной базы в 

казахстанских банках по итогам 2020 года составила 49,2%, против 48,2% годом ранее. В 

целом с 2017 года портфель банковских депозитов распределен между бизнесом и 

населением практически поровну. 

За 2020 год депозиты в БВУ выросли на рекордные 3,6 трлн тг. Согласно данным 

аналитического центра Ассоциации финансистов Казахстана по обзору банковского 

сектора активы банковского сектора, несмотря на снижение экономики страны (-2.6%), в 

2020 году выросли на 16%, что является рекордным показателем за последние 5 лет. В том 

числе совокупный ссудный портфель – на 7,1%. Финансирование указанного роста активов 

произошло преимущественно благодаря привлечению депозитов клиентов (82% от 

прироста). Отмечался рост доверия вкладчиков к системе — депозиты физлиц выросли на 

18%, юрлиц — на 23%. 

Суммы на депозитах в казахстанских банках за январь месяц 2021 года выросли на 

118 млрд тенге, а за год — на 3,8 триллиона тенге за год. Сейчас депозитный портфель 

составляет 21,7 трлн тенге. Рост отмечается у 20 из 26 банков второго уровня (рисунок 4) 

[4]. 
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Рисунок 4 - Вклады БВУ РК  

П р и м е ч а н и е – взята из источника [2] 

 

В целом, по банковскому сектору вклады физических лиц выросли на 1,7 трлн. тенге, 

до 10,9 трлн, что составляет 50,2% от общего объема вкладов. Депозиты бизнеса прибавили 

2,1 трлн. тенге, до 10,8 трлн., или 49,8% от совокупного портфеля БВУ РК. Аналитики 

говорят, что сейчас объемы вкладов в банках практически поровну поделены между 

физлицами и бизнесом.  

По итогам января портфель вкладов составил уже 21,7 трлн. тенге — сразу на 3,8 

трлн. больше, чем годом ранее. Только за первый месяц текущего года банковские депозиты 

увеличились на 118,5 млрд. тенге. Абсолютным лидером по годовому росту вкладов стал 

Halyk Bank: сразу плюс 1,02 трлн., до 7,4 трлн. тенге. За январь портфель депозитов банка 

вырос на 8,6 млрд. В годовой динамике Halyk Bank заметно прибавил как в розничном, так 

и в корпоративном секторе. Депозиты населения в финансовом институте выросли до 503,3 

млрд тенге, до 3,6 трлн, вклады бизнеса — на 518,8 млрд, до 3,8 трлн тенге. Портфель банка 

практически равновесный: на сбережения населения приходится 48,8%, на корпоративный 

сектор — соответственно 51,2%. На втором месте по годовому росту Kaspi Bank: плюс 622 

млрд, до 2,2 трлн тенге. Замыкает тройку лидеров российский дочерний финансовый 

институт — Сбербанк: плюс 554,6 млрд за год, до 2,2 трлн тенге [2]. 

Судя по динамике депозитов физлиц, текущий кризис не ухудшил благосостояние 

той категории казахстанцев, которые и до пандемии зарабатывали больше, чем тратили. По 

расчетам «Курсива», вклады населения в банковской системе РК с начала года выросли на 

сумму, эквивалентную примерно 700 миллионам долларов.  

Депозиты населения - совокупный объем средств физлиц в банковской системе 

вырос за год на 17,5% с 9,3 трлн. до 10,9 трлн. тенге. В десятке банков с самым большим 

объемом депозитов произошли две рокировки: БЦК поменялся местами с Forte, 

поднявшись на пятое место, а Jýsan занял седьмую строчку, отодвинув на восьмое место 

Евразийский.  

В декабре 2020г. система зафиксировала серьезный приток денег физических лиц – 

плюс 3,7% к ноябрю, что в деньгах составило 394 млрд тенге. Более высокий месячный рост 

в прошлом году был замечен лишь в марте – плюс 4% к февралю, но мартовский рост был 

во многом «бумажным», поскольку значительная его часть пришлась на курсовую 

переоценку из-за резкой девальвации.   

Список использованной литературы: 

1. https://kapital.kz/finance/86536/kak-rynok-roznichnykh-depozitov-perezhivayet-

koronakrizis.html 

2. https://nationalbank.kz/ru 

https://kapital.kz/finance/86536/kak-rynok-roznichnykh-depozitov-perezhivayet-koronakrizis.html
https://kapital.kz/finance/86536/kak-rynok-roznichnykh-depozitov-perezhivayet-koronakrizis.html
https://nationalbank.kz/ru


209 
 

3. Закон Республики Казахстан от 31 августа 1995 года № 2444 О банках и 

банковской деятельности в Республике Казахстан (с изменениями и дополнениями по 

состоянию на 05.01.2021 г.) 

4. Деньги. Кредит. Банки. Ценные бумаги. Практикум. Под ред. Жукова Е.Ф.2-е изд., 

доп. и перераб. -М.: 2011. -с.430; 

5. Правовая природа Национального Банка РК как органа управления Капсалямова 

С.С.; Хасенов М.Х. 

6. Финансы, денежное обращение и кредит (Мягкова Т.Л., 2010) 
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Политика формирования ресурсной базы, осуществляемая в процессе проведения 

банком пассивных операций, является важнейшей составляющей всей банковской 

деятельности. Основная часть ресурсов коммерческих банков образуется в процессе 

проведения депозитных операций. Следовательно, устойчивость функционирования 

кредитной организации зависит от эффективной и правильной их организации. 

Осуществление депозитных операций предполагает разработку каждым коммерческим 

банком собственной депозитной политики, под которой следует понимать совокупность 

мероприятий коммерческого  банка, направленных на определение форм, задач, 

содержания банковской деятельности по формированию банковских ресурсов, их 

планированию и регулированию.  

 Реализацию депозитной политики можно рассматривать с двух позиций. В широком 

смысле - это деятельность банка, связанная с привлечением средств вкладчиков и других 

кредиторов, а также определением (регулированием) соответствующих комбинаций 

источников средств. В узком смысле - это действия, направленные на удовлетворение 

потребностей банка в ликвидности путем активного изыскания привлечения средств, в т.ч. 

и заемных. Результаты и их обсуждение. Конечной целью выработки и реализации 

эффективной депозитной политики любого коммерческого банка является увеличение 

объема ресурсной базы при минимизации расходов банка и поддержании необходимого 

уровня ликвидности с учетом всех видов рисков. В основе формирования депозитной 

политики лежат как общие, так и специфические принципы [1].  

Под общими принципами депозитной политики понимаются принципы, единые и 

для государственной денежно-кредитной политики центрального банка, проводимой на 

макроэкономическом уровне, и для политики на уровне каждого конкретного 

коммерческого банка. К ним следует отнести принципы комплексного подхода, научной 

обоснованности, оптимальности и эффективности, а также единство всех элементов 

депозитной политики банка. Комплексный подход выражается как в разработке 

теоретических основ, приоритетных направлений депозитной политики банка с точки 

зрения стратегии его развития, так и в определении наиболее эффективных, оптимальных 

для данного этапа развития банка тактических приемов и методов ее реализации. К 

специфическим принципам депозитной политики относятся принципы обеспечения 

оптимального уровня издержек банка, безопасности проведения депозитных операций, 

надежности. Поскольку банк, осуществляя аккумуляцию временно свободных денежных 

средств с целью их последующего размещения, стремится получить доход не любой ценой, 

https://online.zakon.kz/document/?doc_id=2003931
mailto:Azamat.khazizov@gmail.com
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а с учетом реалий рынка, на котором он осуществляет свою деятельность. Соблюдение 

перечисленных принципов позволяет банку сформировать как стратегические, так и 

тактические направления в организации депозитного процесса, обеспечив тем самым 

эффективность и оптимизацию депозитной политики.  

Основными элементами депозитной политики коммерческого банка являются: 1) 

стратегия коммерческого банка по разработке основных направлений депозитного 

процесса; 2) тактика коммерческого банка по организации формирования ресурсной базы. 

[2]. 

Принципы формирования депозитной политики коммерческого банка: Общие 

принципы, специфические принципы, принцип безопасности операций банка, принцип 

обеспечения оптимального уровня издержек, принцип оптимальности и эффективности, 

принцип научной обоснованности, принцип единства элементов депозитной политики, 

принцип комплексного подхода, принцип обеспечения надежности .  

3) контроль со стороны руководства за реализацией депозитной политики. Как 

правило, банкам предлагается разрабатывать специальный документ по депозитной 

политике, который позволял бы определять стратегию и тактику банка в организации 

депозитного процесса. Документ «Депозитная политика коммерческого банка» 

разрабатывается на основе анализа структуры, состояния и динамики ресурсной базы банка, 

а также в тесной увязке с такими документами, которые определяют основные направления 

и условия размещения привлеченных средств. В депозитной политике коммерческий банк 

прогнозирует будущий рост собственных средств, а также соотношение собственных и 

привлеченных средств, структуру привлеченных средств, оптимальные виды вкладов и 

депозитов, их сроки, соотношение между срочными вкладами и депозитами до 

востребования, целевые потребители услуг банка в сфере депозитов и т.д.  

С 1 октября 2018 года меняются условия по вновь привлекаемым депозитам 

физических лиц в национальной валюте. Теперь вклады физических лиц будут 

классифицироваться как срочные, несрочные и сберегательные. Ставки вознаграждения по 

вкладам будут дифференцироваться исходя из срока и вида вклада, права досрочного 

изъятия и пополнения. В этой связи, Казахстанский фонд гарантирования депозитов 

утвердил новые предельные ставки вознаграждения. [3] 

КФГД гарантирует обязательства банков – участников системы гарантирования 

депозитов по возврату денежных средств физических лиц, размещенных на всех видах 

банковских счетов (в том числе – все виды вкладов, деньги на текущих счетах и платежных 

карточках), в случае принудительного прекращения деятельности банка. 

На данный момент в РК 26 банков являются участниками системы гарантирования 

депозитов. Гарантия КФГД распространяется на все депозиты физических лиц и 

индивидуальных предпринимателей. 

По вкладам в иностранной валюте сохранится действующий подход, когда ставка 

вознаграждения независимо от срока вклада сохраняется на уровне 1%. 
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Таблица 1 - Классификация вкладов и утвержденные предельные ставки 
 

 
 
Классификация вкладов и утвержденные предельные ставки вознаграждения 

распространяются на вклады физических лиц, которые будут приняты или пролонгированы 
после 1 октября. Вклады, принятые до 1 октября, будут обслуживаться согласно условиям 
ранее заключенных договоров. 

Новая классификация вкладов создает дополнительные возможности для населения 
при хранении сбережений. Это «создает дополнительные опции размещения сбережений». 
[4] 

Теперь вкладчикам доступны три категории вкладов с разным уровнем ликвидности 
и доходности. В зависимости от своих целей вкладчики могут разместить сбережения в 
несрочные, срочные и сберегательные вклады. 

Несрочные вклады характеризуются более низкой доходностью, но позволяют 
вкладчику беспрепятственно изъять свой депозит. Срочные вклады менее ликвидны, но 
дают более высокую доходность. 

Максимальную доходность вкладчики могут получить, разместив деньги на 
сберегательный вклад, по которому предусмотрены повышенные требования к досрочному 
изъятию денег. 

  Сроки вклада также влияют на размеры ставок вознаграждения. Так, самые 
низкие предельные ставки вознаграждения устанавливаются по краткосрочным вкладам, по 
сравнению с долгосрочными вкладами – с наибольшими предельными ставками. 

Наличие права на пополнение депозита обуславливает более низкие значения 
предельных ставок по нему, чем по аналогичному депозиту с отсутствием такого права. 

Другими словами, стандартный тенговый вклад на 12 месяцев будет ограничен 
предельной ставкой 12%, тогда как вклад с дополнительной опцией пополнения депозита 
снизит ставку до 11%. 

Главная цель новой классификации вкладов – создание дополнительных 
возможностей для населения при хранении сбережений. Если раньше вкладчики не могли 
получить доходность по депозиту выше 12,00%, то теперь, при соблюдении условий 
договора банковского вклада, по сберегательному депозиту со сроками свыше 12 и 24 
месяцев можно получить до 13,00% – 13,50% вознаграждения. 

Выбирая срочность вклада в национальной валюте и соответственно высокую ставку 
вознаграждения, вкладчик обеспечивает себе реальную доходность до 7,5%, при инфляции 
6,00%. 
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В условиях того, что по валютным вкладам в равной степени вероятности возможен 
доход или убыток от изменения обменного курса, то сберегательные вклады являются более 
привлекательным и стабильным инструментом вложения. 

Сберегательные вклады фиксируют заранее оговоренную доходность, 
сопровождаются меньшими рисками, обеспечиваются повышенной гарантией КФГД в 15 
млн. тенге. [5] 

Вклады в иностранной валюте характеризуются низкой фиксированной 
доходностью – не выше 1%, минимальным размером гарантии КФГД и подвержены риску 
фиксации убытка в пересчете на национальную валюту, в случае открытия депозита при 
высоком курсе и закрытии – при низком. 

Предельные ставки вознаграждения по сберегательным и срочным вкладам 
отражают среднерыночное значение ставок вознаграждения по вкладам физических лиц, 
сложившееся в июле 2018 года, и текущее состояние и риски финансового рынка. 

Казахстанский фонд гарантирования депозитов вправе досрочно пересмотреть 
размеры максимальных ставок вознаграждения и спредов по вновь принятым вкладам 
физических лиц в случае резкого изменения конъюнктуры депозитного рынка. 

Вводимые предельные ставки и классификация вкладов обеспечивают новые 
возможности для сбережений населения, стимулируют накопление в тенге на длительные 
сроки, создают условия финансовой стабильности на банковском рынке. 

 Список использованной литературы: 
1 Анализ банковского сектора РК АО «Рейтинговое агентство Регионального 

финансового центра г.Алматы» 
2 www.kdif.kz официальный сайт АО «Казахстанский фонд гарантирования 

депозитов» 
3 http://kdif.kz/ru/register_of_banks-participants 
4 http://www.zakon.kz/ 
5 Попов Ю.А. Проблемы современной экономики: материалы II международной 

научной конференции  (г. Челябинск, октябрь 2012 г.).  — Челябинск: Два комсомольца, 
2012. — С. 107 
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Секция 4 – Современное развитие учета, аудита и статистики в условиях 

инновационных технологий. 

 

Өнімнің өзіндік құны туралы жалпы түсінік және оның маңызы 

 

Алайдаркызы К.  - к.э.н., доцент,  

Алматинская академия экономики и статистики, г.Алматы, 

Танабаева Г.Т. - м.э.н., ст.преподаватель Шымкент  университеті 

e-mail: Kalamkas_alaidar@mail.ru  

 

Қазіргі есеп тәжірибесінде өнімнің (жұмыс пен қызметтің) өзіндік құны деп тікелей 

материалдық шығындар, тікелей еңбек шығындары және өндірістік үстеме шығындар 

қосылатын өндірістік өзіндік құн түсіндіріледі. 

Өнімінің (жұмыстары мен қызметтерінің) өзіндік құны өнім (жұмыстар мен 

қызметтер) өндірісі процесінде пайдалануымен байланысты табиғи ресурстардың, 

шикізаттар мен материалдардың, жанар-жағар майдың, энергияның, негізгі құралдардың, 

еңбек ресурстарының шығындары, сондай-ақ өндіріске және сатуға байланысты басқа да 

шығындардан қалыптасады. Өнімнің өзіндік құны шаруашылық қызметінің нәтижесі, оның 

қол жеткізген жетістіктері мен қолда бар резервтері жинақталатын сапалы көрсеткіш болып 

табылады. Қандай болмасын шаруашылық процесінде неғұрлым еңбек үнемделіп, негізгі 

құралдар мен материалдар, шикізаттар дұрыс пайдаланылатын болса, соғұрлым өзіндік құн 

деңгейі төмен болады да, шаруашылыққа өнім өндірісі арзанға түседі.   Қаржылық есепте 

өнімнің (жұмыстар мен қызметтердің) өзіндік құнына енгізілетін шығындар №2 «Қорлар» 

деп аталатын қаржылық есептіліктің халықаралық  стандартында қарастырылған. 

Қаржылық есептегі шығындар туралы мәліметтер жалпы шаруашылық бойынша 

өнімді, жұмыстар мен қызметтерді сатудан түскен пайданы анықтауға мүмкіндік береді. 

Жалпы шаруашылық шеңберінде шығындар есебі мен оларды өзіндік құнға апару (тарату) 

салық салу көзқарасымен қарағанда нақты орындалуы мүмкін, дегенмен де өнімнің әрбір 

түрлерінің құрылымы жөніндегі мәліметтер нақтыдан ауытқулар болады. Мұндай жағдай 

қаржылық есеп пен салық салу жүйесінде де әбден мүмкін. 

Өзіндік құн жалпы өнімнің және оның калькуляциялық бірлігін өндіруге жұмсалған 

шығындардың ақшалай деңгейімен сипатталады. Өзіндік құн калькуляциясы өндірістік 

шығындар есебінің мәліметтері бойынша шығарылған өнімнің (жұмыстар мен 

қызметтердің) өзіндік құнын анықтауды білдіреді.  

Шаруышылық кәсіпорындарында өнімнің (жұмыстар мен қызметтердің) өзіндік 

құнын калькуляциялау мына мақсаттар үшін пайдаланылады: 

-   баға деңгейін қалыптастыру; 

- өндірістегі шығындарды бақылау (өзіндік құнның шамадан тыс жоғарылауы 

немесе төмендеуіне байланысты жоғалтулардың алдын-алу); 

-  өндірісті дамыту және жетілдіруге байланысты жобаланған және жүзеге 

асырылатын агрозоотехникалық, технологиялық, ұйымдастыру шараларының тиімділігін 

анықтау; 

- өнімнің (жұмыс пен қызметтің) пайдалылығын және рентабельділігін есептеу 1. 

Өнімнің өзіндік құны ұйымның өндірістік-шаруашылық қызметін сипаттайтын 

негізгі экономикалық көрсеткіштердің бірі бола отырып, кәсіпорын табысының 

қалыптасуына, қорлар мен резервтердің жасақталу деңгейіне ықпал етіп қана қоймайды, 

сонымен бірге салық салу жүйесіне де әсерін тигізеді 2.  

Біздің пікірімізше, өнімнің өзіндік құны объективтік көрсеткіш болып саналады 

және ол қандай да бір нормативтік актілердің мазмұнына тәуелді болмайды және оның 

мазмұны бірнеше экономикалық ұстанымдарға негізделіп анықталады атап айтқанда: 
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- өнімнің өзіндік құны ұйымның өндірістік қызметімен байланысты болуға тиісті, 

яғни өнімнің, жұмыс пен қызметтің өзіндік құндарына өндіріс процесімен байланысты 

шығындар енгізіледі. Өндiрiстiк қызметке қатысы жоқ шығындар өндірістік емес 

шығындар категориясына жатқызылып, өзіндік құнның құрамына қосылмайды; 

- өндіріске жұмсалған шығындар пайда болу мерзіміне қарай бухгалтерлік есепте 

көрсетілуі тиіс.  

Сонымен құн қоғамға белгілі бір өнім өндірісінде шығынның қаншаға шығатынын 

көрсетсе, ал өзіндік құн кәсіпорын үшін өнімнің осы түрін өндіруге қанша шығын 

шығарылатынын көрсетеді. Өзіндік құн нақты категория бола отырып, ол сапа жағынан да, 

сан жағынан да құнмен сәйкес келмейді 2.  Мiне, осыдан өнімнің өзіндік құнын оның 

құнынан бөліп қараудың қажеттілігі туады. 

Өзіндік құнның экономикалық мазмұнына тоқталсақ, ол өнім құнының құрамына 

айналған және ұдайы өндіріс процесін жалғастыру үшін орын толтыруды қамтамасыз ететін 

өнім шығаруға жұмсалған өндіріс құралдары және еңбек ақы шығындарын білдіреді 3.  

Калъкуляциялау - өнім, жұмыс және көрсетілетін қызмет бірліктерінің өзіндік құнын 

есептеу. Ол кәсіпорын жұмысына оперативті басшылық жасау үшін өте маңызды, өйткені 

ішкі резервтерді уақтылы ашуға және өнімнің өзіндік құнын одан әрі тусіндіруге, оның 

бәсекеге қабылеттілігін арттыруға мүмкіндік береді. Калькуляция өнімнің өзіндік құнын 

жоспарлауда және оған, нарықтағы сұранысты есепке ала отырып, жұмысқа, көрсетілетін 

қызметке негізді баға белгілеуде қолданылады. 

Калькуляцияда өндірістегі өнімнің нақтылай түрін өндіру мен өткізуге, сондай-ақ 

жұмыс пен көрсетілетін қызмет бірліктерін (жүк тасу, жөндеу жүмыстарына және т.б.) 

орындауға ақшалай түрде шыққан шығындар жинақталып қорытылады. 

Қазіргі заманға экономикалық әдебиет калькуляциялауды өнімнің жеке түрлері 

бірліктерінің өзіндік құнын экономикалық есептеу жүйесі деп белгілейді. Калькуляция 

барысында өндіріске кеткен шығындар мен шыққан өнім санымен салыстырылады және 

өнім бірлігінің өзіндік құны белгіленеді. 

Калькуляциялаудың міндеті - шығындардың оны көтеруші бірліктерге, яғни 

өткізуге, сондай-ақ ішкі тұтынуға арналған өнімнің (жұмыстың, көрсетілген қызметтің), 

бірлігіне қанша болатынын есептеу. 

Калькуляциялаудың түпкілікті нәтижесі - калькуляцияны ұсыну. Өнімнің, 

жұмыстың және көрсетілетін қызметтің өзіндік кұнын калькуляциялаудың әр түрлі түрін 

айқындайды. 

Жоспарлы калькуляция еңбек шығындарының озық (прогрессивті мөлшері) және 

одан әрі техникалық өрлеуді, өндіріс пен еңбекті үйымдастыруды жақсартуды көрсететін 

өндіріс құралдары негізінде жоспарланатын кезеңге арналып жасалады. 

Жоспарлы калькуляцияның бір түрі - сметалық калькуляция; оны бір рет шығатын 

(бірегей) бұйымға немесе жұмысқа, тапсырыс берушілермен есептесу, баға белгілеу және 

басқа мақсаттар үшін жасайды. 

Шығындардың ағымдағы мөлшері кәсіпорынның осы кезеңдегі жұмысының 

өндірістегі мүмкіндіктеріне сәйкес келеді. Және де есепті кезең басында шығындардың 

ағымдағы мөлшері жоспарлы калькуляцияға негізгі салынған шығынның орташа 

мөлшерінен жоғары, ал есепті кезеңнің соңында - төмен. Сондықтан есепті жыл басында 

өнімнің нормативті өзіндік құны жоспарлыдан жоғары, ал есепті жыл соңында - төмен. 

Өнімнің өзіндік қүнының есепті (нақты) калькуляциясы жоспарлыдан кәсіпорынға 

байланысты (өндіріс бойынша жоспарды асыра орындау мен орындамау, шығындардың 

кей түрлерін үнемдеу немесе артық жүмсау) және оған байланысты емес (материалдарға 

бағаның өзгеруі, амортизациялық аударымдардың мөлшері, электр энергиясына, отынға, 

газға, суға және т.б. тарифтердің өзгеруі) себептер бойынша ауытқуы мүмкін нақты 

шығындарды көрсетеді. 
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Нормаға сәйкес калькуляциялау ағымдағы жоспарлы калькуляциялаудың бір түрі 

болып табылады, шығындар есебінің және өнімнің өзіндік құнын калькуляциялаудың 

нормаға сәйкес тәсілдерін қолданатын кәсіпорындарда жасалады. Олардың негізінде 

шығындардың жеткен деңгейін сипаттайтын іс жүзіндегі, ағымдағы норма жатады. 

Кәсіпорындар жыл бойы ұйымдастырушы-техникалық жоспарда негізгі салынған 

шараларды дәйекті жүзеге асыратынын ескере отырып, нормаға сай калькуляция 

жоспарлыға қарағанда, есепті кезең ішіндегі өнім өндірісіне шыққан шығындардың 

шынайы деңгейін өте дәл көрсетеді. 

Жобалық калькуляция - келешектік калькуляцияның бір түрі, олар күрделі 

қаржының, жаңа техниканың және технологияның тиімділігін анықтау үшін қолданылады. 

Шамаланған тоғыз ай немесе басқаша кезең ішіндегі нақты шығын мен алынған 

өнім (табыс), төртінші тоқсан немесе басқа кезең ішіндегі шығындар мен күтілетін бүл 

өндіру бойынша есептер негізінде жасалады. Бүл.калькуляциялардың мәліметтері 

ағымдағы жылдың өнім өндіру қорытындыларын алдын-ала анықтау үшін қолданылады. 

Өнімнің өзіндік қүнын калькуляциялағанда калькуляциялық бірліктер қолданылады, 

олар калькуляциялау объектісінің өлшеуіші болып саналады, әдетте, өнімнің сәйкес түріне 

арналған техникалық шарттарда немесе стандарттарда және заттай бейнеленетін өнім 

өндіру жоспарында қабылданған өлшем бірліктеріне сай келуі тиіс. 

Өндірілетін өнім, технологиялық процесте, өндірістік ұйымдастыруды сипаттаудағы 

айырмашылықтар практикада қолда-нылатын калькуляциялық сан түрлілікке экеледі. 

Ұқсас белгілері бойынша олардың барлық жиынтығы жеті топқа тоғысады, олардың 

мазмүнын нақты үлгілерде қарастырамыз. 

Заттай (натуральды) бірліктер бүл өнім жоспарланатын, есептелетін және 

тұтынушыларға өткізілетін өлшем бірліктеріне (дана, тонна, килограмм, 

киловаттсағат,погон метр, текше метр, шаршы метр, литр және т.б.) сәйкес келеді. 

Ірілендірілген заттай (натуралды) бірліктер біртекті өнім жиынтығын аралық 

калькуляциялау үшін қолданылады (белгілі бір артикулдық 100 пар аяқ киімі, белгілі бір 

түрдегі шойынның тоннасы, дербестенбеген сыраның гектолитрі, ішкі балықтың центнері, 

темірбетон бұйымдардың текше метрлері және т.б.) өнімнің нақты түрлерін кейінгі 

калькуляциялау үшін заттай бірліктер (натуралдық) қолданылады. 

Шартты-заттай бірліктер өнімді калькуляциялау үшін қолданылады, бірліктегі 

пайдалы заттың құрамы ауытқуы мүмкін (100%-тік спирт, қүрамында пайдалы заттары бар 

минералды тыңайтқыштар). 

Құндық бірліктер - көтерме (өткізу) бағадағы қосалқы бөлшектер 1000 теңгелік 

құны, шығару немесе өткізу бағасындағы 1 теңгелік тауар өнімі. 

Еңбек бірліктері ұйым бөлімшесінің өнімін калькуляциялау үшін қолданылады (1 

нормасағат, 1 нормаауысым). 

Орындалған жұмыс пен көрсетілген қызмет калькуляциялық бірлік ретінде, әдетте 

құрылыспен, жөндеумен, көлік қызметін көрсетумен және т.б. шұғылданатын өндірісте 

қолданылады (тасымалдық тоннакилометр, машинаауысым және т.б.). 

Техникалық-экономикалық көрсеткіш калькуляциялық бірлік ретінде біртекті 

бұйымдардың пайдалы тұтынылатын бірлігіне шаққандағы шығындарды салыстыру үшін 

(трактор өндірісінің шығынын қуаттылық, бірлігіне, пресс өндірісінің шығынын өнімділік 

бірлігіне есептелу) қолданылады. 

Калькуляциялық бірліктердің сан түрлілігі нақты жағдай үшін негізделген эдісті 

талап етеді. Калькуляциялық бірлік сәйкес тұтыну құнын көрсетуге, әр түрлі 

кәсіпорындармен салыстыруға болатындай, баға белгілеу бірліктеріне сәйкес келуі және ең 

аз шамадағы шығындармен өнімнің өзіндік құнын калькуляциялау үшін қолайлы болуы 

тиіс. Калькуляциялық бірлікті таңдау жөніндегі ұсыныстар әдетте салалық нұсқауларда 

келтіріледі. 

Калькуляциялауға ең алдымен қатысы бар өндірістік шығындар есебі (өндірістік 

есеп), калькуляциялаудың алғышарты болып табылады. Өндірістік есеп жүйесінде белігілі 
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бір үлгімен дайындалған ақпарат негізінде ғана өндірісті басқаруда объективті қажетті 

процесс болып шығатын өнімнің өзіндік қүны калькуляциялануы мүмкін. 

Бұрын болған калькуляциялық жүйелер бір мақсатты - өзі өндірген дайын өнім мен 

жартылай өнімдердің қорын бағалауды көздейтін, ол өндірісішілік мақсат пен ішкі 

есептілікті жасауға, сондай-ақ пайданы анықтау үшін қажет еді. Бұл мәселенің 

маңыздылығына қарамастан калькуляциялаудың бұрынғы жүйелері бойынша көптеген 

басқару міндеттерін шешу үшін жарамды ақпарат болмайтын. 

Калькуляциялаудың қазіргі заманғы жүйелері өзара байланысты көрсеткіштердің 

ара қатынасын біршама теңцестірген. 

Олардың мазмұнындағы ақпарат тек дәстүрлі міндеттерді шешуге жол ашып қана 

қоймай, мынадай жағдайлардың экономикалық салдарларын болжауға мүмкіндік береді: 

- өнімді ары қарай шығарудың мақсатқа сәйкестілігін; 

- өнімнің ең ұтымды, қолайлы бағаларын белгілеу; 

- шығарылатын өнімнің ассортиментін оңтайландыру; 

- жұмыс істеп тұрған технология мен станок паркын жаңартудың мақсатқа 

сәйкестілігін; 

- басқару жеке құрамының жұмыс сапасын бағалау. 

Қазіргі заманғы калькуляциялау кәсіпорын немесе жауапкершілік орталығы 

қабылдаған жоспарды бағалау негізіне сүйенеді. Нақты калькуляциялау мәліметтері өзіндік 

құн жөніндегі жоспарлы тапсырмалардан ауытқу себептерін талдау және өзіндік қунды 

кейінгі жоспарлау үшін, жаңа техника мен заманға лайық технологиялық процестерді және 

т.б. енгізудің экономикалық тиімділігін негіздеу үшін қолданылады. 

Калькуляциялау трансферттік баға белгілеуге негіз болып қызмет етеді. 

Трансферттік баға бір кәсіпорынның бөлімшелері арасындағы коммерциялық 

операцияларда пайдаланылады. 

Кәсіпорын бөлімшесі сыртқы сатып алушыларға өз бетінше шығуға құқық алған 

кезде, трансферттік бағаларды жасау көкейкесті маңызға ие болды. Бұл жағдайда ұйымның 

жалпы қаржылық жағдайы трансферттік бағыны дұрыс қалып-тастыруға байланысты 

болады. Егер бөлімшенің өнімі (көрсетілетін қызметі) кәсіпорынның ішінде толығымен 

тұтынылатын болса, трансфертті бағаның шамасы таза есептік және тұтастай кәсіпорынның 

қаржылық жағдайына әсер етпейді. 

Сондықтан, өндірістік есеп пен калькуляциялау өнімнің өзіндік құнын ғана емес, 

тұтастай кәсіпорынның басқару жүйесінің негізгі элементтері болып табылады. 
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ӘОЖ (338.5)   
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Әлемдік экономиканың жаһандануда автокөліктік қызмет көрсету нарығының мәні 

мен маңызы зор болып отыр. Тауар нарығының жылдам дамуы елімізде автокөлік 

жүйесінің қалыптасып, өзгеруіне әсерін тигізіп отыр. 

Еліміз экономикалық тәуелсіздік алып, халықаралық тауар нарығына шығуы көлік 

торабының дамуына оң ықпал етуде. Қазақстан геосаяси орналасуына байланысты көлік 

тасымалдаушылардың қатысушысы ретінде танылып отыр. 

Транзиттік мүмкіндіктерге ие екені белгілі. Бұл мүмкіндіктерді тиімді пайдалану 

еліміздің қазынасын толықтырары айқын.  

Экономика мен көлік нарығы бір біріне тәуелді болып саналады. Сондықтан көлік 

кешенінің дамуы еліміздің осы стратегияны таңдауына байланысты. 

Заманауи экономиканың алпыс пайызын қызмет көрсету саласы алатыны белгілі. 

Сапалы көрсетілген қызмет тұтынушының қалауынан ғана шығып қоймай, ұйымдарға 

табыс әкеліп отыр.  

Себебі, көрсетіліп отырған қызметті – қызмет көрсетуші жеке немесе заңды тұлға 

мен тұтынушының арасындағы заңды, қаржылық қарым қатынас деп түсінеміз. 

Автокөлікпен қызмет ету нарығы соңғы жылдары қарқынды дамып ғана қоймай, 

еліміздегі экономикалық белсенділікті арттырып, халықтың еңбекпен қамтамасыз етілуіне 

де оң ықпал етіп отыр [1]. 

Қазақстанда жүк тасымалы – жүк ағынын ұйымдастыру жүйесінде маңызды орын 

алады. Теңізге шығуға мүмкіндіктің болмауын ескере отырып (ішкі теңіздерді санамағанда) 

жер үсті маршруттарының маңызы өте зор.  

Көлік шығындарының есебін ұйымдастыруда тауарларды жеткізушіден 

тұтынушыға дейінгі шығындарды толық ескерген жөн. Автокөлік жасаушылардың 

жаңашылдығы мен бәсекелестікке төтеп беру мақсатында жаңа автокөліктердің шығуына 

ықпал етті. Тез бұзылатын тауарларды тасымалдауға мүмкіндіктер туғызды. 

Көлік компаниялары қызмет көрсетуші жабдықтаушы болып табылады. Экспедитор 

дегеніміз патент немесе үлес қосушы құжаты негізінде клиенттерге көліктік 

экспедициондық қызмет көрсетуші жеке немесе заңғы тұлға. 

Экспедиторлар тапсырыс берушілермен келісім шарт негізінде қызмет көрсетеді. 

Бұл туралы: «белгілі ақыға бір жақ (экспедитор) екінші жаққа (клиент) қызмет көрсетеді 

немесе ұйымдастырушы болады».  

Экспедецияның келісім шартында экспедитор клиент пен тасымалдаушы арасында 

делдал бола алады. Әлемдік тәжірибе тауар қозғалысының өсуіне орай жүк тасымалдау, 

ішкі және сыртқы, транзиттік дамып отырғандығы айқын. Мысалы, өнеркәсіптік өндірістің 

өсуі тасымалдаудың 1,5 – 1,7 пайызға артуына әкеліп соқтырады. Алайда көліктік және 

логистикалық инфрақұрылымның жеткіліксіз дамуы елдің көліктік кешенінің өнімділігі 

мен тиімділігін төмендетеді. 

Логистикалық инфрақұрылымның дамуын – логистиканың даму деңгейі Әлемдік 

Банкі рейтингі LPI (Logistics Performance Index) анықтайды. Бұл индекс 2 жыл сайын баға 

беріп отырады.  

2018 жылдың шілде айындағы Әлемдік Банкі рейтингінің нәтижесінде Қазақстан 160 

мемлекеттің ішінде 71 орынға көтерілді. Бұл 2016 жылмен салыстырғанда 6 позицияға алға 

жылжыды. 
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Бұл жерде бұрынғы жылдарға қарағанда қызметтің тұрақтылығы, қоршаған ортаға 

әсері, білікті мамандар қажетті тәрізді жаңа мәселелерге көңіл бөлінгенін айта кеткен жөн.  

Бүкіл әлемдік тенденция байқалды, яғни логистика тиімділігі табысы жоғары 

елдерде 48 % артық екендігі байқалды. Осыған байланысты әлемдік эксперттер дамушы 

елдерге инфрақұрылымын, кедендік жүйесін, кәсіби дағдысын, нормативтік базасын 

жоғарлатуды ұсынады.  

Эксперттердің зерттеулері бойынша кедендік одаққа мүше елдерде логистика ішкі 

жалпы табыстың 10-12 пайызын құраса, европалық одақтың мүшелері елдерінде бұл 

көрсеткіш 20-25 пайызды көрсетіп отыр.  

Логистикада ең бірінші қызметтің құнындағы логистикалық шығындарды төмендету 

маңызды орында болып отыр. Кедендік одақтағы мәселеде осыған тіреліп отыр, себебі бұл 

шығындар көлемі жоғары болып отыр. Орта есеппен 20 – 25 пайызды, кейде тіпті 35 

пайызға дейін жетіп отыр. 

Қазіргі кезде көліктік кешенді және көліктік – логистикалық жүйесін дамыту 

жұмыстары қолға алынды.  

Алғашқы инновациялық дамудың 2020 жылға дейін Мемлекеттік Бағдарламасы мен 

көліктік инфрақұрылымды интеграциялау 2013 жылы қабылданған болатын. 

Бағдарламаның негізгі мақсаты Қазақстан территориясында заманауи көліктік – 

логистикалық жүйені қалыптастыру болып табылады. 

Мемлекеттік бағдарлама бойынша 2020 жылға дейін 30 мың километр автокөлік 

жолдарын жөндеу жоспарланған болатын. Осы бағытта автокөлікпен жолаушыларды 

тасымалдау үшін облыстарда 9 автобекетерін, 45 автотұрақтарын, 155 жолаушыларға 

қызмет көрсету пункттерін, 1048 такси тұрақтарын салу жоспарланды [2]. 

Еліміздің көліктік инфрақұрылымының дамуы экономикалық өсудің негізгі 

факторларының бірі екендігіне президент Н.Ә. Назарбаев халыққа «Қазақстан – 2050 

стратегиясы» жолдауында атап айтқан болатын. Ол заманауи көліктік логистикалық 

жүйенің қалыптасуы, көлік – логистикалық объектілерін қосқанда және Қазақстанның 

сыртында қамти отырып дамыту керектігін айтқан болатын [3].  

Қазақстандағы көліктік логистикалық жүйенің дамуының үш бағыты мен міндеттері 

айқындалған болатын. Олар келесі суретте көрініс тапты (сурет 1). 

 

 
 

Сурет 1– Қазақстан Республикасында логистикалық жүйенің даму бағыты және 

міндеттері 

Ескерту: пайдаланылған әдебиет [2] негізінде автор құрастырған 

 

Соңғы мақсаты Қазақстанның жаңарған көліктік инфрақұрылымын қалыптастыру. 

Осы бағдарламаларға сәйкес көліктік логистикалық орталықтар құрылады деп күтілуде. 

Қазақстандағы 
көліктік логистикалық 

жүйенің дамуының 
бағыты мен міндеттері

Транзиттік 
потенциалды өткізу

Жолаушыларды 
тасымалдауды дамыту

Экономиканың ішкі 
қажеттілігін өтеу мен 

экспортты дамыту
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Осы жұмыстарды іске асыру екі бағытта ұйымдастырылуы қажет (сурет 2).  

 

 
 

Сурет 2 – Көліктік логистикалық орталықтар құру жолдары 

Ескерту: қолданылған әдебиет негізінде [2] автордың құрастыруымен 

 

Қорыта келе еліміздегі логистикалық жүйе логистикалық орталықтардың кешені деп 

айтуға болады. Ел экономикасының бір ұшы автокөлік қызметінің қалыптасуы мен 

дамуына тірелетіндігі айқын. Алдыңғы қатарлы елдер қатарына қосылу мақсатында 

жоғарыдағы бағдарламаларды жүзеге асыру жұмыстары атқарылып жатыр.  

Жүк тасымалдаушы автокөлік ұйымдарының залал шегуі ел экономикасы үшін 

қауіпті болып есептелінеді. Бұл саланың құлдырауы шығындардың өсуіне және көліктік 

құрамдас бөліктің артуына, осымен байланысты салалардың бәсекелестігіне кері әсерін 

тигізеді. Ежелгі тарихы бар есеп, бақылау мен шығындарды талдау үрдістері ерекше көңіл 

бөлу қажеттілігін туындатады. 

Шығындар туралы мәселелермен тәжірибедегі қызметкерлер айналысты. XIX 

ортасында шығындарды азайтуды көздеген басқару жүйесі пайда болды.  

Эндрю Карнеги, болат құю өнеркәсібінің жұмыскері бәсекелестерге қарағанда 

шығындардың құрамы мен деңгейін үздіксіз жақсартуға тырысқан. Әр тапсырыс бойынша 

күн сайын әр бөлімше материалдар мен еңбек құнын, сомасын көрсетіп отырған. 

Шығындар өзгерісі мен себебін айқындап, төмендету үшін жұмыстар атқарған. Бұл әдістер 

жеткілікті тиімді болып табылған [4]. 

Ғылым мен техниканың дамуы жаңа мақсаттарды айқындап, оның шешімін табуға 

жол іздеген. XIX ғасырдың соңында қарқынды дамыған автокөлікті жасау жолаушылар мен 

жүкті тасымалдау жылдамдығын арттырып ғана қоймай, жаңа мәселелерді туындатты. 

Автокөлікпен тасымалдаудың өзіндік құнының жоғары болуы. XX ғасырдың басында 

автокөліктің техникалық көрсеткіштерінің жақсаруы шығындардың төмендеуіне алып 

келді. Автокөлік жылдамдығының артуы, жүк көтеру күшінің жоғарлауы, жанар жағар май 

пайдалану шығысының төмендеуі, босалқы қорларды пайдалану ұзақтығы сияқты 

мәселелерге көп көңіл бөліне бастады. 

Бұл мәселелерде шешу техникалық – пайдалану көрсеткіштерді жақсарту арқылы 

қол жеткізілді. Автокөлік компанияларында тұрақты шығындардың азаюы, жалпы өзіндік 

құнның азаюына алып келеді. Компанияларда материалдық, еңбек шығындарын тиімді 

пайдалану, жалпы уақытты ұтымды пайдалану шығындардың азаюына әкеледі. 

Жүк тасымалдаушы ұйымдарда қаржылық жағдайын жақсарту олардың 

шығындарын төмендетуден басталады. Бұл шығындарды нақты және негізді жіктеуден 

басталады. Қойылған мақсатқа байланысты шығындарды жіктеу сапаны арттыру 

шешімдерін қабылдау мен пайданы жоғарлатуға мүмкіндік береді. 

Логистикалық орталықтарды құруды нөлден бастау – құрылысты бастау үшін жер 
телімдерін іздеу

Өнеркәсіптік немесе қоймаларды қайта жабдықтау арқылы пайдалану
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Нарықтық экономикаға көшу кезінде автокөлік компанияларыда қиыншылықты 

бастан кешірді. Қатаң бәсекелестік, өзін өзі қаржыландыру тәрізді мәселелердің әсері 

тасымалдау көлемінің төмендеуіне әкеліп соқтырды. Бұл өз кезегінде айнымалы 

шығындардың төмендеп, тұрақты шығындардың сол қалпында қалуына алып келді. 

Нәтижесінде компанияның қызметіне қауіп төндірді. Қаржылық жағдайы нашарлап, төлем 

қабілеттілігі төмендеді. 

Осы мәселелерді шешу мақсатында шығындарды бақылау мен басқаруды дұрыс 

және тиімді ұйымдастыру қажеттілігін туындатады. 

Қазіргі таңда шығындар ұғымына тоқталғанда ұйымдардағы барлық ресурстар мен 

ақша қаражаттарының құнын айтамыз. Мұның ішінде материалдық, еңбек ресурстары, 

үстеме шығындарды пайдалану арқылы пайда алу мен басқа да мақсаттарға қол жеткізуде 

бар.  

Шығыстарға тоқталатын болсақ, есепті кезеңде табыспен салыстырылатын сома. 

Шығыстар қор сыйымдылығы бар шығындарға жатқызылмайды, ұйым пайдасын 

анықтауда қолданылады. Шығындар мен шығыстарды нақтылау ұйым қызметінің 

нәтижесін, пайдасы мен рентабельділігін анықтауға мүмкіндік береді.  

Жүк тасымалдаушы автокөлік компанияларында шығындарды басқару келесідей 

негізгі мақсаттарды нақтылайды (сурет 3).  

 

 
 

Сурет 3 – Автокөлік компанияларында шығындарды басқару мақсаттары 

Ескерту: қолданылған әдебиет [5] негізінде автор құрастырып дайындаған 

 

Бұл мақсаттар жүк тасымалдаушы автокөлік ұйымдарының қызмет жасау 

ерекшеліктерімен негізделеді. Автокөлік ұйымдарының ерекшелігі көлік қызметінің заттық 

формасының жоқтығы. 

Қорыта келе шығындарды басқару мен бақылау оларды төмендетудің бірден бір 

жолы болып табылады.  

 

 

 

қызметтің экономикалық 
нәтижесін арттыру 
факторы ретінде 

шығындарды басқару 
рөлін айқындау

ұйымның қызметіне 
қатысты шығындарды 

есептеу 

көлік қызметінің бір 
бірлігіне шығындарды 

есептеу

басқару шешімдерін 
таңдау мен қабылдауда 
шығындарды бағалауға 

мүмкіндік беретін 
ақпараттық базаны 

дайындау

шығындарды өлшеу мен 
бақылаудың техникалық 

тәсілдері мен құралдарын 
анықтау 

шығындарды азайту 
резервтерін анықтау

шығындарды нормалау 
тәсілдерін айқындау 

ұйымның жұмыс атқару 
жағдайына сәйкес 

шығындарды басқару 
жүйесін таңдау 
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Нарықтық экономикаға көшуге байланысты тауар нарығындағы өзгеріс көлік 

қызметі жүйесіне де өз әсерін тигізді. Еліміз егемендік алып, тәуелсіз экономика жүргізуі 

көлік жолдарының дамуымен ерекшелінеді. Сегіз жолдың торабында орналасуы еліміздегі 

көлікпен қызмет көрсетудің мүмкіндіктерінің шексіздігімен ерекшелінеді. Кез келген елде 

әуе көлігі нарығы пайда болған күннен бастап стратегиялық маңызды сала болып саналады. 

Сол себепті авиакомпаниялардың басым бөлігі мемлекеттік меншікте немесе акциялардың 

бақылау пакетін меңгерді. 

Көптеген мемлекеттердің дамуы көлік қызметімен байланысты болып келеді. 

Нарықтық экономикада көлік қызметін адам ағзасындағы қан айналымымен салыстыруға 

болатындығында. Бұл нарықтық қатынастардың бір ұшы осы көлік қызметіне келіп 

тіретелетіндігімен ерекшелінеді. 

Тәуелсіз Қазақстан көлік қызметін дамыту бағытында біршама жұмыстар атқарып 

келеді. Қабылданған стратегияларда көлік – коммуникациялық кешенді қалыптастыру 

болып отыр. 

 Көлік қызметінің бір жүйеге келуі, жаңа деңгейге өтуі – стратегиялар арқылы жүзеге 

асады. Қабылданып отырған стратегиялар темір жол, әуе жолы, автокөлік, су көліктерін 

мәселелерін шешіп ғана қоймай, оның әрі қарай дамуы ел саясатына тәуелділігін айқындап 

берді [1]. 

Көлік компанияларында сапалы қызмет көрсетумен қатар, қызмет құнын төмендету 

бағытында шығындарын бақылау мен басқарудың маңызы өте зор. Себебі, басқару арқылы 

біз нормадан ауытқудың себептерін анықтап, шығындарды төмендету жолдарын айқындап, 

компанияның қызметін бағалау үшін қолданамыз [2]. 

Басқару тиімділігін арттыруда талдауды жақсы ұйымдастырудың маңызы үлкен. 

Келесі суретте талдауды ұйымдастыруға әсер етуші факторлар келтірілген (сурет 1). 
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Сурет 1 – Компанияда талдауды ұйымдастыруға әсер етуші факторлар 

Ескерту: қолданылған әдебиет негізінді автор дайындаған [3] 

 

Жоғарыдағы суретте компанияда талдау жұмысына ықпал етуші жағдайлар 

көрсетілген. Шығындардың жіктемесін толық түсінетін мамандардың болуы, таладудың 

әдіс – тәсілдері болу қажеттілігі туралы айтылған болатын. 

Көлік компаниялары аз шығын шығарып, көп табыс табуды көздейді. Ол үшін 

көрсетіліп отырған қызметтің құнын азайту қажет. Осы құнды төмендетуге әсер ететін 

жағдайды төмендегідей бөлуге болады. Ол топтар: 

 жұмыскерлердің санын қысқарту, қызмет түрін автоматтандыру, қызметкерлерді 

ынталандыру сияқты компания басшылығы шешуге болатын – ішкі ұйымдық. Екіншісі: 

 қорлардың бағасы, тарифтер тәрізді басшылар әсер ете алмайтын – сыртқы 

факторлар.Қызмет көрсетуші компанияларда шығындар мен өзіндік құнды талдау 

міндеттері келесі суретте келтірілген (сурет 2). 

 

 
 

Сурет 2 – Көлік қызметін көрсетуші компанияларда шығындарды талдау міндеттері 

Ескерту: пайдаланған әдебиеттен [4] автор жасаған 

 

ұйым шығындарын 
есептеудің формалары 

мен тәсілдері

ұйымдағы есептік-
талдамалық 

үрдістердің алдыңғы 
технологиялығы

қызметке байланысты 
шығындар деңгейін 

алдын ала жоспарлау 
мен нормалау 
жағдайлары

апталық және 
айлықтық 

операциялық 
шығындар үшін ішкі 
есептемеліктің болуы

шығындардың 
құрамын, түрлерін 

білетін мамандардың 
болуы

барлық қызмет 
көрсету 

шығындарын 
бағалау және 

оңтайландыру

оларды 
қысқарту 

мүмкіндіктерін 
анықтау

ұйымның 
нәтижелілігі 

мен 
тиімділігін 
жоғарлату

өндірістік 
үдеріске ішкі 
және сыртқы 

факторлар 
әсерін есепке 

алу

материалды, 
материалды 
емес, еңбек 
ресурстарын 
рационалды 
пайдалану
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Көлік компанияларында шығындар есебіне талдау жасауда статистикалық есеп беру, 

көрсетілген қызметтің өзіндік құны, оған жұмсалған негізігі және жанама шығындардың 

талдамалық, жинақтамалық есеп мәліметтері ақпарат көздері болып табылады. Көлік 

компанияларының қызметтің өзіндік құнына талдау келесі объектілерді қамтиды (сурет 3). 

 

 
 

Сурет 3 – Көлік компанияларындағы шығындарды талдау объектілері 

Ескерту: пайдаланған әдебиеттен [5] автор жасаған 

 

Көлік компанияларында шығындар материалдық, еңбек ақы, үстеме шығындар 

болып жіктелінеді. Ғылыми техникалық дамудың нәтижесі ұйымда еңбек шығындарының 

үлесінің азайғандығынан көруге болады.  

Көлік шығындарының элементтеріне қарай топтастыру материалдық, еңбек, 

жарықтандыру, қорлар сыйымдылықтарын зерттей отырып, оларға әсер етуші 

факторлардың әсерін есептеуге керек болады. 

Компанияның шығындарын анықталу орнына қарай анықтау арқылы олардың не 

мақсатқа, қай жаққа, қаншалықты көлемде қолданылғанын білдіреді. Бұл өз кезегінде 

қызметтің жеке түрінің өзіндік құнын анықтау, шығындарды төмендету резервтерін 

анықтау үшін қажет. 

Көлік компанияларында шығындарға талдау жасау кезінде оларды бір немесе 

бірнеше белгілері арқылы жіктеу қажет. Оларды: материалдық шығындар, еңбек 

шығындары, сақтандыру, техникалық қызмет көрсету, көліктің амортизациясы, сапар 

алдындағы дәрігерлік қаралу, көлікті тазалау, сақтау, ақылы жолдарды пайдалану сияқты 

шығындар. 

Жүк тасымалдау компанияларында пайданы анықтау үшін түсімді шығындар 

жиынтығымен салыстырылады.Тасымалдау көлеміне байланысты жиынтық шығындар 

айнымалы, тұрақты, аралас шығындар болып айқындалады. Жүк тасымалдау кезінде 

айнымалы шығындарға: көлік жүргізушілердің еңбек шығындары мен жанар май құнын 

жатқызуға болады. Олар жүк тасымалының көлеміне тікелей пропорционалды өзгереді.  

Тұрақты шығындардың қызмет көлеміне, яғни тасымалдауға тәуелсіз екендігі 

белгілі. Оларға көліктің амортизациясы, сақтандыру, байланыс шығындарын жатқызуға 

болады.  

Жүк тасымалдау компанияларында шығындарды басқару, ресурстарды үнемдеу 

төлем қабылеттілігіне оң әсер ететіндігі белгілі. 

Көлік компанияларының шығындарының орта есеппен 40 пайызы тұрақты 

шығындар үлесіне тиесілі болып келеді. Орташа компанияларда айнымалы шығындар үлесі 

10 пайызға жоғары. Айнымалы шығындар көлемі тасымалдау көлеміне байланысты 

болғандығына орай, менеджерлер тұрақты шығындарына бақылау жасау мен басқаруы 

керек болады. Жүк тасымалдаудың мерзімдік өзгерісіне қарамастан менеджерлер тұрақты 

шығындарды басқару арқылы жалпы шығындарды төмендетуге ықпал жасаулары қажет. 

Осы бағытта жүк тасымалдау ұйымдарында тұрақты шығындарды қажетті және қажеті 

төмен деп жіктеген шығындарды төмендетуге бірден бір жол деп ойлаймыз. 

қызмет шығындарының өзіндік құны

қызметтің 1 сағатына шығындары

жеке тасымалдаудың өзіндік құны

жеке баптар шығындары бойынша

жауапкершіліктік орталық шығындары бойынша
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Операциондық талдау әдісі ұйымдарды басқару мен шешімдер қабылдауға толық 

мүмкіндіктер береді. Бұл талдаудың негізгі элементтері операциондық тұтқа мен тиімділік 

шегі болып саналады. Осы көрсеткіштерді талдау нөлдік пайда, яғни түсім жалпы 

шығындарға тең кезде жүргізіледі. Бұл тасымалдау көлемі нөлге жуықтаған кезде, 

айнымалы және тұрақты шығындар бұрынғы деңгейде болатындығы. 

Тиімділік шегі (зиянсыздық нүктесі) – бұл тасымалдаудан түскен түсім барлық 

шығындарын жабатындығы, компания зиян шекпейді, бірақ пайда көрмейді.  

Операциондық талдау негізгі үш экономикалық көрсеткіштердің қатынасына 

негізделген: шығындар, қызмет көлемі (жүк тасымалдау көлемі) және пайдаға. Бұл талдау 

басқару есебінің ажырамас бөлігі болып саналады. Сол себепті оның мәліметтері 

коммерциялық құпия болып табылады. 

Көлік компанияларында зиянсыздық көлемі қызметтің шығындарын толық жабатын 

тасымалдау санын анықтаудан басталады. Әрбір келесі тасымалдау компания үшін табыс 

әкеледі. Зиянсыздық көлемі мен нақты тасымалдау көлемінің арасындағы алшақтық мәнді 

болғаны дұрыс, себебі ол көлік компаниясының қаржылық жағдайын тұрақтандырады. Бұл 

аралықты қауіпсіздік аймағы деп атаймыз. 

Операциондық тұтқа көрсетілген көліктік жұмыстан түсетін пайда көлемінің 

тасымалдау көлемі өзгерісіне байланысты сезімталдық деңгейін көрсетеді. Көлік 

компанияларының қаржылық жағдайы тұрақты шығындар деңгейіне тәуелді. Тиімділік 

деңгейі реттелген кезде операциондық тұтқа әсері әлсірейді. 

Операциондық тұтқаны басқару көлік компанияларында өндірістік потенциалды 

оңтайландыру, жаңа қызмет түрлерін көрсету көлемін арттыруды қажет етеді. Сонымен 

бірге, тұрақты және айнымалы шығындар ара қатынасын реттеу мен бақылауды күшейту, 

қаржы салымдарының зиянсыздығын басқаруды талап етеді. Осы айтылғандардың өзгерісі 

инновациялық жобалардың тәуекелділік көлеміне әсер етеді. Операциондық тұтқа 

төмендегідей факторларға тәуелді (сурет 4). 

 

  

Сурет 4 – Операциондық тұтқаға әсер етуші факторлар 

Ескерту: пайдаланылған әдебиет [6] негізінде автор құрастырған 

 

Жиынтық шығындардағы тұрақты шығындар үлесінің артуы операциондық тұтқа 

әсерін, өз кезегінде кәсіпкерлік тәуекелділігін артырады. Сол себепті тәуекелділікті 

төмендету тұрақты шығындарды басқару мен бақылаудан басталады.  

эксплуатациялық жалпы шығындардағы тұрақты және айнымалы 
шығындар ара қатынасынан

таза пайда мен тұрақты өндірістік шығындар ара қатынасынан

пайданың өзгеріс қарқыны мен заттай көрсеткіштегі қызметтің 
көлемінің өзгеріс қарқыны ара қатынасынан
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Операциондық талдау жүк тасымалдау компанияларының шығындарын талдау, 

бақылау және есебін жүргізуде тиімді болып табылады. Бұл талдауды пайдалану келесідей 

міндеттерді шешуге көмектеседі: 

 басқару есебін ұйымдастыру үшін операциондық талдауды қолдану мүмкіндігін 

көрсететін шығындардың жіктелуін негіздеу. 

Және де: 

 жүк тасымалдаушы көлік ұйымдардағы төлемқабылеттілігі мен қаржылық 

жағдайының өзгерісін анықтайтын операциондық талдаудың мәнді көрсеткіштерін 

нақтылауға көмегін тигізеді. 

Пайдаланылған әдебиеттер тізімі 

1 Бачурин А.А. Анализ производственно – хозяйственной деятельности 
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бакалавриата / Бачурин А.А. – 4 –е изд. испр. и доп. – М.: Юрайт, 2018.   

2 Формирование и развитие системы организации транспортного 

обслуживания промышленных предприятий: Моногр./ В.П.Бычков и др. М.: ИНФРА – М, 

2016 – 186 с. 

3 Савицкая Г.В. Анализ хозяйственной деятельности: Учебное пособие. – М.: 

ИНФРА, 2015. – 256 с. 
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5  Андыбаева Г.Т., Канабекова А.К., Абитова А.К. Экономикалық талдау. - Оқу 
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Үстеме шығындарды есепке алу, оларды бөліп тарату әдістемесі 

 

Алайдарқызы Қ. - э.ғ.к., доцент,  

Бектурсын Ш.А. - 1 курс магистранты«Есеп және аудит» мамандығы 

Алматы экономика және статистика академиясы 

e-mail: kalamkas_alaidar@mail.ru, bektursyn17@gmail.com 

 

Елбасы Қазақстан халқына «Экономикалық басқару шешімдерін түгелдей 

экономикалық мақсаттылық және ұзақ мерзімді мүдделер тұрғысында қабылдау» 

жолдауын ұсынған болатын. «Қазақстан 2050 стратегиясы қалыптасқан мемлекеттің жаңа 

саяси бағыты еліміздің көркеюінің экономикалық стратегиясының алға қойған басты 

міндеттері» деп, басып айтқан болатын [1]. Осы қойылған міндеттерді орындау барысында 

компанияның қызметін реттеудің маңызды мәліметтер көзі болып саналатын бухгалтерлік 

есептің, оның ішінде шығындар есебінің алатын орны зор болып табылады. Шығындар 

есебінің ұйымдастырылуына орай экономист шетелдік ғалым К. Друри өз еңбегінде оларға 

түсініктеме бергеніне тоқталайық. Ол: «Экономикалық элементтеріне қарай нақты, дұрыс 

ұйымдастырылған шығындардың есебі жоғалтуларды төмендете отырып, шикізат пен 

материалдардың, еңбекақының тиімді және үнемді пайдаланылуына мүмкіндік 

ететіндігін», - атап өткен еді [2]. 

Үстеме шығындар өнімнің өзіндік құнының маңызды калькуляциялық бабы болып 

есептеледі. 2 «Қорлар» деп аталатын халықаралық қаржылық есептіліктің стандартында 

өндірісті басқару мен қызмет көрсетумен байланысты шығындарды үстеме шығындар 

mailto:kalamkas_alaidar@mail.ru
mailto:bektursyn17@gmail.com
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екендігі айтылған. Басқа сөзбен айтқанда, өнімдермен тікелей байланыстыруға болмайтын, 

белгілі ставкаларды пайдаланып, өнімге үлестірілетін шығындарды айтамыз [3]. 

Жоғарыдағы стандарт негізінде жанар жағар майдың толық құны қалыптасуы керек, 

себебі үстеме шығындар өніммен байланысты туындап отыр. 

Толық қалыптаспаған өзіндік құн нарықта бағақалыптастыру кезінде қателіктерге 

алып келеді. 

Өндірістік есеп жүйесінде сатылатын жанар майдың құнына жанамалап қосылып, 

материалдық және еңбек шығындарынан өзге шығындар жиынтығын үстеме шығындар деп 

атайды.  

Төменде ұйымдарда жиі кездесетін үстеме шығындардың түрлері көрсетілген (1 

сурет). 

 

 
 

Сурет 1 – Үстеме шығындар топтамасы 

Ескерту: суретті автор әдебиеттер негізінде[4] өзі құрастырған 

 

Заманауи экономика мен халықаралық қаржылық есептілік стандарттарына сәйкес 

үстеме шығындарды есепке алу және жанар майдың өзіндік құнын калькуляциялаудың 

мақсаттары өзгеріп отырғандығы айқын.  

Өндірістік есептің ақпараттары шығындар есебін ұйымдастыруда осал тұстарын 

айқындауға және шығындарды төмендетуге мүмкіндік береді. 

Үстеме шығындар өніммен байланысты әртүлі шығындар жиынтығы, бірақ бұл 

шығындарды өнімнің құнына тікелей апаруға болмайды.Үстеме шығындар жанама 

шығындар деп те аталады. Толық қалыптастырылмаған өзіндік құн, нарықта және есеп 

жүйесінде қиындықтар туындатады.Келесі суретте үстеме шығындардың өнімге апарылуы 

себептері айқындалған (2 сурет). 

 

 
Сурет 2 – Үстеме шығындардың өнімге таратылу себептері 

Ескерту: суретті қолданылған әдебиет негізінде автор құрастырған [5] 

Үстеме шығындар

жанама еңбек шығындары

өндірістік 
ғимараттардың 

тозуы

өндірістік бағыттағы 
коммуналдық шығындар

жабдықтың 
тозуы

Үстеме шығындардың өнімге 
апарылуы себептері

Өндірістік үстеме шығындардың 
өнімге толық таратылмауы баға 

қалыптастыруда қателіктер 
туындатуы мүмкін

ХҚЕС 2 бойынша өнімнің өзіндік 
құнына оған кеткен шығындар 

толығымен қосылуы қажет
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Үстеме шығындардың бұрын пайдаланып келген топтамасын және жіктелуін 

жаңарту қажеттілігі туындайды. 

Өнімнің өзіндік құнын қалыптастыру үшін үстеме шығындарды есеп обьектілері 

арасында толық үлестірудің маңыздылығы артады. Себебі, олар өнімнің өзіндік құнын 

құрайтындығы айқын. 

Дұрыс ұйымдастырылған есеп жүйесі өз кезегінде үстеме шығындардың талдамалық 

есебін нық жүргізуге, әр өнім бойынша пайда болатын шығындарды пайда болған кезде 

анықтауға, бақылауға мүмкіндік береді. 

Дәстүрлі калькуляциялау барысында үстеме шығындарды өнімнің өзіндік құнына 

тарату үшін алдымен тарату базасы анықталады. Үстеме шығындарды таңдап алынған 

базаға бөлу арқылы үстеме шығындарды тарату ставкасы анықталады.Төмендегі суретте 

өнімнің өзіндік құнын қалыптастыруда үстеме шығындарды таратудың ставкалары көрініс 

тапқан (3 сурет). 

 

 
 

Сурет 3– Өнімнің  үстеме шығындарын тарату ставкалары 

Ескерту: суретті автор [6] әдебиет негізінде өзі дайындаған 

 

Тәжірибеде үстеме шығындарды таратудың екі ставкасы қолданылады. Біріншісі, 

жалпы зауыттық немесе бірыңғай ставка. Анықталған ставка өнімнің барлық түріне 

қолданылады.  

Жеке ставка әр бөлімше бойынша жеке – жеке анықталып, пайдаланылады. Өнімнің 

өзіндік құнын калькуляциялауда осы ставканы пайдаланған тиімді болып саналады. 

Нақты үстеме шығындар туралы ақпараттар ағымдағы кезең соңында жинақталады. 

Осыған орай жоспарлы ставканы қолдана отырып таратылған үстеме шығындар мен нақты 

шығындар арасында ауытқу пайда болады. Бұл ауытқу кем немесе артық таратылған үстеме 

шығындар сомасын айқындайды. 

Ағымдағы кезең соңында артық немесе кем үстеме шығын сомасы сатылған өнімнің 

(қызметтің) өзіндік құны шоты арқылы жабылады. Егер, артық сома пайда болса, онда осы 

шотты сомаға кемітеміз. Ал, егер кем сома пайда болса, онда осы шотты сол сомаға 

арттырамыз.Үстеме шығындар есебі үлгілі шоттар жопарының 8 бөлімінің 8410 «Үстеме 

шығындар» деп аталатын синтетикалық шотында жүргізіледі. Осы шот бойынша төмендегі 

кестеде тиісті шоттар корреспонденциясы келтірілген (кесте 1). 

 

 

 

 

 

 

 

 

Үстеме шығындарды тарату ставкалары
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Кесте 1 – Өндірістік үстеме шығындарын есепке алу бойынша бухгалтерлік жазулар 

№ Операция мазмұны Шоттар 

корреспонденциясы 

Дт Кт 

1 2 3 4 

1 Өндіріс ғимаратын  жинаушыларға еңбекақы есептелінді 8411 3350 

2 Өнідірістік негізгі құралдарға амортизация есептелінді 8412 2420 

3 Өндірістік бағытта пайдаланылған жылу, электр қуаты, 

су үшін жеткізушілерден шот фактура келіп түскен кезде 

8413 3310 

Қосылған құн салығына 1420 3310 

4 Үстеме шығындардың бас шотқа жинақталуына 8410 8411-8413 

5 Кезең соңында үстеме шығындардың негізгі өндіріс 

шотына жинақталуы 

8110 8410 

6 Есепті кезең аяғында кем таратылған үстеме шығындар 

есептен шығарылды 

7010 8410 

7 Есепті кезең аяғында артық таратылған үстеме 

шығындарды есептен шығару 

8410 7010 

Ескерту: пайдаланылған әдебиет [7] негізінде автор құрастырған 

 

Өнімнің өзіндік құнын дұрыс есептеу мақсатында калькуляциялау объектілері 

арасында үстеме шығындарды бөліп тарату әдісін таңдап, пайдаланудың маңызы өте зор. 

Өндіріс процессінің автоматтандырылуына орай өнімнің өзіндік құнында еңбекақы 

шығындарының үлес салмағы азайып, үстеме шығындар артып отыр. 

Өндіріспен (қызметпен) тікелей байланысы жоқ, мысалы: логистикалық, 

жабдықтарды қайта жүргізу, сапаны бақылау тәрізді шығындар үлесі артты. Осыған орай, 

функциялар немесе операциялар бойынша шығындар есебі әдісі немесе АВС әдісі пайда 

болды. 

Дәстүрлі әдіс бойынша үстеме шығындарды бір ғана базаны пайдаланып, бірыңғай 

ставканы қолдану арқылы тарату өзіндік құнды нақты есептеуге мүмкіндік бермейді.  

Үстеме шығындардың қызметкерлер тарапынан бақыланатын бөлігін төмендету 

өнімнің құнын төмендетудің жолдарының бірі болып саналады. 

Қорыта келе, бәсекелестікке төтеп беріп, сапаны жоғарлата отырып, мол пайда табу 

барысында шығындарды азайту мақсатында компаниялар шығындар есебін, оның ішінде 

үстеме шығындары есебін тиімді ұйымдастырулары қажет. 

Пайдаланылған әдебиеттер тізімі 

1 Қазақстан Республикасының Президенті – Н.Ә.Назарбаевтың Қазақстан 

халқына жолдауы. «Қазақстан - 2050» Стратегиясы қалыптасқан мемлекеттің жаңа саяси 

бағыты. 14 желтоқсан 2012. 

2 Друри К. Управленческий и производственный учет. / Учебник. – М: Юнити, 

2015. – 1423 с. 

3 2 – ші Халықаралық Қаржылық Есептілік Стандарты Қорлар 

4 Кеулімжаев Қ.К., Нуркашева Н.С., Жарылкасинова М.Ж., Алайдарқызы Қ. 

Өндірістік және басқарушылық есеп / Оқу құралы. – Алматы: Фортуна, 2019. – 244 б. 

5 Ильина А.В. Управленческий учет. / Учебное пособие. – Екатеринбург.: Урал. 

Ун-та, 2016. – 160 с. 

6 Карпова Т.П. Управленческий учет. Учебник. – М.: Юнити – Дана. 2012.– 352 с. 

7 Нурсеитов Э.О. Ұйымдардағы бухгалтерлік есеп / Оқу құралы. – Алматы.: 

ЛЕМ, 2009. – 444 б. 
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Ақша қаражаттары қозғалысы туралы есеп беруді талдау 

 

Асылбаев Е.А. -  э.ғ.м., аға оқытушы, 

Алматы Экономика және Статистика Академиясы., Алматы қ. 

e-mail: erkebulan.asylbaev@mail.ru  

 

Ақша қаражаттарының қозғалысына талдау жасау, берiлген есеп беру мерзiмiнiң 

мәлiметтерi бойынша жүргiзiледi. Мұндай талдау ретроспективтi талдаудың кез-келген 

бөлiмдерi сияқты қаржылық менеджерге жүктеледi. Бiрақ талдау жасағанда белгiлi бiр 

дәрежеге ақтай алатын мынандай дәлелдер келтiруге болады 

Кәсiпорынның зиян шегуiн ақша қаражаттарының көп орынсыз жұмсауын көрсетедi, 

яғни бiрiншiден ақшалардың құнсыздануы және екiншiден олардың тиiмдi орналастыру 

мүмкiндiгiн жiберiп қоюымен, қосымша кiрiс алмағандығына байланысты. Мұндай 

байланыстардың пайда болуына кәсiпорында ақша қаражаттарының қозғалысына талдау 

жасау керек болады .  

Ақша қаражаттардың қозғалысы туралы есеп екi әдiспен орындалады: 

- тiкелей әдiс; 

- жанама әдiс. 

Тiкелей әдiсте сатып алушылармен тапсырыс берушiлерден түскен ақша 

қаражаттардың соммалары нақты кассаға, есеп айырысу шотқа, валюта шотқа және 

банктегi басқада шоттарға түскен ақша қаражаттармен көрсетiледi. Ал 

жабдықтаушылармен мердiгерлерге және персоналдарға кәсiпорынның кассасынан 

берiлген және есеп айырысу шоты мен банктегi басқа да шоттардан аударылған ақша 

қаражаттардың сомалары қолма-қол берiлген және аудару жолымен төленген ақшалы 

қаражаттары мен көрсетiледi.  

Ақша қаражаттарының талдауын  қамтамасыз етушi болып Қазақстан 

республикасындағы шаруашылық жүргiзушi субъектiлердiң қаржылық есеп берудiң жаңа 3 

"Ақша қаражаттарының қозғалысы туралы есеп беру" нысаны табылады.  

Операциялық қызмет - инвестициялық және қаржылық қызметтерiне жатпайтын 

субъектiнiң кiрiс алу бойынша негiзгi қызметi. 

Ивестициялық қызмет - ұзақ мерзiмдi активтердi сатып алу, сату және өтелетiн 

несилердi алу мен сату. 

Қаржылық қазмет - субъект қызметiнiң нәтижесi ретiнде займдық және меншiктi 

капиталдың шамасы мен көлемiндегi өзгерiстер.   

Операциялық қызметпен байланысты ақша қаражаттарының түсуi мынандай 

операциялар негiзiнде жүзеге асады өткiзiлген өнiм, iстелген жұмыстар және көрсетiлген 

қызметтер мен сатып алушылармен тапсырыс берушiлерден алынған аванстардың 

негiзiнде, ал жұмсалуы жабдықтаушылармен мердiгерлердiң шоттарын төлеу, 

жұмысшыларға еңбек ақы беру, әлеуметтiк салықтармен зейнет ақымен қамтамасыз ету 

қорларына төлемдер аударумен юджетке салықтар төлеу бойынша алынған немесе 

төленген пайыздары кiредi. 

Инвестициялық қызмет бойынша ақша қаражаттардың қозғалуы ол ұзақ мерзiмде 

қолданатын мүлiктердi алу және сату болып табылады, яғни бiрiншi кезекте оған негiзгi 

құралдар мен материалдық емес активтердiң түсуi мен жұмсалуы кiредi. 

Кәсiпорынның қаржылық қызметiмен байланысты ақша қаражаттардың түсуi ол ұзақ 

мерзiмдi және орта мерзiмдi несиелер мен зайымдар алумен акция комиссиясын ол 

жұмсалуы бұрын алынған несие бойынша қарыздарды жабумен қаржылық салымдармен 

дивиденттердi төлеу болып табылады.   

  Қысқа мерзімді активтердің құрамы мен құрылымын талдау. Айналым активтерін 

талдау бухгалтерлік есеп беру мәліметтері бойынша олардың құрамын, құрылымын және 

өтімділік дәрежесін зерттеуге бағытталған. 

mailto:erkebulan.asylbaev@mail.ru
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     Мұнда айналым капиталының құрылымының тұрақтылығы өндірістің және өнімді 

өткізу процесінің дұрыс жолға қойылғанын көрсететінін, ал егер керісінше болса, 

кәсіпорын жұмысының тұрақсызыдығының белгісі екенін есте ұстау қажет. 

 Ақша қаражаттары қозғалысын құрылымдық талдау. Талдаудың негізгі мақсаты - 

айналым капиталын басқарудың жетіспеушілігін уақытында анықтау және болдырмау және 

оны пайдалану тиімділігін, сонымен қатар қарқындатуды жоғарлатудың резервтерін табу 

болып табылады. 

     Айналым капиталының құрылымын талдау кезінде қаржылық жағдайдың 

тұрақтылығы елеулі мөлшерде айналым процесінің сатылары бойынша қаражаттарды 
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     Әрбір айналым сатысына капиталды салу мөлшері кәсіпорынның технологиялық және 

салалық ерекшеліктеріне байланысты болады. Мысалға, өндірістің материалсиымдылығы 

жоғары кәсіпорындар үшін өндірістік қорларға капиталды көбірек салуды қажет етеді, 

өндіріс циклі ұзақ кәсіпорындарға – аяқталмаған өндіріске капиталды салу тиімді. 

     Айналым активтерінің тұрақы және тұрақсыз бөліктерден тұратынын, яғни 

кәсіпорынның іскерлік белсенділігінің маусымдық ауысуларына тәуелді және тәуелсіз 

бөліктері болатынын есепке алу керек.        

      Талдауды терең жүргізу мақсатында қажетті ақпарат бар болса, барлық айналым 

активтерін тәуелділік категориясы бойынша топтастыру қажет. Мысалға, дебиторлық 

берешекті тез арада ақшаға айналдыру аяқталмаған өндіріске қарағанда жылдамырақ. 

Мұнда айналым қаражаттарының кез келген түрінің қолдану саласын есепке алу керек. 

Белгілі бір мақсатта ғана пайдаланылатын активтер үлкен тәуекелде болады (сатудың өте 

қиындығы) активтерге көп қаражат салған сайын, (жоғары тәуекелді категориясына 

қатысты) кәсіпорынның өтімділігі төмендей береді.  

 Бухгалтерлік баланста ақша қаражаттары құрамында кассадағы есеп беру күніндегі 

кассадағы, есеп және валюталақ шоттағы, несие ұйымдарының арнайы шоттарындағы, 

сонымен бірге жолдағы ақша қаражаттары қалдықтары көрсетіледі.  

Ақша қаражаттарын басқару бөлшектерді және дебиторлық берешектерді басқару 

сияқты үлкен рөл атқарады. Ақша ағындарын басқару өнері - шоттарда өте аз мөлшерде 

ағымдағы оперативтік қызмет үшін қажетті ақша қаражаттарын ұстау болып табылады. 

Ұйымды тиімді басқару үшін қажетті ақша қаражаттарының сомасы – бұл дегеніміз 

сақтандыру қоры, ол бірінші кезектегі төлемдерді жабу үшін жеткілікті болу керек. 

Кассадағы және банк шоттарындағы ақша қаражаттары табыс әкелмейді, ал олардың 

эквиваленттері – қысқа мерзімді қаржы салымдары аз ғана мөлшерде табыс береді, 

сондықтан оларды қауіпсіз көлемде қолда ұстау керек.  

Банк шоттарындағы ақша қаражаттары қалдықтарының көбеюі немесе азаюы 

ақшаның құйылуымен және кеткен ағынымен негізделеді. Оң ақша құйылымының кері 

ақша құйылымынан асуы ақшаның бос бөлшектерінің қалдықтарын жоғарлатады және 

керісінше, құйылымнан кеткен ағынның көп болуы ақша қаражаттарының тапшылығына 

әкеледі және несиеге қажеттілікті тудырады. 

Ақша қаражаттарында капиталдың болу уақыты келесі формуламен анықталынады: 

П= Бос ақша қаражаттарының орташа қалдықтары * уақыт күндері/ Ақша 

қаражаттары шоттары бойынша кредиттік айналымдар сомасы. 

Ақша қаражаттарының қалдықтарының болжамданған сомасын есептеу үшін келесі 

формуланы қолдануға болады: 

О= Ақша айналымның жоспарланған жылдық көлемі/ есеп беру кезеңіндегі ақша 

қаражаттары орташа қалдықтарының айналым саны.  

Талдау процесінде операциялық және қаржылық циклдің ұзақтығын анықтау керек. 

Операциялық циклге ұйымның қоймасына тауарлы-материалдық түсу мезетінен бастап, 

сатылған өнімдерден тұтынушылардан ақшаның түсу уақыты кіреді. 

Кәсіпорынның ырғақты қызмет етуі үшін ақша қаражаты қозғалысының 

жылдамдығының ерекше маңызы бар кәсіпорынның қаржылық жағдайының ойдағыдай 
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болуының негізгі шарттарының бірі, оның ағымдағы міндеттемелерін жабуды қамтамасыз 

ететін ақша қаражатының құйылуы болып табылады, демек, мұндай аса қажет ақша 

қаражаты қорының болмауы кәсіпорынның қаржылық қиыншылығы бар екенін 

куәландырады. 

Ақша қаражаттары  қозғалысын коэффициенттік талдау. Сонымен қатар, ақша 

қаражатының шамадан тыс көп болуы, инфляцияжәне ақшаның құнсыздануына 

байланысты, ісжүзінде кәсіпорын шығынға ұшырап отырғанын білдіреді. Осыған 

байланысты кәсіпорындағы ақша қаражатын басқарудың тиімділігін бағалау қажеттігі 

туындайды. 

Мұндай талдаудың әртүрлі тәсілдері бар. Атап айтқанда, қаржылық қиыншылықтың 

туындауының барометрі кәсіпорынның ағымдағы міндеттемелерінің көлемінің өсуі 

жағдайында, оның ағымдағы активтері құрамында ақша қаражатының үлесінің азаю үрдісі 

болып табылады. Ондай жағдай біздің кәсіпорынымызда орын алып отырған жоқ. 

Сондықтан ақша қаражаттары мен жедел міндеттемлердің арақатынасын ай сайын талдау, 

кәсіпорындағы ақша қаражатының шамадан тыс көптігін (жетіспеушілігін) жеткілікті түрде 

сипаттап береді. 

Ақша қаражатының айналымдылық коэффициенті мына формуламен есептеледі: 

Ақша қаражатының айналымдылық коэффициенті = талдау кезіндегі ақша 

қаражатының айналымы / ақша қаражатының орташа қалдығы 

Есептеу үшін ақша қаражатының шоттары бойынша (касса, есеп шот, банктегі шоттар 

және т.б.) кезеңнің басымен соңындағы қалдықтар шамасы туралы ішкі есеп мәліметтері 

пайдаланылады. Осы мақсатта мына формула қолданылады: 

ДСс = (ДС1 /2+ ДС2+ ДС3+……. ДСn /2)/ (n-1). 

Мұндағы: ДСn – n айының басындағы қалдықтар; 

 n – кезеңдегі айлар саны; 

 ДСс – ақша қаражатының орташа қалдығы; 

 ДС – талдау кезеңіндегі ақша қаражаттарының айналымы. 

Ақша қаражатының айналымын есептеу үшін талданып отырған кезеңдегі  

1030 «Ағымдағы банктік шоттағы ақша қаражаттары» шоты бойынша кредит айналымын 

пайдалану керек, онда кәсіпорындардың көпшілігі өздерінің контрагенттерімен ақша 

аударып есеп айырысатынын, ал ақша қаражатын касса арқылы беруде (мысалы, 

қызметкердердің  еңбекақысы немесе шаруашылық шығындарын төлеу) оны алдын ала 

банкетен алу болжамданады.    

Меншікті қаражат есебінен банктеарнайы шотт ашып, оныпайдалану (чек 

кітапшалары, аккредитивтер) да есептесу шотынан сәйкес арнайы шотқа қаражат 

аударумен байланыстыболады. Бұл жағдайда ақша шоты бойынша несие айналымдарының 

сомасының айналымы шамасын есептеу үшін пайдалану қосарлас шотқа яғни, оның 

қорытындысында кәсіпорындағы ақша қаражатының айналымдылық көрсеткіші 

айтарлықтай бұрмалануыена әкеліп соқтырар еді.  

Талдау жүргізген кезеңдегі айналымдар санын көрсететін ақша қаражатының 

айналымдылық коэффициентімен қатар, олардың жеткілікті екендігін бағалауға мүмкіндік 

беретін ақша қаражатының айналымы кезңінің ұзақтығы анықаталады. Осы мақсатта мына 

формула қолданылады:  

Дд.с = (ДСс*Д)/ ДС. 

Мұндағы: Дд.с – ақша қаражатының айналым кезеңі; 

                  ДСс – ақша қаражатының орташа қалдығы; 

                  Д – талдау кезеңінің ұзақтығы; 

                  ДС – талдау кезеңіндегі ақша қаражаттарының айналымы. 

Мысалы, біздің кәсіпорында ақша қаражатының айналым кезеңі 2,08-ден 4,86 күнге 

дейін ауытқыды делік. Басқаша айтқанда, кәсіпорынның шотына ақша түскен мерзімінен 

оның шығып кетуіне дейін, орташа үш күннен аз уақыт өтті (4,86-2,08).  
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Ақша қаражаты қозғалысының көрсетілген бағыттарын операциялық (ағымдағы), 

инвестициялық және қаржылық қызмет ауқымына қарау қажет.   

Айналымдардың барлық сатыларының ұзақтығын бір-біріне қоссақ, операциялық 

циклдің жалпы ұзақтығын анықтаймыз.  

Ұйым жеткізушілердің шоттарын кей кезде уақытша кешіктіріп төлейтін 

болғандықтан қаржылық циклдің ұзақтығы операциялық циклдің ұзақтығынан 

кредиторлық берешектің айналым уақытына аз болады. 

Талдау процесінде қаржылық циклдің динамикасын және олардың құрамын зерттеу 

керек, айналымның қай сатысында ақша қаражаттарының айналымдылығының 

ақырындағанын анықтап, оларды пайдалануды қарқындандыруға бағытталған шараларды 

жасау керек. Қаржылық циклдің қысқаруы жағымды деп бағаланады. Бұл дегеніміз ақша 

қаражаттарын пайдаланудың қарқындылығын жоғарлатады.  
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Особенностью животноводства является то, что оно дает большое количество 

разнообразной продукции, вследствие этого калькуляция животноводческой продукции 

наиболее сложная из всех видов продукции сельскохозяйственного производства. 

Например, каракулеводство дает шесть видов основной и побочной продукции (смушку; 

мясо; тушки ягнят, забитых на смушку; молоко; сычуги и шкуры павшего молодняка овец), 

пчеловодство - до десяти видов и т.д. 

Основными калькулируемыми видами продукции животноводства являются молоко, 

шерсть, яйцо, мед, приплод, а также привес и прирост животных в зависимости от того, 

подлежит ли эта группа скота взвешиванию или на нее начисляется только прирост, 

например, в коневодстве, верблюдоводстве, звероводстве и т. д. 

Продукцией в звероводстве и кролиководстве служит молодняк, забитый на шкурку, 

проданный на племя, переведенный в основное стадо и оставленный на выращивание. 

Немаловажной особенностью животноводства выступает также самовоспроизводство в 

натуре части средств производства. К примеру, выращенных в хозяйстве животных (продукт 

труда) используют в качестве продуктивного и рабочего скота (средство труда). Взрослый 

продуктивный и рабочий скот, учитываемый как основные средства, выбраковывают из 

основного стада и переводят на откорм (оборотные средства), готовую продукцию 

птицеводства - яйцо (оборотные средства) используют в качестве исходного материала в 

процессе производства для создания предметов труда и т. д. 

Кроме того, каждая отрасль животноводства имеет свои особенности, 

обусловливающие специфику организации бухгалтерского учета. 

Особенности учета сельскохозяйственного производства заключаются в том, что в 

процессе выращивания в стаде постоянно происходят изменения. Динамику прироста скота 

отражают в специальных документах, которые можно определить как первичные. Их 

mailto:a.atchabarova@mail.ru
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особенность состоит в том, что они разрабатываются в специфичной форме, нацеленной на 

отражение движения факторов и средств производства в виде животных. 

Животные в сельскохозяйственных предприятиях выступают в роли средств труда 

(продуктивный и рабочий скот) и предметов труда (молодняк и взрослые животные на 

откорме). В качестве средств труда выступают животные, от которых при их жизни получают 

продукцию: молочное стадо коров, рабочие лошади, верблюды, овцы и другое. В качестве 

предметов труда выступают животные, продукцию от которых в основном получают после 

их забоя (нагульный молодняк и выбракованные из основного стада животные), а также 

молодняк до его перевода в основное стадо. 

Основными счетами для отражения хозяйственных операций и учета затрат на 

производство в животноводстве являются: 

2931 «Незавершенное строительство», 

8110 «Основное производство», 

1320 «Готовая продукция», 

2415 «Прочие основные средства», 

7010 «Себестоимость реализованной продукции и оказанных услуг», 

3310 «Краткосрочная задолженность поставщикам и подрядчикам»[1]. 

Особенностями являются соответствующие субсчета, объясняющие сущность 

хозяйственной операции, такие как «Поросята до двух месяцев», «Затраты по содержанию 

основного стада» и др. 

Большое значение имеет своевременный и достоверный учет всех операций, 

связанных с движением животных на выращивании и откорме, обеспечивающий их 

сохранность и охватывающий все изменения, происходящие в их составе. Продукцией 

процессов выращивания и откорма животных выступает привес (прирост) живой массы, 

стоимость которого равна затратам по содержанию соответствующих видов и групп 

животных. Привес (прирост) присоединяется к первоначальной массе и стоимости 

животных. Учет животных на выращивании и откорме ведут материально ответственные 

лица. 

Животные на выращивании и откорме представляют собой по существу 

незавершенное производство отрасли животноводства и для их учета на счете 2931 

«Незавершенное строительство» рекомендуется открывать отдельный субсчет «Молодняк 

животных на выращивании и откорме». 

В процессе выращивания молодняка животных и откорма скота количество животных 

в стаде увеличивается как за счет получения приплода от своего маточного поголовья, так и 

за счет приобретения племенного молодняка. Увеличивается также и откормочное 

поголовье за счет постановки на откорм скота, бракованного из основного стада. В стаде 

постоянно происходят изменения вследствие перемещения молодняка из одной возрастной 

группы в другую, увеличения живой массы и стоимости скота. 

Немаловажное значение имеет своевременный учет полученного приплода. Телят, 

поросят, ягнят и козлят приходуют в день их рождения. Рождение жеребят и верблюжат 

оформляют в возрасте одних суток. Цыплят, гусят, утят и индюшат приходуют в суточном 

возрасте (при инкубации в своем хозяйстве) и в день поступления (при покупке на стороне). 

Крольчат и щенков, пушных зверей берут на учет не позднее последнего дня месяца. Оленят 

пантовых оленей (пятнистых и маралов) приходуют на 30 (31) число каждого месяца (с 

уточнением данных в конце года - при полной инвентаризации), оленят северных оленей - 

один раз в год на 31 мая. 

Движение молодняка и животных на откорме оформляют при помощи 

специализированных документов. Для организации точного учета важно оформить эти 

документы своевременно, чтобы в них нашли свое отражение все изменения в количестве, 

массе и стоимости молодняка и животных на откорме. 

Формы первичных документов могут быть разработаны хозяйствующим субъектом 

самостоятельно, с соблюдением минимальных требований, утвержденных уполномоченным 
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органом. В данном разделе формы первичного учета движения молодняка животных и скота 

на откорме могут быть рекомендованы к использованию по усмотрению хозяйствующего 

субъекта. 

Основным первичным документом, по которому приходуют приплод большинства 

животных, является акт на оприходование приплода животных (форма № 95-4.1) [2].Этот 

документ составляют в двух экземплярах работники хозяйства с участием зоотехника и 

ветеринарного врача. В акте указывают, за кем из животноводов было закреплено 

расплодившееся животное, кличку и номер матки, количество и массу родившихся 

животных, их пол, присвоенные молодняку номера, отличительные признаки (масть, 

приметы, промеры). В акте записывают всех животных данного вида, расплодившихся в 

хозяйстве. 

В звероводческих хозяйствах основанием для оприходования приплода зверей 

служит накопительный акт на оприходование приплода зверей (форма № 96-4.2). Записи в 

акт делают ежедневно, по мере получения приплода, и заканчивают после окончания 

щенения (окрола). Показатели акта отражают в зоотехническом учете и в книге учета 

движения скота (форма № 34-4.14). 

Приплод птицы, полученной в инкубаторе хозяйства, приходуют на основе отчета о 

процессах инкубации (форма №105-4.10)[2]. 

Большое значение имеет правильное документальное оформление перевода 

животных из одной технологической или возрастной группы в другую. Перевод молодняка 

в другие группы и в основное стадо производят в определенные сроки. Телок старше двух 

лет переводят в группу коров в день отела, бычков старше года (выращиваемых на племя) 

переводят во взрослое стадо в 18-месячном возрасте. Ягнят (или козлят) рождения прошлого 

года и ярок переводят в основное стадо в возрасте 18-20 месяцев после формирования их в 

маточные отары и проведения случки. Проверяемых свиноматок переводят в группу 

основных свиноматок после отъема поросят первого опороса, проверяемых хряков в 

основное стадо включают в возрасте 18—22 месяцев после оценки продуктивности 

покрытых ими маток. 

Молодняк птицы переводят во взрослое стадо в следующем возрасте: куры 

яйценоских пород - 150 дней, мясных и мясояичных пород - 180 дней, гуси - 240 дней, утки 

- 180 дней, индейки -240 дней. 

Молодняк зверей всех, видов (включая соболей) переводят в основное стадо до 31 

декабря, а переходящий молодняк - не позднее 28-29 февраля. Перевод молодняка кроликов 

во взрослое стадо осуществляют на последнее число месяца в возрасте не менее пяти 

месяцев. 

Отбивку ягнят или козлят рождения текущего года от маток осуществляют в 

четырех-пятимесячном возрасте, а отъем поросят - в двухмесячном. Свинок ремонтных 

должны переводить в группу проверяемых свиноматок в возрасте 9-10 месяцев и живой 

массой не менее 100 кгчерез месяц после первой плодотворной случки; хряков ремонтных 

переводят в группу проверяемых хряков в возрасте пуска в случку (12-14 месяцев) живой 

массой не менее 160 кг. 

Перевод животных в другие возрастные группы оформляют актом на перевод 

животных из группы в группу. Этот документ составляют в день перевода молодняка 

животных из младшей возрастной группы в старшую; при переводе скота основного стада 

на откорм вследствие его выбраковки; при переводе молодняка в основное стадо 

(формирования основного стада). В акте на перевод животных из группы в групп}- приводят 

данные, характеризующие переводимых животных (количество, масса, пол, возраст, оценка и 

др.), а также указывают фамилии работников хозяйства, за которыми они были закреплены и 

под чью ответственность переданы. В составлении акта, кроме животноводов, обязательно 

принимают участие ветеринарно-зоотехнические работники. 

В случае забоя, падежа, вынужденной прирезки, ликвидации скота по другим 

причинам, в день выбытия животного составляют акт на выбытие животных и птицы. Убой 
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и падеж животных на самобойне в свиноводческих комплексах оформляют учетным листом 

убоя и падежа животных. 

В акте приводят характеристику выбывшего животного и указывают причину 

выбытия. На оборотной стороне акта перечисляют виды и количество продукции, 

полученной от выбытия скота, и ее назначение. Акт подписывают руководитель хозяйства 

(отделения, фермы), зоотехник, ветеринарный врач и лицо, за которым было закреплено 

выбывшее животное. 

Ветеринарные работники указывают в акте порядок использования продукции - в 

пищу, на откорм животным, технические отходы и т.п. Продукты забоя, а также 

используемые продукты падежа животных сдают на склад хозяйства по накладной, которую 

с распиской кладовщика, принимавшего продукцию, прилагают к акту на выбытие животных 

и птицы. 

Особенностью учета молодняка и животных на откорме является то, что в процессе 

выращивания и откорма при неизменном количестве голов меняется их вес и стоимость за 

счет присоединения к первоначальной массе привеса или прироста животных. Для 

определения получаемого прироста живой массы скота и соответственно его дооценки 

необходимо систематическое взвешивание животных. Результаты взвешивания отражают в 

специальной ведомости[3]. 

Взвешивание молодняка крупного рогатого скота, свиней и взрослого поголовья 

этих видов животных, находящихся на откорме, следует производить ежемесячно. Кроме 

того, взвешивание животных необходимо проводить в следующих случаях: при рождении, 

приобретении молодняка, переводе в следующую возрастную группу и основное стадо (а по 

овцам - при отбивке), при постановке выбракованных животных основного стада на откорм, 

при снятии с откорма перед забоем. В тех случаях, когда взвешивание животных невозможно 

(например, нетелей, супоросных разовых и проверяемых свиноматок и молодых овцематок 

на определенной стадии беременности и т.д.), их масса принимается по последнему 

взвешиванию. В последующем прирост живой массы определяют путем взвешивания этих 

животных после их отела, опороса или окота. 

Не подлежат взвешиванию молодняк лошадей и других видов рабочего скота, а также 

кролики, звери и некоторые другие виды мелких животных. По молодняку этих животных 

определяют не привес (прирост живой массы), а расчетный прирост, определяемый по 

количеству кормо-дней пребывания молодняка в хозяйстве. 

Поголовье крупного рогатого скота и свиней взвешивают полностью. Овцы, козы и 

некоторые другие виды мелких животных взвешивают выборочно. 

Выборочное взвешивание организуют следующим образом: отбирают и взвешивают 

определенное количество (не менее 5%) животных по каждой возрастной группе. При этом 

следует выбирать наиболее типичные для группы экземпляры. Затем определяют среднюю 

массу одной взвешенной головы по каждой возрастной группе отдельно. Для этого общую 

массу животных, которых взвешивали, делят на количество голов взвешенных животных. 

После этого путем умножения средней массы одной головы на общее количество голов, 

числящихся в данной возрастной группе, устанавливают живую массу всего поголовья на 

конец отчетного периода. 

Определив живую массу животных на конец отчетного периода сплошным или 

выборочным взвешиванием, находят полученный за этот период времени прирост живой 

массы  он определяется следующим способом к живой массе по группе на конец отчетного 

периода прибавляют живую массу животных выбывших за период (перевод в старшую 

группу, реализация, вынужденный забой и прочее с включением массы павших животных по 

последнему взвешиванию) минусуют массу животных поступивших за отчетный период в 

данную группу, также отнимают массу животных числящихся на начало отчетного периода. 

К этому следует отметить, что полученный валовой прирост живой массы животных группы 

в течении отчетного периода (без прироста живой массы по павшим животным с последнего 

взвешивания до падежа).  
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Расчет полученного прироста живой массы проводят в специальном документе 

«Расчет определения привеса». Для определения продукции выращивания скота и птицы из 

валового прироста живой массы исключают живую массу падежа животных. Все изменения 

в стаде, зафиксированные в первичных документах, отражают в книге учета движения 

животных и птицы, которую ведут по половозрастным группам скота. 

На каждую группу животных в книге отводят несколько страниц. Данные записывают 

в книгу в день, когда произошли изменения в стаде, на основании соответствующих 

первичных документов. При этом по приходу отражают приплод, перевод из других групп, 

покупку, а также прирост живой массы и т.д., по расходу - реализацию (по видам), перевод 

в другие группы, падеж и др. Учет ведут по количеству голов и их живой массе. 

Ежемесячно в книге учета движения животных и птицы выводят итоги, которые 

переносят в отчет о движении скота и птицы. Отчет составляют в двух экземплярах, один из 

которых остается в хозяйстве, а второй (с приложенными к нему первичными документами) 

передают в бухгалтерию. 

В отчете по каждой учетной группе скота показывают остаток на начало месяца, 

движение за месяц и выводят остаток на конец месяца. В отчет о движении скота и птицы 

включают также данные о движении скота основного стада. Таким образом, этот отчет 

отражает весь оборот стада животных за отчетный период. 

На свиноводческих комплексах ведут учетный лист движения животных и расхода 

кормов и учетный лист убоя и падежа животных. Карточки и отчеты в установленные сроки 

сдают в бухгалтерию, где их проверяют. Они служат основанием для записи данных в 

бухгалтерские регистры. 

Животноводство представляет собой определенный замкнутый процесс, при этом 

молодняк животных переводят в основное стадо, затраты которого распределяют на готовую 

продукцию, часть которой служит основой для воспроизводства молодняка и т. д. 

Цикличность производственного процесса не позволяет в течение отчетного периода 

учитывать затраты по фактической себестоимости. Все движение в течение отчетного 

периода осуществляют по учетной стоимости, в конце года проводят корректировки 

(допроведение до фактической стоимости, либо сторно). 

В животноводстве, помимо исчисления себестоимости полученной продукции, по 

каждой учетной группе скота определяют также себестоимость кормо-дней и содержания 

одной головы животных. 

Себестоимость кормо-дня определяют делением затрат по данной учетной группе 

животных на количество кормо-дней их содержания, которое устанавливают по данным 

книги учета движения животных и птицы, где по каждой учетной группе ежедневно 

фиксируют все изменения и выводят остаток. Сумма ежедневных остатков по книге составит 

общее количество кормо-дней. 

Себестоимость содержания одной головы животных определяют делением затрат по 

учетной группе на среднее количество голов содержания в данный период, которое 

устанавливают путем деления учетного числа кормо-дней на число календарных дней 

содержания в периоде. 
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Аренда - предоставление арендодателем арендатору за плату имущества во 

временное владение и пользование. Согласно НСФО 1 различают финансовую и 

операционную (текущую аренду), продажа с обратной арендой [1].Финансовая аренда - пе-

редача арендатору большей части выгод и рисков, связанных с правом собственности на 

имущество. При этом арендатор отражает арендованное имущество в своей финансовой 

отчетности в качестве актива (объекты основных средств) и одновременно в качестве 

обязательства. Арендодатели признают активы, находящиеся  в финансовой аренде, в 

балансе и представляют их в качестве дебиторской задолженности в сумме равной чистым 

инвестициям в аренду. Само право собственности на арендный период может передаваться 

или не передаваться.  

Операционная (текущая аренда) - любая другая аренда, за исключением 

финансовой. Доход от операционной аренды отражается в составе доходов на 

прямолинейной основе на протяжении срока аренды. 

Операции продажи с обратной арендой – подразумевает продажу актива с его 

последующей обратной арендой продавцом. 

Однако особенность земли, как вида собственности, состоит в том, что она обычно 

имеет неопределенный срок полезного функционирования. Если не предполагается, что 

право собственности переходит к арендатору к концу срока аренды, то арендатор не несет 

основные риски и не получает выгод, связанных с правом владения. Такая аренда 

классифицируется как текущая. 

Согласно ст. 35 Земельного кодекса РК[2], земельный участок может быть 

предоставлен гражданам и юридическим лицам на праве временного возмездного 

землепользования (аренды). Право временного возмездного землепользования может быть 

краткосрочным (до 5 лет) и долгосрочным (от 5 до 49 лет). Сроки предоставления права 

временного землепользования устанавливаются с учетом предоставляемого права на 

земельный участок, его целевого назначения и зонирования территории. Расторжение 

исполнительными органами договоров временного землепользования в одностороннем 

порядке, кроме случаев, предусмотренных в Земельном кодексе РК, а также в случаях, когда 

порядок расторжения указан в самом договоре, не допускается. 

Временный возмездный землепользователь (арендатор), надлежащим образом 

исполнявший свои обязанности, имеет, если иное не установлено законодательными актами 

Республики Казахстан или договором, по истечении срока договора при прочих равных 

условиях преимущественное перед другими лицами право на заключение договора на новый 

срок. Арендатор обязан письменно уведомить арендодателя о намерении заключить такой 

договор в срок, указанный в договоре, если в договоре этот срок не указан, то в трехмесячный 

срок до окончания срока действия договора. 

Негосударственные землепользователи, выкупившие у государства право 

временного возмездного долгосрочного землепользования, вправе сдавать принадлежащие 

им земельные участки (или их части) в аренду (субаренду) или во временное безвозмездное 

пользование, а также отчуждать принадлежащее им право временного землепользования в 

пределах срока договора аренды земельного участка без согласия собственника земельного 

участка при условии уведомления территориального органа по управлению земельными 

ресурсами, если иное не установлено Земельным кодексом РК. 

В указанных случаях ответственным по договору аренды земельного участка перед 

арендодателем становится новый арендатор земельного участка, за исключением передачи 

арендных прав в залог. 

При продаже земельного участка, находящегося в государственной собственности, 

арендатор данного земельного участка имеет преимущественное право его покупки в 

порядке, установленном гражданским законодательством РК для продажи доли в праве 
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общей собственности постороннему лицу, за исключением случаев, когда арендуемый 

земельный участок приобретается собственниками зданий, строений и сооружений. 

Право временного возмездного землепользования для ведения крестьянского 

(фермерского) хозяйства и товарного сельскохозяйственного производства предоставляется 

гражданам и негосударственным юридическим лицам Республики Казахстан на срок до 49 

лет, а иностранцам и лицам без гражданства на срок до 10 лет. 

Таким образом, сельскохозяйственные предприятия могут арендовать земельные 

угодья у других землепользователей, а также земельные доли у работников предприятия и 

неработающих пенсионеров. Их учет ведут на забалансовом счете учета арендованных 

основных средств, как правило, по цене земли, устанавливаемой территориальным органом по 

управлению земельными ресурсами дифференцированно от кадастровой (оценочной) 

стоимости конкретного земельного участка. 

Между арендодателем и арендатором составляется договор, в котором указывается 

площадь арендуемого земельного участка, качественное состояние земли, срок аренды, 

порядок, условия и сроки уплаты арендной платы, распределение обязанностей сторон по 

поддержанию плодородия земель и др. 

Начисление арендной платы арендатор производит ежеквартально или один раз в 

год. На сумму начисленной арендной платы дебетуют счет учета затрат по растениеводству, 

аналитический счет сельскохозяйственной культуры, возделываемой на арендуемой земле, 

кредитуют счет учета расчетов с прочими кредиторами (при аренде у своих работников, 

других землепользователей и земельной доли у неработающих пенсионеров). При этом на 

сумму арендной платы производят запись: 

дебет 8410 «Накладные расходы» субсчет «Арендная плата» кредит 3360 

«Краткосрочная задолженность по аренде». 

Выплата в денежной форме оформляется записью: Дебет 3360 «Краткосрочная 

задолженность по аренде»  

Кредит 1030 «Денежные средства на текущих банковских счетах», 1010 «Денежные 

средства в кассе». 

Выплата арендной платы на землю может производиться как денежными средствами, 

так и сельскохозяйственной продукцией. При оплате продукцией: 

а) на фактическую себестоимость: 

Дебет 7010 «Себестоимость реализованной продукции и оказанных услуг» Кредит 

1320 «Готовая продукция»; 

б) на договорную стоимость без НДС): 

Дебет 3360 «Краткосрочная задолженность по аренде»  

Кредит 6010 «Доход от реализации продукции и оказания услуг»; 

в) на сумму НДС: 

Дебет 3360 «Краткосрочная задолженность по аренде» кредиторская задолженность 

Кредит 3130 «НДС». 

Сельскохозяйственное предприятие может сдавать свои земельные угодья в аренду 

другим компаниям, в этом случае также составляется договор. Если земельный участок, 

сдаваемый в аренду, числится на балансе сельскохозяйственного предприятия, то на его 

балансовую стоимость производится запись: 

Дебет 2410 «Основные средства» субсчет «Земля» субсчет «Сданная в аренду» Кредит 

2410 «Основные средства» субсчет «Земля» субсчет «Собственная»[3]. 

Если земельный участок, сдаваемый в аренду, числится на забалансовом счете, то и 

передача земли в аренду учитывается на забалансовом счете. Арендные платежи за сдачу 

земли в аренду относятся на финансовые результаты сельскохозяйственного предприятия.  

В соответствии с Земельным кодексом РК[2], земельный участок может находиться в 

общей собственности нескольких лиц с определением доли (пая) каждого из собственников 

(долевая собственность) или без определения долей (совместная собственность). Земельные 

доли в земельном участке, находящемся в общей долевой собственности или общем долевом 
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землепользовании, являются самостоятельным объектом земельных прав и обязанностей, 

если законодательными актами РК не установлено иное. 

Порядок пользования земельным участком, находящимся в общей собственности 

(общем землепользовании), определяется договором между участниками общей 

собственности (общего землепользования). При не достижении соглашения между ними 

порядок пользования определяется судом. Соглашение участников или решение суда о 

порядке пользования земельным участком подлежит регистрации в органе, осуществляющем 

государственную регистрацию прав на недвижимое имущество. 

Порядок пользования земельным участком сельскохозяйственного назначения, 

находящимся в общей собственности (общем землепользовании), принимается общим 

собранием участников долевой собственности (долевого землепользования). Уведомление 

участников долевой собственности (долевого землепользования) о предстоящем собрании 

производится не менее чем за один месяц до даты его проведения в письменной форме под 

расписку. 

При условии надлежащего уведомления собрание считается правомочным при 

участии не менее 50% участников долевой собственности (долевого землепользования) или 

их представителей. Решение принимается простым большинством голосов присутствующих 

на собрании участников долевой собственности (долевого землепользования) и 

оформляется протоколом. Протокол подписывается всеми присутствующими участниками 

долевой собственности (долевого землепользования) или их представителями. 

В настоящее время часть сельскохозяйственных угодий имеет денежную оценку, она, 

естественно, учитывается на балансе предприятия: Большая же часть угодий, не имеющая 

денежной оценки, учитывается на забалансовом счете. Эти условия порождают 

особенности учета земельных угодий, поделенных на паи (доли) между работниками 

предприятия и другими землепользователями. 

Земельные паи (доли) могут получить трудоспособные работники, бывшие 

работники предприятия, находящиеся на действительной воинской службе, на учебе в 

высших, средних и других учебных заведениях, избранные в органы государственной 

власти. 

Если земельные угодья, числящиеся на балансе предприятия, поделены на паи (доли), 

то на их Стоимость работникам могут выдаваться земельные акции. На счете учета основных 

средств эти земельные угодья учитываются персонально по каждому работнику, 

пенсионеру, другому землевладельцу. 

При переоценке земельных угодий производят бухгалтерскую запись: Дебет 2410 

«Основные средства» субсчет «Земля» Кредит 5420 «Резерв на переоценку основных 

средств». 

При выходе из предприятия работник имеет право получить свой земельный пай при 

организации крестьянского (фермерского) хозяйства в натуре. В данном случае на стоимость 

земельных угодий, выделенных для крестьянского (фермерского) хозяйства, производится 

запись: Дебет 5000 «Уставный капитал» Кредит 2410 «Основные средства» субсчет 

«Земля». 

Если выдел земельной доли в натуре не допускается законодательными актами РК 

или невозможен без несоразмерного ущерба земельному участку и всему, что с ним прочно 

связано, выделяющийся собственник (землепользователь) имеет право на выплату ему 

стоимости его земельной доли друтими участниками общей долевой собственности (общего 

землепользования) либо продать ее другому липу в соответствии с правилами Земельного 

кодекса РК. 

При уменьшении уставного капитала в связи с выходом части работников из 

предприятия и созданием крестьянских (фермерских) хозяйств должны быть пересмотрены 

учредительные документы предприятия. 
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В тех случаях, когда работник предприятия продал свой земельный пай (акции) 

хозяйству, то на сумму оплаты производится запись: Дебет 5210 «Выкупленные 

собственные долевые инструменты» 

Кредит 1030 «Денежные средства на текущих банковских  счетах», 1010 «Денежные 

средства в кассе»Кредит 5210 «Выкупленные собственные долевые инструменты»[3]. 

Когда земельные угодья, числящиеся на забалансовом счете, поделены на паи (доли), 

то они учитываются на этом счете персонально по каждому работнику, пенсионеру и 

другому землевладельцу без передачи в натуре. При выходе работника из 

сельскохозяйственного предприятия и создании крестьянского (фермерского) хозяйства 

земельный пай, как обычно, выделяется в натуре. Однако в данном случае в бухгалтерском 

учете никаких записей не производится. На забалансовом счете площадь земельных угодий 

предприятия уменьшается на земли, выделенные для образование крестьянского 

(фермерского) хозяйства. При этом соответствующие изменения вносятся в земельную 

кадастровую книгу хозяйства. 

 При покупке сельскохозяйственным предприятием земельной доли у своего 

работника, у пенсионера или другого владельца земельной доли, учитываемой на 

забалансовом счете, площадь земельных угодий на забалансовом счете уменьшается и, 

соответственно, увеличивается на счете 2410 «Основные средства» субсчет «Земля». При 

этом при покупке земельной доли, учитываемой на забалансовом счете, применяется 

нормативная цена земли. 
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Нарық жағдайындағы ағымдағы және қаржыландырылатын жалдың мәні 

және олардың жіктелуі 

 

Әбілда Р. Х.  - магистрант 

Алматы экономика және статистика академиясы 

e-mail: raika_abilda@mail.ru 

 

Жалға алу - бұл келісімшарт, оған сәйкес жалға беруші жалға алушыға белгілі бір 

мерзімге мүлікті (жылжымалы немесе жылжымайтын) пайдалану құқығын сыйақыға 

береді. 

Әдетте, мүлікті жалға алу қажеттілігі жалға алушыға сатып алудан гөрі жалға алу 

тиімді болған кезде пайда болады. Себептер әр түрлі болуы мүмкін: қаржылық жағдай, 

төлем қабілеттілігі, қажеттілік кезеңі (уақыт) немесе жалға алынған мүліктің кез-келген 

ерекшелігі және т.б.д. 

Мүлікті жалға алу кезінде тараптардың шарттары, құқықтары мен міндеттері жалдау 

шартында реттеледі, онда шарттар, тағайындаулар, мерзімдер, төлемдер, тозу 

коэффициенті және жалға алуға қатысты барлық басқа мәселелер көрсетіледі. Жалдау 

сонымен қатар жалдау түріне бағытталған. Жалға алу төлем құқығы болуы мүмкін. 

Мысалы, қаржылық жалдау кезінде жалдау мерзімі аяқталғаннан кейін меншік құқығы 

ауысып немесе ауыспауы мүмкін. Егер меншік құқығы берілсе, мұндай келісім-шарт төлем 

шарты деп аталады. 

Жоғарыда келтірілген мысалдан көріп отырғанымыздай, жалға алынған мүлікке 

меншік құқығы жалға берушіде қалады немесе жалға алушыға өтуі мүмкін. Жалға 

mailto:raika_abilda@mail.ru
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алушының келісімшартқа сәйкес жалға алынған мүлікті пайдалану нәтижесінде алған 

өнімдері мен кірістері оның меншігі болып табылады. 

Жалға алу есебі ХҚЕС (IFRS) 16 –«Жалға беру» арқылы реттеледі. Бұл стандарт 2019 

жылдың 1 қаңтарынан бастап күшіне енді. 

Бірнеше сипаттамалары мен сипаттамалары бойынша жалдау 2 түрге бөлінеді (1 

сурет.): 

 
Сурет 1 - Жалға алу түрлері 

 

Төменде жалдау түрлерінің қандай айырмашылық сипаттамалары бар екенін 

анықтауға тырысайық 

 

Кесте 1 – Жалдау түрлерінің сыныпталуы 

 

Жалдау түрлерінің ерекшелендіретін сипаттамалары 

№ Сипаттамалары Жалға алу 

1 Түрі Қаржылық жалға алу Операциялық жалға алу 

2 Анықтама – анықталатын активтің 

пайдаланылуын бақылау 

құқығын және мүлікті жалға 

алған адамға пайдаланудан 

пайда алу құқығын беретін 

жалдау. 

– қаржылық жалдаумен 

байланыстыруға 

болмайтын кез келген 

басқа жалдау. 

3 Мерзім бойынша 

ерекшелік 

Жалдау мерзімі 12 айдан 

асады  

Қысқа мерзімді жалдау  

4 Баға бойынша 

ерекшелік 

Құны 5000 доллардан асатын 

актив (жаңа ұқсас активтің 

құнына негізделген) 

Актив, құны 5000 

доллардан төмен (жаңа 

ұқсас активтің құнына 

негізделген) 

5 Баланста көрсету 

(01.01.2019ж. 

өзгертулер бар) 

Көрсетіледі Көрсетілмейді 

6 Есептілікте есепке 

алу(01.01.2019ж. 

өзгертулер бар) 

Активтер мен міндеттемелер 

ретінде есепке алынады 

Баланстан тыс есепке 

алынады 

Ескерту – [1] мәлімет негізінде автормен құрастырылған 

 

Ақпаратқа қарасақ, келесідей түсініктемеге ие боламыз: қаржылық жалдау - бақылау 

құқығын береді, пайдаланудың артықшылықтары және кейде төлем жасауға мүмкіндік 

береді, жалдау ұзақ мерзімді, белгіленген мөлшерден жоғары құны бойынша, қаржылық 

есептілікте біз баланста активтер мен міндеттемелерді абзацтарда көрсетеміз, ал 

Қаржылық 

Опрерациялық 

Жалға алу 
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операциялық жалдау тек пайдалану құқығын береді, қысқа мерзімді, қаржылық есеп 

баланстан тыс шоттарда көрсетіледі. 

2020 жылдың 31 желтоқсанына дейін барлық лизингтік шоттар қысқа мерзімді 

болып көрінді: жалдау мерзімі басталған күні жалға алушылар қаржылық жағдай туралы 

есептерінде қаржылық жалдауды тануы керек (баланста) сомалар бойынша активтер мен 

міндеттемелер ретінде, мүліктің әділ құнына тең, бұл жалға беріледі, немесе дисконтталған 

құн (дисконтталған құн) минималды жалдау төлемдері (егер бұл сома төмен болса) бұл 

жағдайда көрсетілген мәндердің әрқайсысы жалдау қатынастарының басталған күніне 

анықталады. Минималды жалдау төлемдерінің дисконтталған құнын есептеу кезінде 

қолданылатын дисконттау ставкасы, егер мұндай ставканы анықтауға практикалық 

мүмкіндік болса, жалдау шартында көзделген пайыздық мөлшерлемені білдіреді. Егер оны 

анықтау мүмкін болмаса, жалға алушының есептелген пайыздық мөлшерлемесін қолдану 

керек. Жалға алушының кез-келген бастапқы тікелей шығындары актив ретінде танылған 

сомаға қосылады. 

Қаржылық жалдау шарты бойынша жалға алынған мүлік жалға алушының 

балансында есепке алынады. Қаржылық лизинг амортизациялық шығындар мен әр есепті 

кезеңдегі қаржылық шығындарға әкеледі. 

 Жалдау шарты бойынша есептелген сыйақы мөлшерлемесі - бұл лизинг алушы 

ұқсас жалдау шарты бойынша төлеуге мәжбүр болатын пайыздық мөлшерлеме немесе егер 

мұндай жағдайды анықтау мүмкін болмаса, лизинг басталған күні лизинг алушы сол 

мерзімге және осыған ұқсас кепілмен қарыз қаражатын тарта алатын мөлшерлеме тиісті 

активті сатып алу. 

Минималды жалдау төлемдері қаржыландыру шығындары мен өтелмеген 

міндеттеменің төмендеуі арасында бөлінеді. Қаржыландыру шығындары жалдау мерзімі 

ішінде барлық кезеңдерге бөлінуге жатады, осылайша міндеттеменің өтелмеген қалдығы 

бойынша тұрақты мерзімді пайыздық мөлшерлеме алынады. 

Операциялық жалдауға тән: 

 жалға алынған мүлікті лизинг мерзімі аяқталғаннан кейін үй иесіне қайтару; 

 жалға берушіге меншік құқығын, ал жалға алушыға меншік құқығын (жалдау 

мерзімі бойынша) сақтау; 

 жалға берушіде тіркелген жалға алынған активтер бойынша амортизацияны 

есептеу; 

 жалдау төлемдерін шығындар ретінде тану.  

Операциялық жалдау негізінде пайдалануға берілген негізгі құралдар сияқты 

объектілерді есепке алу жалға алушының балансында есепке алынбайды. Олар 001 «Жалға 

алынған негізгі құралдар» шотындағы баланстан тыс есепке алынады [2]. 

Халықаралық қаржылық есептілік стандарттары жөніндегі кеңес 2018 жылдың 13 

қаңтарында жаңа стандартты, ХҚЕС (IFRS) 16 «Жалға алу» жариялады. 

 Жаңа жалдау стандарты - ХҚЕС (IFRS) 16-ға сәйкес, 2019 жылдан бастап жалға 

алудың көп бөлігі қаржылық жағдай туралы есепте көрсетілуі керек. 

Жаңа стандарттың талаптарына сәйкес, компаниялар қаржылық жағдай туралы 

есепті ашық ету үшін жаңа активтер мен міндеттемелерді таниды. 

Жаңа стандарт жалға алушылардың жалдау шарттарын есепке алу тәртібін түбегейлі 

өзгертеді. ХҚЕС (IFRS) 16 жалға алушылардың жалдаудың қолданыстағы екі моделін 

жояды, оған сәйкес қаржылық жалдау қаржылық жағдай туралы есепте көрсетіледі және 

операциялық жалдау шарттары көрінбейді (яғни «баланс үшін» есепке алынады). Оның 

орнына қаржылық жағдай туралы есепте барлық жалдау шарттарын қаржылық жалдау 

шарттарын есепке алудың қолданыстағы тәртібіне ұқсас тәртіпте көрсетудің бірыңғай 

моделі енгізіледі. 

Жал иелері үшін бухгалтерлік есеп тәртібі іс жүзінде өзгерген жоқ - яғни жалға 

беруші жалдау шарттарын екі санаттың біріне жіктей береді: «қаржылық жалдау» немесе 

«операциялық жалдау». 
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Жалға алушылар тиісті жаңа активті мойындай отырып, қаржылық жағдай туралы 

есепте пайыздық жалдау міндеттемесін мойындауы керек. Басқаша айтқанда, жалға алушы 

активтерге байып кететін сияқты, бірақ сонымен бірге оның қарыздық міндеттемелерінің 

көлемі де артады. 

Жалдау мерзімі ішінде оның есебі де өзгерді. Атап айтқанда, компаниялар қазір 

жалдаудың бастапқы кезеңінде жыл сайынғы жалдау төлемі өзгеріссіз қалса да, барлық 

жалдау шарттары бойынша шығындарды (қаржылық шығындарға байланысты) жоғары деп 

таниды. 

Жаңа стандарттың мазмұны бойынша келесі аспектілер ерекше назар аударуды 

қажет етеді: 

 жаңа талаптардың қаржылық нәтижелерге әсері; 

 стандартты енгізу шығындары; 

 бизнес жүргізу тәжірибесін өзгерту бойынша барлық ұсыныстар. 

 

Пайдаланылған әдебиеттер 

1  Халықаралық қардылық есеп стандарттары №16 «Жалға алу» 

2  Бухгалтерский учет от первичного документа до отчетности: Оқу құралы / В.Л. 

Назарова, О.В. Волохова. - Алматы: Экономика, 2016. - 232 б.  

3  Интернет ресурс: www.adilet.kz1 қаңтар 2021 жылғы жағдайы бойынша 

4  Интернет ресурс:www.uchet.kz1 қаңтар 2021 жылғы жағдайы бойынша 

5  Интернет ресурс:https://prg.kz/1 қаңтар 2021 жылғы жағдайы бойынша 

 

 

 

Ағымдағы және қаржыландырылатын жал есебінің аудиті 

 

Әбілда Р. Х. - магистрант 

Алматы экономика және статистика академиясы 

e-mail: raika_abilda@mail.ru 

 

Жалға алу аудитінің мақсаты ұзақ мерзімді және қысқа мерзімді міндеттемелерді 

есепке алу шоттарындағы қаржылық есептіліктің сенімділігі туралы пікір қалыптастыру, 

сондай-ақ олардың есепке алынуының заңнамалық актілер мен басқа да нормативтік 

құжаттардың талаптарына сәйкестігін тексеру болып табылады. 

Жалдау аудитінің негізгі міндеттері: 

 жалдау шарттарының дұрыстығын тексеру; 

 жалдаудың синтетикалық және аналитикалық есебін бағалау; 

 жалдау міндеттемелерін есептеу мен есепке алудың дұрыстығын бақылау; 

 лизингтік операцияларды және басқа міндеттемелерді тексеру және т.б. 

Аудит барысында негізгі және кең таралған рәсімдердің бірі - жалдау операцияларын 

тексеру. Жалға алу қатынастарына ағымдағы жалдау операциялары да, қаржылық жалдау 

(лизинг) операциялары да кіреді. Қаржылық лизинг - бұл жалға берушінің белгілі бір 

сатушыдан мүлікті иемденуіне және оны жалға алушыға уақытша иеленуге және сатып алу 

құқығымен төлем үшін пайдалануға беруге бағытталған инвестициялық қызметтің түрі. 

 Негізгі құралдарды жалға беру операцияларын тексерудің бастапқы кезеңі жалдау 

операцияларын құжаттаудың дұрыстығын тексеру болып табылады. Осы мақсатта аудитор 

жалдау шарттарын Қазақстан Республикасының нормативтік-құқықтық актілеріне, 

берілген немесе жалға алынған мүліктің құрамына сәйкестігін тексереді. Аудитор жалдау 

міндеттемелерін орындау тәртібін белгілейді (жалдау ақысының мөлшері, жалдау 

төлемдерін төлеу мерзімі және т.б.). Жалдау объектісі меншік болып табылатындығын, 

меншік құқығы жалға берілмейтінін ескеру қажет. 

http://www.adilet.kz/
http://www.uchet.kz/
https://prg.kz/
mailto:raika_abilda@mail.ru
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Көлік құралдарын жалдаудың құқықтық негіздері. Қазақстан Республикасы 

Азаматтық кодексінің 541-бабына сәйкес кәсіпорындар мен басқа мүліктік кешендер, жер 

учаскелері, ғимараттар, құрылыстар, жабдықтар, көлік құралдары және оларды пайдалану 

кезінде табиғи қасиеттерін жоғалтпайтын басқа заттар (пайдаланылмайтын заттар) мүліктік 

жалдауға берілуі мүмкін. 

Жылжымайтын мүлікке олардың мақсатына пропорционалды емес зиян келтірмей 

қозғалу мүмкін емес объектілер жатады (жер учаскелері, ғимараттар, құрылыстар). 

Сонымен қатар, бұған мемлекеттік тіркеуге жататын әуе кемелері мен теңіз кемелері, ішкі 

навигациялық кемелер, ғарыш объектілері, сондай-ақ жылжымайтын мүлікке заңмен 

бекітілген басқа да объектілер кіруі мүмкін. Барлық басқа нысандар қозғалады. 

Негізгі құралдарды жалдау бойынша бухгалтерлік есеп ұйымының аудиті лизинг 

беруші немесе жалға алушы ұйым жүргізген операциялардың сипатына байланысты. 

Жалға алушының операцияларын тексеру кезінде жалға берілген мүлік жалға 

берушінің меншігі болып қала береді. Жалдау мерзімі ішінде ол жалға берушінің 

балансында жазылады. Жалға берілетін негізгі құралдардың түрлерін, олардың саны мен 

құнын анықтау қажет. 

Жалпы ережеден ерекше жағдай - бұл ұйымды мүліктік кешен ретінде жалға алу 

және қаржылық жалдау (лизинг). Жалпы ұйымның жалдау шарты бойынша мүлік мүліктік 

кешен ретінде жалға алушының балансында есепке алынады. 

Қаржылық жалдау шартын жасасу кезінде лизингтік мүлік жалға берушінің (лизинг 

берушінің) балансында да, келісімшарт талаптарына байланысты жалға алушының (лизинг 

алушының) балансында да есепке алынуы мүмкін. 

Жалға алынған негізгі құралдар тауарлық-материалдық құндылықтар карталарын 

немесе тауарлық-материалдық құндылықтар кітаптарын тексереді. 

Жалға алушыдан жалға алынған негізгі құралдарды түгендеу жалға беруші берген 

тауарлық-материалдық құндылықтардың көшірмелерін немесе жалға алушы ашқан 

тауарлық-материалдық құндылықтарды тексеруден басталады. Түгендеу карталарының 

ақпараты синтетикалық және аналитикалық есеппен салыстырылады. 

Егер ұйым лизинг алушы болса, онда бухгалтерлік есепті ұйымдастыруды тексеру 

баланстан тыс шот бойынша жүзеге асырылады.Бұл жағдайда аудитор лизингтік шот-

фактуралардың бар-жоғын тексеріп, жалға алушы шеккен шығындардың дұрыстығын 

растайтын құжаттық тексеру жүргізуі керек. 

Лизингтік келісімдер бойынша операциялар бөлек тексеріледі. Аудитор 

келісімшарттарды қарап отырып, лизинг шартының тақырыбын анықтайды. Бұл жағдайда 

амортизацияны есептеу операциялары тексеріледі. 

 Жалға алынған объектілердің нақты қол жетімділігі аудитор жүргізе алатын 

түгендеу процесінде расталады. Жалға алынған негізгі құралдарды түгендеу нәтижелері 

басқа объектілерден бөлек жасалатын тауарлық-материалдық құндылықтар тізімінде 

көрсетіледі. 

Жалға алынған негізгі құралдарды түгендеу кезінде объектілердің артық немесе 

жетіспейтіндігі анықталуы мүмкін. Анықталған жетіспеушілікке сәйкес сома, пайда болу 

себептері және кінәлілер белгіленеді, жетіспеушілікті жою немесе жою әдістері 

анықталады. 

Ұйымның жалдау операцияларын тиімді тексеру үшін аудитор ең басында 

тексерілетін мәселелердің тізімін, оларды орындау тәртібі мен дәйектілігін, сондай-ақ 

қажетті ақпарат көздерін және сол сияқтыларды анықтауы керек. Осы мақсатта тексеру 

бағдарламасы қалыптасуда. 

Кесте  1 – Жал есебінің аудитінің бағдарламасы  

 

№ Мазмұны 

(тексерілетін мәселелердің 

шамамен тізімі) 

Ақпарат көзі Ескерту 
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1 2 3 4 

Бірінші этап 

1 Жалдау шарттарын 

рәсімдеудің дұрыстығын 

зерттеу және бағалау 

Жеке немесе заңды 

тұлғалармен жалдау 

шарттары 

Шарттарды жасаудың 

заңдылығы мен дұрыстығы 

атап өтіледі 

2 Ұйымның есептерін, жалдау 

ақысының дұрыстығын 

бағалауға мүмкіндік беретін 

бухгалтерлік есептерді 

зерттеу 

Бухгалтерлік есептер Тексеру нәтижелері 

Екінші этап 

1 Жалға алу есебі бойынша 

бухгалтерлік есеп пен 

бухгалтерлік есеп 

көрсеткіштерінің сәйкестігін 

тексеру 

Бухгалтерлік есеп, 

Синтетикалық 

бухгалтерлік 

тіркелімдер 

Бухгалтерлік баланс 

көрсеткіштерінің 

сәйкестігі (немесе 

сәйкессіздігі) және жалдау 

операцияларын есепке алу 

жөніндегі негізгі кітап 

белгіленеді 

2 Жалдау бойынша есеп 

айырысуды аналитикалық 

есепке алудың синтетикалық 

есепке алумен сәйкестігін 

тексеру 

Жалдаудың 

аналитикалық және 

синтетикалық есебінің 

тізілімдері. 

Журналдар, 

аналитикалық 

жазбалар 

Аналитикалық есепке алу 

деректерінің синтетикалық 

есепке алумен сәйкестігі 

расталады 

3 Жалдау бойынша 

берешектің мөлшерін растау 

(есепті кезеңнің соңындағы 

қарыз қалдықтары) 

Бухгалтерлік баланс. 

Синтетикалық және 

аналитикалық есепке 

алу тізілімдері 

Тексеру нәтижелері 

4 Жалға алынған мүліктің 

мақсатты пайдаланылуын 

тексеру 

Жалдау шарттары 

 

Жалға алынған мүлік 

қандай мақсаттарға 

пайдаланылғандығы, осы 

мақсаттар жалдау 

шартының талаптарына 

сәйкес келетіндігі 

анықталды 

5 Жалдау ақысын төлеудің 

толықтығы мен уақтылығын 

тексеру 

Шарттар, банк 

көшірмелері, төлем 

тапсырмалары 

Тексеру нәтижелері 

6 Жасалған келісімшартқа 

сәйкес жалдау бойынша 

міндеттемелерді есептеу мен 

төлеудің дұрыстығын 

тексеру 

Жалдау шарты, 

міндеттемелерді төлеу 

бойынша бухгалтерлік 

есеп, шот-фактуралар, 

тіркелген негізгі 

құжаттары бар банк 

көшірмелері 

Тексеру нәтижелері 

7 Жалдау ақысын шығындарға 

жатқызудың дұрыстығын 

тексеру 

Шарттар, бухгалтерлік 

есептер 

 

Тексеру нәтижелері 
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8 Қаржыландырылған жалдау 

(лизинг) берудің заңдылығы 

мен негізділігін тексеру 

Несиеге өтініш. 

Шарт. 

Сауда ұйымдарымен 

лизингтік тауарларды 

сатып алу туралы 

келісім және т.б. 

Лизинг берудің заңдылығы 

анықталды 

9 Қосалқы жалдаудың 

заңдылығы мен негізділігін 

тексеру 

Несиелік келісімдер. 

  

 

Тексеру нәтижелері 

10 Жалдау операцияларының 

есебін тексеру 

Шарт, бухгалтерлік 

есеп тізілімдері 

Бухгалтерлік есепте дұрыс 

көрсетілуі 

11 Жалдаудың синтетикалық 

және аналитикалық есебін 

жүргізудің дұрыстығы 

Синтетикалық және 

аналитикалық есепке 

алу тізілімдері 

Тексеру нәтижелері 

12 Жалдау шоттарының 

корреспонденциясының 

дұрыстығын тексеру 

Бухгалтерлік есеп 

регистрлері 

Тексеру нәтижелері 

Үшінші этап 

1 Несиелер мен қарыздарды 

есепке алу бойынша 

операцияларды тексеру 

нәтижелерін өңдеу және 

талдау 

Аудитордың жұмыс 

құжаттары 

 

2 Аудиторлық есеп құрастыру 

және жалдау есебін тексеру 

үшін құжаттар пакетін топ 

басшысына жіберу 

Аудитордың есебі. 

Аудитордың жұмыс 

құжаттары 

 

 

Ұзақ мерзімді және қысқа мерзімді несиелер мен қарыздарды есепке алуды тексеру 

аяқталғаннан кейін аудитор тексеру материалдарын жүйелейді және анықталған 

бұзушылықтардың бухгалтерлік есеп пен салық салудың сенімділігіне әсерін талдайды. 

Тексеру кезінде аудитор келесі тармақтарға назар аударуы керек: 

 Компанияның есеп саясаты; 

 Жеке (ЖК) немесе заңды тұлғадан мүлікті жалға алу; 

 экипажы бар көлік құралын жалдау шарттары немесе экипажсыз көлік құралын 

жалға беру; 

 Жалға алушы жалдау шығындарын есепке алатын орындалған жұмыстардың 

актілері; 

 растайтын құжаттар (алғашқы бухгалтерлік құжаттар); 

 Жеткізушінің тауарлық-материалдық құндылықтарды бір жағына шығаруға 

арналған шот-фактурасы; 

 Жанар-жағармай материалдарын есептен шығаруға арналған саяхат парағы 

(жанар-жағармай материалдарының шығын нормалары) 

 Жанармай шығынын автомобильмен есепке алу; 

 Жалға алынған мүлікті ұстау шығындарын есепке алу (мысалы, көлік: автокөлік 

жуу, автокөлікті ағымдағы және күрделі жөндеу, шығын материалдарын (аккумулятор, 

шиналар және т.б.) сатып алу.); . 

 Сақтандыру жағдайы бар ма; 

 Жалдаудың қаржылық жалдау критерийлеріне сәйкестігі; 

 қаржылық жалдау кезіндегі амортизациялық шығындар; 

 Лизингтік төлемдерді есептеу әдістері; 
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 Жалға алынған мүлікті жөндеу бойынша бухгалтерлік есепте көрініс; 

Сондай-ақ, есеп корреспонденциялары тексеріледі: 

 жалға алушының жалдауы, 

 жалға берушіден жалға алу, 

 лизинг берушінің есебінен жөндеу, жалға беруші (жалға берушіде), 

 лизинг алушының есебінен жөндеу (жалға алушы), 

 жалдау ақысына, жалға алынған мүліктің бөлек жақсаруына байланысты 

жөндеу, 

 жалға алынған мүліктің бөлек жақсаруын жалға алушыға сату кезінде, 

 жалға берушімен келісілген бөлінбейтін жақсарту 

 Жалдау мерзімі аяқталғаннан кейін жалға берушімен келісілегн бөлінбейтін 

жақсарту 

 Қосымшасы бар жалға алынған затты қайтару (жалға берушіден) 

 жалға берушімен келісілмеген бөлінбейтін жақсарту 

 жалға берушімен (жалға алушымен) келісілмеген бөлінбейтін жақсарту 

Әрі қарай, жалдауды есепке алу кезінде анықталған бұзушылықтардың бухгалтерлік 

есеп пен салық салудың есептілігіне әсері туралы есеп жасалады. 

 Ұзақ мерзімді және қысқа мерзімді несиелер мен қарыздарды есепке алу бойынша 

операцияларға жүргізілген аудиттің қорытындысы бойынша барлық анықталған 

бұзушылықтар талданады, аудиторлық есеп жасалады, онда тексеру нәтижелері 

ұсынылады, анықталған бұзушылықтар бойынша қорытындылар мен ұсыныстар жасалады, 

аудитордың жұмыс құжаттарының пакеті құрылады және топ басшысына беріледі. 

Пайдаланылған әдебиеттер 

1 Халықаралық қардылық есеп стандарттары №16 «Жалға алу» 

2 Профессиональный аудит: теория и практика: оқулық / Д.О. Абленов, Д.Д. Әбле, 

Д.Д. Абленова, А.Д. Абленова. - Алматы: Экономика, 2015. - 872 б.   

3 Халықаралақ аудит стандарттары (1 қаңтар 2021 жылғы жағдайы бойынша) 

4 «Аудиторлық қызмет туралы» ҚР Заңы (1 қаңтар 2021 жылғы жағдайы бойынша)  

5 Интернет ресурс: www.adilet.kz1 қаңтар 2021 жылғы жағдайы бойынша 

6 Интернет ресурс:www.uchet.kz1 қаңтар 2021 жылғы жағдайы бойынша 

7 Интернет ресурс:https://prg.kz/1 қаңтар 2021 жылғы жағдайы бойынша 

 

 

 

ҚХЕС-на сәйкес материалдық емес активтердің есебінің ерекшеліктері 

 

Әлайдар Ж. - к.э.н., доцент,  

Алматинская академия экономики и статистики, г.Алматы, 

Танабаева Г.Т. - м.э.н., ст.преподаватель, Шымкент  университеті 

e-mail: Kalamkas_alaidar@mail.ru   

 

Санауды қаржылық ұйымдардың халықаралық рыноктарға шығуы және олар 

жүргізетін операциялар спектрінің кеңеюі салдарынан 1995 жылдың аяғынан бастайтын 

қазіргі заманғы бухгалтерлік есепке алу жүйесі осы сатыда оны жетілдіру бойынша белгілі 

бір іс-шаралар жүргізуді талап етеді.  

Тұтастай алғанда осы процестің тұрақты сипаты бар, өйткені капиталдардың қазіргі 

заманғы рыноктары кешенді операциялардың жаңа түрлерін туындатады, бұл бухгалтерлік 

есепке алу жүйесін үнемі жаңартып отыру қажеттілігіне себепші болады. Республиканың 

қаржылық секторында бухгалтерлік есепке алу мен қаржылық есеп беру жүйесін 

дамытудағы елеулі жетістіктерге қарамастан, тиісті шешімдер қабылдауды талап ететін 

http://www.adilet.kz/
http://www.uchet.kz/
https://prg.kz/
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белгілібір қиындықтар да бар. Қазіргі уақытта бухгалтерлік есепке алуды дамытудағы 

неғұрлым маңызды мәселелер: 

- қаржылық сектор бухгалтерлерінің біліктілік деңгейін арттыру және 

сертификатталған бухгалтерлердің санын арттыру қажеттілігі; 

- жалпыға қол жетімді оқу, тәжірибе материалдарын және ХҚЕС қолдану мәселелері 

жөніндегі құжаттаманы көбейту; 

- ХҚЕС-да реттелмеген, бірақ тұжырымдамалар мен олар айқындаған принциптер 

шеңберіндегі қазақстан экономикасының ерекшелігі мен заңнамаға байланысты қаржы 

ұйымдары жүзеге асыратын операциялардың белгілі бір спектрларын есепке алуға қатысты 

талаптарды әзірлеу; 

- ХҚЕС бойынша бухгалтерлік есепке алу мен қаржылық есеп беруді жасауды, 

қаржылық есеп берудің шынайылығы мен сапасын бақылау жүйесін автоматтандыру 

деңгейін арттыру, «адамдық фактордың» әсерін болдырмау қажеттілігі болып табылады. 

Орын алып отырған проблеманы шешу мақсатында Қазақстан Республикасының 

Ұлттық Банкі дәйекті іс-шаралар жоспарын жүргізуді жаспарлап отыр. Бірінші кезекте 

бухгалтерлік есепке алу мен қаржылық есеп беруді дамыту осы салада білім алудың қол 

жетімділігін қамтамасыз етпей және оны жетілдірмей мүмкін емес.  

Бір жағынан тапсырма ХҚЕС бойынша бухгалтерлік есепке алуды жүргізудің 

заманға сай дағдысы бар бухгалтерлерді дайындауда болса, екінші жағынан сапалы 

бухгалтерлік есепке алу жүйесі ХҚЕС бойынша дайындалған қаржылық есеп беру негізінде 

шешім қабылдай алатын пайдаланушылардың болуын қажет етеді.  

Алдағы жылдары дамудағы кейінгі бағыт – ХҚЕС-тың қазақстандық қаржы 

жүйесінің жағдайларына одан әрі бейімделуін жүргізу. Бүгінгі таңда отандық қаржы 

жүйесінің серпінді дамуы қазақстандық экономика мен заңнаманың ерекшеліктеріне 

негізделген ерекшелігі бар бірқатар институттардың туындауына әкеп соқтырды.  

Мысалдардың бірі ретінде чилилік жүйесі принципінде құрылған және тиісінше 

ХҚЕС қаржылық есеп беруді жасаудың икемді тұжырымдамалы негіздерінің жиынтығын 

білдіре отырып, отандық экономиканың жағдайларына тиісті бейімделусіз пайдаланыла 

алмайтындықтан бухгалтерлік есепке алуды жүргізудің ерекше рәсімдерін әзірлеуді талап 

ететін Қазақстанның зейнетақы қорларын атап өтуге болады.  

Осы тапсырманы шешу үшін экономикасы дамыған түрлі елдердің іс-тәжірибесін, 

шетелдік қаржылық есеп беру стандарттарын зарделеу жөніндегі бағытта жұмыс жүргізілді, 

бухгалтерлік есепке алу саласындағы сарапшылармен консультациялар жүргізілді және 

жүргізілген жұмыстардың нәтижелері бойынша нормативтік және өзге де құжаттар кешенін 

әзірлеу жолымен Қазақстанда алынған тәжірибені енгізу мақсатында ұсыныстар мен іс-

шаралар жасалды. 

Сол сияқты бухгалтерлік есепке алуды жүргізу мен қаржылық есеп беруді жасау 

бөлігінде ақпараттық жүйелерді автоматтандыру процесі маңызды мәселе болып табылады. 

ХҚЕС-ті толыққанды енгізу компаниялардың бизнес-жобаларын жан жақты 

автоматтандырусыз мүмкін емес, ол бастапқы құжаттарды өңдеуді, автоматтандырылған 

режимдегі негізгі көп еңбекті қажет ететін функцияларды барынша оңтайландыруға және 

адам факторының қатысуымен байланысты тәуекелдердің пайда болу мүмкіндігіне жол 

бермеуге жағдай жасайды. Бухгалтерлік есепке алуды автоматтандыру ұйымдарда есепке 

алу жұмысын жолға қоюға елеулі септігін тигізеді, ақпаратты өңдеу принциптері бейнелі 

түрде өзгереді, бұл ретте, есепші қызметкерлер деректерді өңдеуге тікелей қатысады.  

Ұйымдарда бухгалтерлік есепке алуды автоматтандыру мәселесі ең маңызды болып 

табылады, себебі олардың қызметтерін тұтынушы Қазақстан Республикасының халқы 

болып табылады. Ұйымдарда бухгалтерлік есепке алуды автоматтандыру процесін іске 

асыру мақсатында ұйымның автоматтандырылған ақпараттық жүйелерінде енгізілген 

көмекші бухгалтерлік есепке алу және Бас бухгалтерлік кітабын жүргізуге қойылатын 

талаптарды жетілдіру жоспарланып отыр.  
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Ал материалдық емес активтер есебі осы талап бойынша актвтерді тану, бастапқы 

өлшемі, айырбастау және гудвиллді бөліп қарағандағы шығын түрлеріне моделдеу ашып 

көрсетілген.Сонымен қатар амортизация кезеңі оны есептеу тәсілдері, жойылу құнына 

нақты тоқталғандығында. 

38 «Материалдық емес активтер» Қаржылық есептіліктің халықаралық 

стандарттарына сәйкес материалдық емес активтер әкімшілік  мақсатта және басқа 

субъектілергі жалға беруде, өндірісте және тауарларды өткізуе ұзақ уақыт бойы (бір 

жылдан астам) қолдануға арналған, заттай формасы  жоқ, үлестірілетін ақшалай емес 

активтер, оларды: 

а) анықтауға болады; 

ә) субъект бақылайды; 

б) қолданудан субъект болашақта пайда алуды күтеді. 

Материалдық емес бап материалдық емес актив болып саналады, егер: 

а) материалдық актив анықтамаларына сәйкес келсе; 

ә) белгі - өлшемдерге сай келеді және мынадай жағдайда есепте тіркеледі: 

–  субъектінің осы активке тікелей байланысты күтілетін экономикалық пайда алу 

ықтималдығы жоғары болса; 

– актив құнын күмәнсіз сеніммен анықтауға болса; 

– материалдық емес активтерді тану сәтінде олардың бастапқы құн бойынша 

бағаланғанында. 

Кейбір материалдық емес активтер физикалық субстанцияда, мысалы, компакт-

дискіде (бағдарламалық қамтамасыз ету ретінде), құқықтық құжаттамада (лицензия немесе 

патент ретінде) немесе таспада болуы мүмкін. Материалдық және материалдық емес 

элементтері бар актив 16 - «Негізгі құралдар» Халықаралық стандартына сәйкес есептелу 

немесе осы стандартқа сәйкес материалдық емес актив сияқты есептелу қажеттігін анықтау 

кезінде ұйым мұндай элементтердің қайсысының маңызды екені туралы кәсіби ойлауды 

қолданады. Мысалы, бағдарламалық басқару арқылы жұмыс істейтін станок үшін нақты 

жасалған бағдарламалық қамтамасыз етусіз жұмыс істей алмайтындықтан, мұндай 

бағдарламалық қамтамасыз ету станоктың құрамдас бөлігі болып табылады және негізгі 

құрал ретінде есептелуі тиіс. Бұл компьютердің операциялық жүйесіне де қатысты. 

Бағдарламалық қамтамасыз етулер тиісті аппараттық құралдардың бөлігі болып 

табылмайтын материалдық емес актив ретінде есепке алынады. 

Осы Стандарт басқалармен қатар жарнама, дайындық, жіберу жұмыстарының, 

зерттеулер мен әзірлемелер шығындарына қолданылады. Зерттеу және әзірлемелер 

саласындағы қызмет білімнің дамуына бағытталған. Сол себепті мұндай қызмет түрі 

активтің физикалық субстанциясының пайда болуына әкелсе де (мысалы, тәжірибелік үлгі), 

активтің физикалық элементі материалдық емес активке, яғни бұл активтегі білімге, 

қатысты екінші орында болып табылады. 

Қаржылық жалдау кезіндегі актив материалдық, сондай-ақ материалдық емес болуы 

мүмкін. Бастапқы танудан кейін жалға алушы осы Стандарт бойынша қаржылық жалға алу 

(беру) шарты бойынша ұсталынатын материалдық емес активті есепке алады. 

Кинофильмдер, бейнежазбалар, пьесалар, қолжазбалар, патенттер және авторлық құқықтар 

сияқты баптарға қатысты лицензиялық келісім бойынша құқықтар 17 IAS Халықаралық 

стандарт қолданылу аясынан шығарылады және осы Стандарттың қолданылу аясында 

болады. 

Халықаралық қаржы есептілігінің стандартының қолданылу аясынан шығуы, егер 

қызметтің және операциялардың белгілі бір түрлері басқаша шешілуі ықтимал есепке алу 

мәселелерінің пайда болуына әкеліп соқтыратын барынша арнайы сипатқа ие болған 

жағдайда, орын алуы мүмкін.  

Мұндай мәселелер өндіру салаларында мұнайды, газды және минералдық 

ресурстарды барлауға, өңдеуге және өндіруге арналған шығындар бойынша, сондай-ақ 

сақтандыру шарттарына байланысты туындайды. Тиісінше, осы Стандарт осындай қызмет 
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түрлеріне және осындай шарттарға арналған шығындарға қолданылмайды. Алайда, осы 

Стандарт өндіру салаларында немесе сақтандыру компанияларында қолданылатын басқа 

материалдық емес активтерге (компьютерлік бағдарламалық қамтамасыз ету сияқты) және 

басқа да (іске қосу жұмыстарына арналған шығындар сияқты) шығындарға қолданылады. 

Материалдық емес активтің анықтамасы оны іскерлік беделден нақты ажыратуға 

мүмкіндік беретін бірегейленуін талап етеді. Кәсіпорындарды біріктіру кезінде алынған 

іскерлік бедел бұл сатып алушы-кәсіпорын болашақта күтілетін экономикалық табысты 

күту кезінде өздігінен жеке бірегейлендіре алмайтын және бөлек таныла алмайтын 

активтерден жасалатын төлем болып танылады. Болашақтағы экономикалық табыстар 

сатып алынған бірегейлендірілетін активтер арасында синергия тиімділігінен немесе жеке 

өзі қаржы есептілігінде тану талаптарына жауап бермейтін, бірақ кәсіпорындарды біріктіру 

кезінде сатып алушы ақысын төлеуге даяр активтерден туындауы ықтимал. 

Егер ұйым ресурстың негізінде түсетін болашақ экономикалық табыстарды алуға 

құқылы болса және бұл табыстарға өзге ұйымдар мен тұлғалардың қол жетуін шектей 

алатын болса, актив ұйымның бақылауында болып есептеледі. Ұйымның материалдық емес 

активтен алатын болашақ экономикалық табыстарды бақылау қабілеттілігі әдетте сот 

тәртібінде ықтиярсыз жүзеге асырыла алатын заңды құқықтардан туындауы мүмкін. Заңды 

құқықтар болмаған жағдайда, бақылауды жүзеге асыру неғұрлым қиын мақсат болып 

табылады. Бірақ ұйым болашақ экономикалық табыстарды басқа да тәсілдер арқылы 

бақылай алатындықтан, бақылау үшін сот тәртібінде ықтиярсыз жүзеге асыру қажетті шарт 

болып табылмайды. 

Нарықтық және техникалық білімдер болашақ экономикалық табыстардың пайда 

болуына мүмкіндік жасайды. Ұйым бұл табыстарды, мысал үшін, мұндай білімдер заңды 

құқықтар арқылы, сондай-ақ авторлық құқықтармен, сауда шартында көзделген шектеулер 

арқылы (мұндайға рұқсат етілген) немесе қызметкерлердің құпиялылықты сақтауы 

бойынша заңды міндеттерімен қорғалған жағдайда бақылай алады.  

Ұйымда жоғары білікті қызметкерлер тобы болуы мүмкін және ұйым бұл 

қызметкерлерді дайындау нәтижесінде болашақ экономикалық табыстарға әкелетін 

қызметкерлердің қосымша дағдыларын бірегейлендіре алуы мүмкін. Сонымен қатар ұйым 

қызметкерлердің оған өз қызметін одан әрі көрсетуін күтуі мүмкін. 

 Бірақ әдетте ұйымның білікті және даярланған қызметкерлердің болуынан пайда 

болатын болашақ экономикалық табыстарға, бұл баптар материалдық емес активтің 

анықтамасына сәйкес болатын, тиісті дәрежедегі бақылауы жоқ. Ұқсас негіздер бойынша 

басқару немесе техникалық қызметкерлердің нақты сипаттамалары, егер оларды пайдалану 

және олардан болашақ экономикалық табыстарды алу заңды құқықтармен қорғалмаған 

жағдайда, сондай-ақ материалдық емес активтің анықтамасының басқа тармақтарына 

жауап бермесе, материалдық емес активтердің көрсеткіштеріне сәйкес болмауы ықтимал. 

Кейбір жағдайларда ұйымның клиенттер портфелі немесе нарықтың бөлігі болып, 

клиенттермен қарым-қатынастарды орнатуына жұмсалған талпыныстарына және 

клиенттердің икемділігінің арқасында оның клиенттердің одан әрі ынтымақтасуын күтеді.  

Бірақ клиенттермен байланыс немесе олардың икемділігін қорғауға заңды 

құқықтардың немесе бақылаудың өзге жолдары болмаған жағдайда, ұйым әдетте 

клиенттермен байланыстарының немесе олардың икемділігінің нәтижесінде пайда болатын 

болашақ экономикалық табыстарға, бұл баптарды (клиенттер портфелі, нарық бөлігі, 

клиенттермен байланыс, клиенттердің икемділігі) материалдық емес активтің анықтамасын 

қанағаттандырады деп тану үшін, тиісті бақылауы жоқ.  

Клиенттермен байланыстарды қорғауға заңды құқықтардың болмауына қарамастан, 

мұндай немесе ұқсас шарттық емес байланыстарға қатысты (кәсіпорындарды біріктіруден 

тыс) жүзеге асырылатын айырбастау операциялары ұйымның клиенттермен мұндай 

байланыстардан күтетін болашақ экономикалық табыстарды бақылай алатындығын 

куәландырады. Сонымен бірге, мұндай айырбастау операциялары клиенттермен 
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байланыстардың бөлінетіндігін куәландыратындықтан, мұндай байланыстар материалдық 

емес активтердің көрсеткіштерін қанағаттандырады. 

Материалдық емес активтерден туындайтын болашақ экономикалық тиімділіктер 

тауарларды сату немесе қызмет көрсетуден алынған табыстарды, шығындардың 

үнемделуін немесе ұйымның активті қолдануының нәтижесі болып табылатын басқа 

табыстардан құралуы мүмкін. Мысалы, интеллектуалдық меншікті өндіріс барысында 

пайдалану болашақ табыстарды ұлғайтпай, болашақ өндірістік шығындарды қысқартуы 

мүмкін.  

Материалдық емес  активтердің бастапқы құны оларды сатып алу құнына тең 

болады, бұған оларды алуға кеткен және қолдануға әзірлейтін жағдайға  (сатып алу бағасы, 

орны толып өтелмейтін салықтар мен алымдар және т.б. шығындар) келтіруге жұмсалған 

шығындар кіреді.  

Материалдық емес активтер есебі келесілерді қарастырады: 

Материалдық емес активтердің негізгі айрықша ерекшелігі болып олардың 

материалдық формаларының жоқтығы, яғни сезілмейтіндігі («материалдық емес» деген сөз 

латын тілінен шыққан, «тигізу, сезіну» мағынасын білдіреді). Осы аталған ерекшелігі 

олардың есебін жүргізуде қиындықтар тудырады, яғни материалдық емес активтердің 

физикалық сапасының болмауы – оларды бағалауды, құнын нақтылауды, экономикалық 

қызмет ету ұзақтығын және оларды пайдалану арқылы болашақ экономикалық пайданы 

анықтауды біршама қиындатады. 

Бухгалтерлік есеп стандартына сәйкес материалдық емес активтер дегеніміз – нақты 

физикалық нысаны жоқ, ұйымның өндіріс процесі мен тауарлар және қызметтерді сату 

кезінде, сонымен қатар әкімшілік мақсаттарда, жалға беруде ұзақ уақыт пайдаланылатын 

ақшалы емес активтер. 

Материалдық емес активтердің есебі материалдар есебінің ұстамдары сияқты 

ұстамдарға негізделіп жүргізіледі. 

Материалдық емес активтерді жіктеудің негізгі белгілері болып оларды сатып 

алудың тәртіптері (анықтамалығы), жекеше есеп бірлігіне бөлінетіндегі, 

айырбасталатындығы, болашақтағы тиімділікті алудың мерзімі саналады. 

Материалдық емес активтерді анықтамасы оларды тану кезінде басқа активтерден 

айқын ажыратып – жеке есеп бірлігіне бөлуді талап етеді. Осындай ерекшеліктің бірі 

олардың жекелігі (даралығы) саналады. Егер ұйым активтерді жалға беріп, сатып, 

айырбастап немесе болашақ экономикалық тиімділікті (пайданы) бөле алатын болса, онда 

ол бөлінетін болып есептеледі.  

Бөлінетін активтер болып сауда маркалары, патенттер, авторлық құқықтар 

табылады. Бөлінбейтін активтер болып гудвилл (іскерлік бедел) – ол басқа активтерден 

бөлектеніп қызмет істей алмайды және ол ұйымды сатып алу кезінде пайда болады. 
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Шығындардың экономикалық сипаттамасы және олардың мәні қандай ұйым 

болмасын бірінші кезекте тұрады, өйткені кез-келген ұйым табыс алу мақсатында 

шығындардың пайда болуы заңды құбылыс. Сондықтан да нарық заманында олардың 

экономикалық мәні барынша артуда. Шығындарды жіктеу әр түрлі белгілері бойынша 

жүргізіледі: өндіріс процесіндегі экономикалық рөл (негізгі және қосымша); өнімнің өзіндік 

құнына кіргізу әдісі (тікелей және жанама); өндіріс көлеміне қатысты (өзгермелі және 

тұрақты). Шешілетін міндеттеріне қарай шығыстарды жіктеу бар: өнімнің өзіндік құны мен 

алынған пайданы есептеу – келген және шыққан, өндірістік және кезеңдік; бағалауда есепке 

алынатын және алынбайтын, болашақ кезеңнің шығындарын жоспарлау мен шешім 

қабылдау, қайтарымсыз (өткен кезең шығыстары), жүктелген, өсіммен артатын және 

шектік; бақылау мен реттеу – реттелетін және реттелмейтін. 

1887 ж. ағылшын экономистері шығын туралы хабардар болуды арттыратын және 

оларды бақылауды күшейтуге мүмкіндік беретін, шығын есебінің икемдірек жүйесін 

жасауды ұсынды. Оның негізіне шығынды шартты-тұрақты және шартты-өзгермелі деп 

бөлу жатты. Ғалымдар мынаны анықтады, шартты – тұрақты шығынды өзгерту өндірілген 

өнім көлеміне тікелей байланысты емес, ол шартты-өзгермелі шығын өндірістің көлемін 

пропорциональды өсуіне немесе кемуіне тікелей ұлғаяды немесе азаяды. Осы негізде 

шығарылған және сатылған өнім көлеміне және кәсіпорын пайдасын жоспарлауға 

байланысты шартты-тұрақты және шартты-өзгермелі шығын жолдауға жол алатын 

“директ-костинг” тұжырымдамасын ұсынды. Осыған байланысты кәсіпорынның өзіндік 

құнды толық және дәл анықтау міндетті емес, өзін-өзі ақтамайтын шығынды болдыртпау 

күннен-күнге көкейкесті болып келуде. Нақты шығындарды мөлшерленгендігімен 

салыстыратын «стандарт-кост» жүйесінің өмірге келуі бұл міндеттің шешуі болып шықты. 

Шыққан шығындар есебі әкімшілік шығыстарды ғана есептеп қана қоймай, ақталмаған 

шығыстардың пайда болмауы үшін алдын алып, ресурстарды пайдалануды бақылап, дами 

бастады. Кейіннен бұл жауапкершілік орталықтарының тұжырымдамасы қалыптасуына 

әкелді, соған сәйкес шығындар кәсіпорын шегінде ғана қарастырылып қоймай, жауапты 

адамдарды тағайындап, жауапкершілік орталықтары бойынша әртараптандырылды. 

Осылайша, шығындар есебі өндірістің түпкілікті өніміне назар аударып қана қоймай, 

тікелей өндірістік процеске де бағытталды [1]. 

Шығындар – шаруашылық іс-әрекет барысында (еңбек, өнім өндірісі құралдары мен 

керек-жарақтарын алуға, жұмыс орындау, қызмет көрсетуге алынған) тұтынылған 

материалдық, еңбек, қаржылық және басқа ресурстардың және баланста көрсетілетін 

болашақта кіріс әкелу мүмкіндігі бар кәсіпорын активі ретінде көрсетілетін құн. Бұдан 

шығатыны, «шығындар» ұғымы «өндіріске шыққан шығындар» дегеннен кең екені білінеді 

өндіріске шыққан шығындар – өнімді (жұмысты, көрсетілген қызметті) өндіру барысында 

тұтынылған ресурстар бөлігі [2]. 

Көбіне экономикалық әдебиетте «шығыстар» мен «шығындар» түсінігі 

ұқсастырылып, теңдестіріліп жүр, алайда бұлардың үлкен айырмашылықтары бар. 

Қаржылық есеп берудің халықаралық стандарттарына сәйкес шығысқа шеккен зиян да 

шыққан шығын да кіреді. Қазақстан Республикасындағы 2002 жылдың 29 қазанындағы 

№542 «Қаржылық есепті дайындау мен ұсынуға арналған тұжырымдамалық негіздерге» 

сәйкес шығыстарға ұйымның және т.б. негізгі қызмет барысында туындайтын шығыстар 
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кіреді. Активтердің азаюына немесе сенімді өлшенетін міндеттемелердің ұлғаюына 

байланысты болашақ экономикалық пайданың кемуі ұйымның шығыстары деп танылады. 

Басқаша айтсақ, шығыстарды ұйымның кіріс алуына байланысты көтерген 

шығындарының бөлігі деп түсіндіруге болады. 

Есепті кезең қатысына орай шығыстар екі категорияға бөлінеді: ағымдағы есепті 

кезең және кейінге қалдырылған шығындар. 

Ағымдағы есепті кезең шығыстары ағымдағы есепті кезеңнің шаруашылық іс-

әрекетінің фактілеріне байланысты және осы кезеңнің кірістері мен шығыстары туралы 

есепте танылады. Есепті кезеңнің кірістерімен өзара байланысының белгілері бойынша 

олар мыналарға бөлінеді: 

- осы есепті кезеңде алынған кірістермен байланыстырылған шығыстар (негізгі және 

негізгі емес қызмет шығыстары); 

- ағымдағы кірісті алумен байланысты емес есепті кезеңнің осы (ағымдағы) 

шығыстары. Осы есепті кезеңнің кірістерін алу фактісіне қарамастан, кірістер мен шығыс-

тар туралы есепте және ағымдағы есепті кезеңде танылады, мойындалады. Олар көбіне 

кірістің бары немесе жоғынан (мысалы, активтің амортизациясы, кеңсе бөлмелерін жалға 

алу жөніндегі шығыстар) гөрі, кезеңнің бар болуымен негізделеді. 

Кейінге қалдырылған шығыстар болашақта ықтимал кірістер алу мақсатымен 

есепті кезеңде жүзеге асатын ұйымның ресурстарын қолдану жөніндегі шаруашылық 

операцияларымен байланысты. Олар ұйым балансында капиталдандыруға 

жатады.Ұйымның болашақтағы ресурстарында пайда болу мүмкіндігі белгілеріне қарай 

кейінге қалдырылған шығыстар былайша бөлінеді: инвестициялар (күрделі қаржы); 

болашақ кезең шығыстары. 

Кәсіпорынның өндірістік қызметінің мақсаты – өнім шығару, оны өткізу мен пайда 

алу. Барлық кәсіпорынның да, оның бөлімшелерінің өндіріс тиімділігін сипаттайтын 

көрсеткіштердің жалпы жүйесінде басты орын құрамы оны қалыптастыратын 

шығындармен белгіленетін өзіндік құнға беріледі. Өндіріс шығындары – өнімді (жұмысты, 

көрсетілетін қызметті) өндіру мен өткізуге жұмсалған қоғамдық еңбек шығындары. Өндіріс 

шығындарының басқару есебі кәсіпорынның негізгі мақсатын орындауға бейімделген 

басқарудың белгілі бір үлгісіне сәйкес өткен, осы және болашақ шығынды қолдануды 

талдаудан тұрады.  

Қазіргі таңда Қазақстан Республикасында қаржылық есепке қатысты нормативтік 

құжаттарда «шығындар» мен «шығыстар» түсінігі арасында ешқандай шектеу қоймайды. 

Мәселен, №2 Қаржылық есептің халықаралық стандартында (ҚЕХС) тек «шығыстар» 

терминіне түсініктеме берілген, яғни шығыстар – бұл акционерлік капиталдың 

құрылтайшылары арасында капиталды бөлумен байланысты емес есепті мерзімнің ішінде 

активтердің ағымы немесе олардың тозуы және міндеттемелердің жоғарылауы салдарынан 

капиталдың азаюына әкелетін экономикалық пайданың төмендеуі 3.  

Қаржылық есептің ұлттық стандартында шығыстар деп - қатысушылардың шешімі 

бойынша салымдардың азаюын қоспағанда ұйым капиталының төмендеуіне әкелетін 

активтердің (ақша қаражаттары мен басқа да мүліктердің) шығуы немесе міндеттемелердің 

пайда болуы деп түсініктеме берілген 4. Демек, қаржылық есептің ұлттық стандартында 

«шығыстар» түсінігіне берілген анықтама ҚЕХС-дағы анықтаманың ұстанымымен 

толықтай сәйкесті болып отыр.  

Ал, біздің пікірімізше шығыстар – бұл шаруашылықтың есепті мерзім бойы табыс 

алумен байланысты ұйым активтерінің төмендеуі, яғни шығыстарға өнімнің өзіндік құнына 

енбейтін басқа да шығындар жатады. 

М.Б. Байдаулетов өзінің ғылыми еңбегінде «... өндіріске жұмсалынған шығындар 

алдыменен материалдандырылып, актив ретінде нақты өзіндік құн бойынша тіркеліп, 

дайын өнім (жұмыс пен қызмет) түрінде болашақта табыс әкелу қасиетіне ие болады. 

Өндіріске жұмсалынған шығындардың табыс әкелу қасиеті шығынның жұмсалу 

мақсатынан туындайды» - деп көрсеткен. Яғни, өндіріске жұмсалынған шығынның 
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түпкілікті мақсаты – бұл табыс әкелу. Соған байланысты «шығындар» өндіріске жұмсалған 

шығындар мен сату шығындарының жиынтығын білдіре отырып, сатылатын өнімнің, 

орындалатын жұмыстың және көрсетілетін қызметтің ең төменгі құнын қалыптастырады 

5. 

Сонымен, отандық және шетелдік ғалымдар мен тәжірибешілердің шығындар 

туралы еңбектерін талдаудың нәтижесінде, біз шығарылған өнімнің, орындалған жұмыстар 

мен қызметтердің құндарына апарылатын шығындардың бір бөлігі олардың өндірістік 

өзіндік құны болып саналатынын айта аламыз. 

Ал кезең шығындары болып табылатын әкімшілік шығындар, өнімді сату мен 

қызметтерді көрсету шығындары, пайыздар бойынша шығындар өнімнің өзіндік құнына 

қосылмай, есепті мерзімнің соңында ұйымның қаржылық нәтижесіне апарылады.  

Болашақ мерзімде табыс алумен байланысты жұмсалынған шығындар активке 

апарылады. Оларға болашақ мерзім шығындары, аяқталмаған өндіріске шығындар және 

материалдық қорлар жатқызылады. 

Сонымен, ұйымның шығыстарына оның негізгі қызметінде активтерді пайдалану 

мен оларды есептен шығаруға байланысты табыстың кемуінің нәтижесінде капиталдың 

азаюына және міндеттемелердің көбеюіне, сондай-ақ зиян шегуге әкелетін басқа да 

шығындар жатады деп тұжырым жасаймыз. 

Дегенмен де, есеп тәжірибесінде ғалымдар мен экономистер өндіріс шығындарын 

олардың қандай-да бір белгілері бойынша жіктеу және сол жіктеулердің өнімнің өзіндік 

құнын дұрыс анықтауға, қаржылық нәтижені бағалауға, соның нәтижесінде басқарушылық 

шешім қабылдауға қалай әсер ететіні туралы бір тұжырымға келе алмай отыр. 

Зерттеліп отырған мәселені ғылыми тұрғыдан терең, әрі жан-жақты түсіну үшін, 

алдыменен шығындардың жіктемесін қарастырып алған дұрыс. Өндірістік шығындарды 

топтастырудың қажеттілігі шығындардың құрамы мен экономикалық мазмұны бойынша 

өнімді дайындау, жұмыстарды орындау мен қызметтерді көрсету кезінде олардың 

технологиялық процесі кезіндегі алатын орнына қарай, шығындар есебінің бағыты мен 

мақсаты, сондай-ақ өзіндік құнға қосылу тәртіптеріне байланысты біртекті еместігінен 

пайда болып отыр. Сонымен қатар, өндірістік шығындарды экономикалық маңызы мен 

рөліне қарай топтастыру арқылы өндіріс процесін тиімді және ұтымды ұйымдастырып, 

тиімді басқару шешімдерін қабылдауға толық мүмкіндіктер болады.  
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Қазақстан Республикасының 2010 жылғы 19 наурыздағы № 257-IV «Мемлекеттік 

статистика туралы» Заңына   және Қазақстан Республикасы Үкіметінің 2010 жылғы 11 

қазандағы  № 1049 «Ұлттық санақтарды жүргізу қағидасы мен мерзімдерін бекіту туралы» 

қаулысына  сәйкес 2020 жылы 1-30 қазан айының аралығында Қазақстанның барлық 

аумағында «Үшінші халық санағы»өткізіледі деп қабылданған болатын.Бірақ,дүниежүзінде 

және соның ішінде Қазақстанда жұқпалы «Коронавирус» ауруының таралуына байланысты 

және Үкіметтің шешімі бойынша «Үшінші ұлттық халық санағын» өткізу мерзімі 

кейінге,яғни 2021 жылдың қараша айына ауыстырылды. Мұнда жұргізілетін халық санағы 

Қазақстанның барлық аумағында белгіленген мерзімде және бір уақыт аралығында 

өткізіледі делінген.  

Демек,осы жылы жүргізілетін халық санағының негізгі мақсаты – демографиялық, 

әлеуметтік және экономикалық мәселелер бойынша өңірлік, ұлттық және халықаралық 

деңгейде статистикалық деректерге деген пайдаланушылардың ақпараттық қажеттіліктерін 

қанағаттандыру болып табылады. Демек,халық санағы арқылы алынған мәліметтер халық 

туралы ең нақты және шындықты дәлелдейтін көрсеткіштері және  еліміздің әлеуметтік-

экономикалық дамуының болжамдары мен бағдарламаларын жасау үшін пайдаланылатын 

ақпараттың негізі дереккөзі болып саналады.  

Халық санағының табысты өткізілуінің  маңызды талаптарының бірі 

орталықтандырылған және қатаң түрде басқару болып табылады. Халық санағын жүргізу 

кезінде ақпаратты жинаудың  екі тәсілі қолданылады:біріншісі  сұрақ-жауап ,ал екіншісі 

өзін-өзі тіркеу тәсілі. Енді, пайдалануға ұсынылған осы екі тәсілге қысқаша сипаттама 

берелік:  

-сұрақ-жауап тәсілін қолданғанда санақ парақтарын  халық санағына қатысу үшін 

арнайы дайындықтан өткен,яғни оқытылған маман- интервьюерлер (санақшылар) 

толтырады. Санақ парақтарына адамдар туралы мәліметтерді тіркеу құжаттармен 

расталмайды,яғни талап етілмейді. Демек,сұралатындардың ауызша айтқан жауаптары 

бойынша санақ парақтары толтырылады, ал кіші жастағы балалар туралы деректерді оның 

ата-анасының немесе оларды алмастыратын адамдардың сөзі бойынша  енгізіледі.Бұл 

тәсілдің ерекшелігі сол,мұндағы алынған деректер шындықты,дәлдікті сипаттайды және 

сапасы өте жоғары болады; 

-өзін-өзі тіркеу тәсілін қолдану кезінде әрбір сұралушыға санақ парағын таратып 

береді, оны қалай толтыру керек екендігін түсіндіреді. Содан кейін толтырылған 

бланкілерді жинап алады және мүмкіншілігінше сол жерде тексереді,жіберілген қателері 

болса,түзету енгізеді. Бұл тәсіл арқылы жиналған деректердің кейбіреулері толық емес 

болуы мүмкіндігін де жоққа шығара алмаймыз. 

Мұнда мына жағдайды есте сақтауымыз керек: халық санағы барысында алынған 

жеке адамдар мен отбасылары туралы ақпараттың құпиялылығы сақталады және 

жарияланбайды.Демек, тек қана статистикалық мақсаттарда қорытынды көрсеткіштерді 

есептеп шығару үшін қана қолданылады.Осыған орай,жүргізілетін халық санағының 

бағдарламасында мынадай көрсеткіштер қарастырылған: 

1) халықтың саны, оның өңірлер және елді мекендерде, соның ішінде қалалық және 

ауылдық жерлері бойынша орналасуы; 

2) халықтың көші-қоны,яғни тұрғылықты тұрып жатқан елді мекендері мен  туған  

жері  арасындағы арақатынасы;  

3) халықтың жастық және жыныстық құрылымы;  
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4) халықтың некелік құрамы; 

5) үй шаруашылықтарының құрылымы; 

6) халықтың ұлты, ана және сөйлеу тілі, азаматтығы бойынша құрылымы;  

7)  халықтың білім деңгейі;  

8)  халықтың күнкөрісінің негізгі қаражат көзі және әлеуметтік жағдайы;      

9)  экономика салаларындағы атқаратын кәсібі бойынша құрамы; 

10)  халықтың туу көрсеткіштері; 

11) халықтың тұрғын үй жағдайлары туралы мәліметтер және тағы басқалай 

сұрақтар енгізілген. 

Алдағы уақытта жүргізілетін «Үшінші ұлттық  халық санағын» өткізу үшін санақтың 

әдіснамалық материалдары мен  құралдарын әзірлеу кезінде бірқатар санақ парақтары 

ұсынылуда және оған мыналар жатады: 

2П санақ парағы -(тұрғындар тізімі) үй шаруашылығының орналасқан жері және 

осы мекенжайда тұратын үй шаруашылығы мүшелерінің тегі, аты мен әкесінің аты туралы 

деректерді қамтиды. 

2Ж санақ парағы -(тұрғын үй жағдайлары) тұрғын үйдің типі және оның салынған 

жылы, сыртқы қабырғаларының материалы,сапалылық көрсеткіш тері,яғни коммуналдық 

қызметтердің қазіргі заманғы талаптарға сәйкестілігі, тұрғын үйдің меншіктілігі, тұрғын 

бөлмелер саны және алып отырған аудан көлемі туралы ақпараттар қарастырылады. 

3С санақ парағы -демографиялық (жынысы, жасы, некеде болуы, балалар саны), 

географиялық (туған жері, азаматтығы), экономикалық (жұмыс орны, күнкөрістің қаражат 

көздері, тапқан  табысын алу кезеңділігі және мөлшері, жұмыс істейтін саласы), білімділік 

(сауаттылық, соның ішінде компьютерлік, білім деңгейі және ғылыми дәрежесі), 

этномәдениеттілігі (ұлты, діні, ана тілі және басқа тілдерді меңгеруі), көші-

қондылығы(негізгі жұмыс орнының орналасқан жері, алдыңғы тұрған жері), сонымен қатар 

мүгедектік мәртебесі (бар болған жағдайда) сияқты сипаттамалар қамтылады.  

4И санақ парағы -Қазақстанның аумағында уақытша тұрып жатқан шетелдік 

адамдарға арналған және мұнда уақытша тұрып жатқан адамның тұрғын үйінің мекенжайы, 

тегі, аты, әкесінің аты, жынысы, туған елі және тұрақты тұратын елі, азаматтығы, ұлты, келу 

мақсаты және уақыты туралы мәліметтерді қамтыйды. 

Халық санағына дайындық жүргізу, өткізу және жиналған деректерді өңдеу кезінде 

Статистика органында қолданылып жүрген «Халықтың статистикалық тіркелімі» және 

«Тұрғын үй қоры статистикалық тіркелімі» сияқты тіркелімдердің мәліметтерін бірге 

қолдануды ұсынуда.Оның себебі респонденттердің жүктемесін жеңілдетудің негізгі көзі 

болып табылады,яғни ұқсас ақпараттарды жинауға және салыстыруға толықтай мүмкіндік 

туындайды.Осыған орай, жоғарыда аталған тіркелімдер туралы қысқаша түсініктер бере 

кетуді жөн санадық және ол төменде келтірілген: 

 «Халықтың статистикалық тіркелімі»  - Қазақстан Республикасы халқының 

әлеуметтік-демографиялық деректерін жинаудың, сақтаудың және көрсетудің 

орталықтандырылған жүйесін білдіреді.Халықтың статистикалық тіркелімінің бақылау 

объектісіне еліміздің халқы,ал жеке тұлға тіркелім бірлігі болып табылады. Бұл тіркелімде 

келесі демографиялық және басқалай оқиға түрлері есепке алынады: туу, өлім-жітім, 

некелесу мен ажырасу, сыртқы және ішкі көші-қон, білім деңгейінің өзгеруі, жұмыспен 

қамтылу жағдайының өзгеруі және тағы басқалай көрсеткіштер. 

 «Тұрғын үй қоры статистикалық тіркелімі»-үй шаруашылықтарын зерттеу және 

ішінара іріктеуді қалыптастыру үшін тұрғын үйлер мен тұрғын үй-жайлар бойынша 

деректерді қалыптастыру және жинақтау мақсатында құрылған. Бұл тіркелімнің есепке алу 

бірлігіне Қазақстан аумағында орналасқан барлық тұрғын үйлер мен тұрғын үй-жайлар 

(пәтерлер) болып табылады. 

Өз кезегінде, «Халықтың статистикалық тіркелімі» мен «Тұрғын үй қоры 

статистикалық тіркелімі» арқылы алынған деректердің құрамындағы жетіспейтін 

мәліметтерді халық санағының қорытынды көрсеткіштері бойынша  толықтыру 
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ұсынылды.Бұл аталған өзара байланысты іс-қимыл халық және оның сипаттамасы туралы 

нақты және анық мәліметтерді қалыптастыруға мүмкіндік туындайды.  

Санақ кезінде халық туралы мәліметтерді жинау белгіленген мерзімге сәйкес барлық 

құрылыстар мен үй-жайларды және соныменен бірге тұрғын емес үй-жайларды алдын ала 

аралауды, әрбір үй-жайда нақты тұратын адамдар санын анықтау ұсынылады. Санақшы 

санақ кезінде халық тұратын немесе тұруы мүмкін үй-жайларды аралайды және санақ 

парақтарын толтырады. Азаматтардан мәліметтер алу үшін санақ бөлімдері мен  нұсқаушы 

учаскілері құрылады және санақ жүру кезінде бұл  учаскелер халыққа қызмет көрсетумен 

айналысады. 

Халық туралы мәліметтерді жинау аяқталғаннан кейін санақ материал дарын  

автоматты түрде өңдеуге дайындау үдерісі жүзеге асырылады және ол 2 кезеңде 

жүргізіледі: I кезең – өңірлік деңгей; II кезең – орталық деңгей.  

Санақ бланкілерін автоматты түрде өңдеуге дайындауды аумақтық органдар жүзеге 

асырады және олардың атқаратын істеріне мыналар жатады:  

–толтырылған санақ бланкілерін әкімшілік-аумақтық бірліктер бойынша жинақтау;  

–санақшылар жазған халық жауаптарының толықтығы мен дұрыстығын тексеру; 

–толтырылған санақ бланкілерінің сапасын анықтау; 

–санақ бланкілеріндегі  жекелеген сұрақтардың жауаптарын кодтау;  

–санақ бланкілерін нөмірлеу және ілеспе құжаттаманы құру.  

Орталық деңгейде қорытынды кестелерде көрсетілетін  деректерді алу мақсатында 

алғашқы ақпаратты өңдеуді жүзеге асыру ұсынылады және ол келесі кезеңдерден тұрады: 

–сыртқы жеткізгіштерден келіп түскен алғашқы ақпаратты енгізу; 

–алғашқы ақпаратта кездескен қателерді автоматты түрде түзету; 

–орталықтандырылған деректер қорын қалыптастыру;  

–қорытынды кестелер көрсеткіштерін бір жүйеге келтіру және шығару. 

Бұдан әрі жиналған деректер қорын ақпараттық-есептеу орталықтары арқылы 

қорытынды кесте көрсеткіштерін алу үшін қолданылады.  

Санақ жүргізу барысында халық нақты және тұрақты тұратындар болып екіге 

бөлінеді. Нақты халықтың  саны әрқашанда тұрақты тұратындар санынан артық болады 

және бұл көрсеткіштерді есептеу әрбір әкімшілік-аумақтық бірліктер бойынша жеке 

анықталады. 

Халықтың  жоғарыда аталған көрсеткіштерінің санын анықтау үшін мына 

формулаларды қолданады:  

а) нақты тұратындар үшін:      НТ = ТТ -  УЖ + УТ, 

ә) тұрақты тұратындар үшін:   ТТ = НТ + УЖ -  УТ, 

мұнда:       НТ- нақты халықтың саны; 

ТТ- тұрақты(тұрғылықты) халықтың саны; 

УЖ- уақытша жоқ адамдар саны; 

УТ- уақытша тұратын адамдар саны. 

Енді осы аталған халық категориясына қысқаша түсініктеме берелік: 

Нақты халыққа – санақ кезінде сол елді мекенде немесе аумақта тізімге (есепке) 

алынған барлық адамдар жатқызылады.         

Тұрақты (тұрғылықты) халыққа – сол елді мекенде немесе аумақта тұрақты 

тұрып жатқандар мен түрлі себептерге байланысты тұрғылықты мекен- жайында  санақ 

кезінде жоқ болған адамдар жатады. 

Уақытша жоқтарға – сол елді мекенде немесе аумақта тұрақты тұратындар, бірақ 

түрлі себептерге байланысты санақ кезінде жоқ болғандар, яғни, басқа елді мекенде санаққа 

алынғандар және ұзақтығы 3 айдан аспайтындар жатады.  

Уақытша тұратындарға  – сол елді мекенде немесе аумақта уақытша тұрып 

жатқандар,яғни  ұзақтығы 3 айдан аспайтындар жатады. 

Қазақстан Республикасы Стратегиялық жоспарлау және реформалар агенттігінің 

Ұлттық статистика бюросы мен облыстық (қалалық) статистика басқармалары санақ 
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аралық кезеңдерде халықтың демографиялық және әлеуметтік жағдайларын білу үшін әр 

түрлі ішінара бақылау және ағымдағы есептілік арқылы мәліметтерді жинайды, өңдейді, 

қорытындылайды және белгілі бір мөлшерде жоғары басқару органдарына өздерінің 

ұсыныстарын береді. 

Демек, жүргізілетін халық санағы мен тіркелімдер адамдардың қазіргі уақыттағы 

өмірінде болған өзгерістері туралы деректер базаларын жинаудың, сақтаудың және 

көрсетудің орталықтандырылған жүйесі болып саналады және осы үшін қарастырылған 

халықаралық жіктеуіштің негізгі талаптарына сайкес келеді. Бұл статистикалық 

зерттеулерді ұйымдастыру мен үйлестірудің ең тиімді құралы болып табылуда. 
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Хaлықтың сaны oрнaлaсуынa,яғни тұрғылықты тұрып жaтқaн мекен– жaйынa 

бaйлaнысты қaлa және aуыл хaлқы бoлып бөлінеді. Қaлa хaлқынa –қaлaлық елді мекендерде 

тұрaтын aдaмдaр жaтaды және oның құрaмынa республикaлық, oблыстық, aудaндық 

мaңыздaғы қaлaлaр, сoндaй-aқ,oлaрдың әкімшілік бaғыныстылығының aумaғындaғы 

кенттер кіреді. Aл, aуыл хaлқынa – aуылдық елді мекендерде тұрaтын aдaмдaр 

жaтaды.Сoңғы жылдaры әлеуметтік-экoнoмикaлық жaғдaйлaрғa бaйлaнысты хaлықтың 

қaлaлық және aуылдық елді мекенді жерлерге oрнaлaсуындa  үлкен өзгерістер бaйқaлудa.    

Қaзіргі кезде,яғни 2020 жылдың бaсындaғы деректер бoйыншa республикaдaғы 87 

қaлaдa, oның ішінде 3 республикaлық, 39 oблыстық, 45 aудaндық мaңыздaғы қaлaлaр мен 

35 қaлa тектес кенттерде 10938,7  мың aдaм немесе бaрлық хaлықтың 58,7% қaлaлық 

жерлерге, aл 7693,1, мың aдaм немесе 41,3 % aуылдық жерлерге oрнaлaсқaн. 2000-2020 

жылдaр aрaлығындa қaлa  хaлқының өсім қaрқыны 30,3 %, aл aуыл хaлқының өсім қaрқыны 

бaр бoлғaны 18,3% құрaды.Демек,қaлa хaлқының өсімі,aуылдық жерге қaрaғaндa 1,6 есеге 

aртқaн. Қaлa тұрғындaрының өсуі, oның тaбиғи өсімімен қaтaр қaлaғa aуылдық жерлерден 

қoныс aудaру сaлдaрынaн туындaғaн жaғдaйлaр деп түсінуіміз тиіс немесе oны урбaнизaция 

деп те aтaйды.  

Төменде хaлықтың тұрғылықты тұрaтын жерлері бoйыншa oрнaлaсуының сaндық 

мәндерін 1939-2009 жылдaр aрaлығындaғы жүргізілген хaлық сaнaқтaрының деректері мен 

2020 жылдың бaсындaғы есептілік көрсеткіштерін бағаналы диaгрaммa түрінде 1 –суретте 

келтірілген:  

mailto:manan.nuraiym@mail.ru
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1-сурет. Қaзaқстaн хaлқының қaлa және aуылдық  жердегі сaндық құрaмы, 

мың aдaм 

 

Республикaмыздың  тaбиғи-экoнoмикaлық жaғдaйлaрынa бaйлaнысты aймaқтaр мен 

oблыстaрдaғы хaлықтың жaлпы сaны қaлaлық және aуылдық жерлерге oрнaлaсуындa дa 

үлкен өзгерістер бaйқaлудa, яғни қaлa хaлқының сaны мен oның үлесі біртіндеп өсуде, aл 

aуыл хaлқының сaны aздaп көбейгенімен, бірaқ үлесі жaғынaн, керісінше кемуде. Мысaлы, 

2020 жылдың 1 қaңтaрдaғы стaтистикaлық деректер бoйыншa республикaдaғы 18 631,8 мың 

хaлықтың 10938,7 мың aдaмы немесе бaрлық хaлықтың 58,7% қaлaлық жерлерге, aл 7693,1, 

мың aдaм немесе 41,3 % aуылдық жерлерге oрнaлaсқaн. Егер oсы көрсеткіштерді 2000 

жылмен сaлыстырaтын бoлсaқ, oндa қaлa хaлқы 2541,1 мың (2000 жылы 8397,6 мың aдaм 

қaлaлық бoлғaн) aдaмғa көбейген немесе өсімі жaғынaн 30,3% aртқaн. Демек, қaлa 

хaлқының жaлпы өсімінің 1690,5 мыңы немесе 66,5% жoғaрыдa aтaлғaн республикaлық 

мaңызы бaр үш қaлaлaрдың үлесіне тиесілі және oны дәлелдеу үшін төменде 1-кесте 

көрсеткіші келтірілген: 

           

       1-кесте. 2000 және 2020 жылдaрдың бaсынa Қaзaқстaн хaлқының      

oблыстaры мен қaлaлық және aуылдық жерлерге oрнaлaсуы 

 

Oблыстaр мен 

республикaлық мaңызы 

бaр қaлaлaр 

2000 жылдың 

бaсынa хaлық 

сaны, мың aдaм 

2020 жылдың 

бaсынa хaлық 

сaны, мың aдaм 

2020 жылды2000 

жылмен 

сaлыстырғaндaғы 

өзгеруі,% есебімен 

қaлa 

хaлқы 

aуыл 

хaлқы 

қaлa 

хaлқы 

aуыл 

хaлқы 

қaлa хaлқы aуыл 

хaлқы 

Қaзaқстaн Республикaсы 8 397,6 6504,0 10938,7 7693,1 130,3 118,3 

Aқмoлa 367,7 431,5  348, 1 388,6 94,6 90,0 

Aқтөбе  73, 2 304,5 628,0 253,7 168,4 83,2 

Aлмaты  462, 7 1094,4 451,6 1604,1 97,8 146,6 

Aтырaу  256, 3 185,4 352, 2 293,1 137,5 158,4 

Бaтыс Қaзaқстaн  247,3 361,9 344, 4 312, 4 139,3 86,2 

Жaмбыл  448,1 538,1 448, 1 682,0 100,0 126,8 

Қaрaғaнды  1 143,4 247,1 1 099,0 278,9 96,1 113,0 

Қoстaнaй  532, 1 456,6 503, 4 365, 1 94,5 79,9 

Қызыoрдa 361, 5 237,0 358, 1 445, 4 98,9 187,8 

Мaңғыстaу  246 ,9 68,3 276, 6 422, 2 112,1 6,3 tct 

Пaвлaдaр  501,1 1218,8 530, 8 221, 4 106,0 76,2 

Сoлтүстік Қaзaқстaн 270,3 289,7 252, 8 296, 0 93,7 6,6 tct 

Түркістaн  786, 2 443,4 405, 5 1610,5 51,6 132,1 
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Шығыс Қaзaқстaн  889, 3 627,4 849, 7 519,9 95,5 82,9 

Нұр-Сұлтaн қaлaсы 381,0  1136,2  298,2  

Aлмaты қaлaсы 1 130,4  1 916,8  169,6  

Шымкент қaлaсы  367,7  1 038,2  94,6  

Ескерту: Қaзaқстaн Республикaсы Ұлттық экoнoмикa министрлігі Стaтистикa 

Кoмитетінің 2000-2020 жылы жaрыққa шыққaн жылнaмaсы бoйыншa 

 

Енді қaлa хaлқының сaнын oблыстaр бoйыншa қaрaстырaтын бoлсaқ, oндa үлесі 

жaғынaн ең көп шaҺaрлaнғaн oблыстaрдың ішінде бірінші oрынды Қaрaғaнды 79,8%, 

екінші oрынды Aқтөбе 71,2% және үшінші oрынды Пaвлoдaр 70,6% oблыстaры иемденсе, 

aл қaлa тұрғындaрының ең aз oрнaлaсқaн oблыстaрынa мынaлaр жaтaды: Түркістaн 20,1%, 

Aлмaты 22,0%, Жaмбыл 39,6% және Мaңғыстaу 39,7% . 

Егер қала халқының санын облыстар бойынша қарастыратын болсақ, онда үлесі 

жағынан ең көп шаҺарланған облыстардың ішінде бірінші орынды Қарағанды 79,6%, 

екінші орынды Ақтөбе 70,7% және үшінші орынды Павлодар 70,6% облыстары иемденсе, 

ал қала тұрғындарының ең аз орналасқан облыстарына мыналар жатады: Түркістан 19,6%, 

Алматы 22,4%,Жамбыл 39,7%   және Маңғыстау 40,0%. 

Aуыл хaлқының сaны 2000 жылғы 6504,1 мың aдaмнaн 2020 жылы 7693,1 мың 

aдaмғa жетті, яғни 1189,0 мыңaдaмғa көбейген немесе өсім қaрқыны  18,3%  құрaйды, aл 

үлесі жaғынaн 2,3% кеміген, яғни 43,6%-дaн 41,3% дейін. Мұндa aуыл хaлық сaнының aздaп 

өскенімен, үлесі жaғынaн кемуінің негізгі себептері aуылдық жерлердегі жұмыссыздықтың 

сaлдaрынaн, яғни жүмыс oрнының жетіспеушілігіне бaйлaнысты көптеген бaлa көтеретін 

жaстaғы әйел aзaмaтшaлaр мен oтбaсын құрғaн жaстaрдың және бoйдaқ жігіттер мен 

бoйжеткен aрулaрымыздың көпшілігі республикaлық мaңызы бaр үлкен үш қaлaлaр мен 

oблыс oртaлықтaрынa шoғырлaнудa. Oсығaн сәйкес oндaғы тaбиғи  және көші–қoн 

өсімдерінің aуылдық жерлерде aздaу бoлуы. Oғaн дәлел ретінде мынa мысaлды келтіреміз: 

2019 жыл ішінде Қaзaқстaн бoйыншa хaлықтың тaбиғи өсімі  269,2 мың aдaм бoлды, aл 

сoның 157,9 мыңы немесе 58,7%  қaлaғa, aл қaлғaн 111,3 мың aдaмы aуылдық жерлерге 

жaтaды.Мұндa тaбиғи өсім aзды-көпті бaрлық aймaқтaрдa oң нәтижелі және сoның ішінде 

ең үлкен  көрсеткіштерге жеткендері Түркістaн мен Aлмaты oблыстaры (45,4 және 36,9 мың 

aдaмнaн)  және мегаполис қалалары (Нұр-Сұлтaнда-24,4 мың aдaм,Шымкентте-23,7  мың 

aдaм және Aлмaтыда 22,1 мың aдaм). 

Қала  халқының  ауылдық  жерге  қарағанда көші–қон өсімдерінің жоғары екендігін 

статистикалық мәліметтерден көруге болатындығы. Мысалы, 2019 жыл ішінде республика 

бойынша сыртқы көші–қон айырымы минус 33,0 мың адам болса,соның ішінде қала 

халқында оң нәтиже (38,1 мың адамға) , ал ауыл халқында теріс,яғни минус нәтиже  (-71,1 

мың адамға) көрсетілген. Егер сыртқы көші–қон айырмасын облыстар бойынша 

қарастырсақ, онда Маңғыстау облысы мен республикалық маңызы бар үш қалалардан 

басқаларының барлығында кері,яғни минус көрсеткіші көрсетілуде.  

2020 жылдың бaсындaғы деректер бoйыншa Қaзaқстaндaғы 18632,2  мың aдaмның 

9036,6 мыңы немесе 48,5% еркектердің, aл 9595,6 мыңы немесе 51,5% әйелдердің үлесіне 

келеді. Демек, әйелдердің сaны еркектерге қaрaғaндa 559,0 мың aдaмғa aртық. Бұл 

aйырмaшылық қaлa тұрғындaрының ішінде 634,5 мың әйелге, aл aуыл тұрғындaрындa 

керісінше еркектердің сaны әйелдерге қaрaғaндa 75,5 мың aдaмғa aртық.Бұл aбсoлюттік 

көрсеткіштер,aл қaтысты шaмaлaр aрқылы жыныстық aрaсaлмaқ көрсеткіштерінде 

ерекшеліктер бaрын aңғaруғa бoлaды. Мысaлы, 2000 жылы әрбір 1000 әйелге шaққaндa– 

929 еркектен келген бoлсa, 2010 жылы – 930, 2015 жылы – 934, aл 2020 жылдың бaсынa бұл 

көрсеткіштің бірaзғa өсіп 942 еркектен келгенін,яғни 20 жыл ішінде 13 еркекке aртқaнын 

көруге бoлaды.  

Егер oсы көрсеткіштерді хaлықтың  тұрaтын жері бoйыншa (қaлa-aуыл тұрғындaры 

түрінде) қaрaстырaтын бoлсaқ, oндa қaлa хaлқындa еркектер мен әйелдер aрaсындaғы 
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aрaсaлмaқ 2000 жылғы 880 aдaмнaн 2020 жылы 890 aдaмғa дейін,яғни 10 aдaмғa,aл aуылдық 

жерде – 998 aдaмнaн 1012 aдaмғa немесе 14 aдaмғa дейін aртқaн. 

Сонымен Қазақстан халқының облыстары мен қалалық және ауылдық жерлерге 

орналасуын және олардың өзгеруі көрсеткіштерін қолдана отырып, республика көлемінде  

халық санының көбеюі, тек қана табиғи өсім арқылы ғана өсуде,бірақ әр облыста әртүрлі 

болуда. Оның негізгі себебі сол облыстардағы тұратын қазақтардың үлесіне тығыз 

байланысты  деген  қорытындыға келеміз. 
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Әміреев Ызғарбек Әміреұл - э.ғ.к.,профессор  

Манан Нұрайым - «Статистика» мамандығының 4 курс студенті 

Алматы  экономика және статистика академиясы 

е-mail: yzgarbek@mail.ru, manan.nuraiym@mail.ru  

 

Қазақстан халқының саны уақыт өткен сайын өзгеріп отыруда, яғни туғандар мен 

өлгендер және көші-қон себептеріне тікелей байланысты болуда. Осы фактілердің ішінде 

туу көрсеткіштері негізгісі болып саналады. Себебі,туу көрсеткіштері неғұрлым жоғары 

болатын болса,соғұрлым халық санының өсетіндігі.  Мұны кейде халықтың табиғи өсімі 

деп те атайды. Халықтың табиғи өсімі деп – белгілі бір кезеңде тірі туғандар мен өлгендер 

санының арасындағы айырмашылықты айтады.   

Туу көрсеткіштерінің маңыздылығы республика көлемінде және оның аймақтарына 

жататын облыстардың демографиялық құбылыстарына  талдау жасай отырып,оның 

өзгеруіне әсерін тигізетін себептерді анықтау және елімізде болып жатқан әлеуметтік, 

экономикалық, отбасылық және демографиялық саясатты жүзеге асыру үшін қажетті 

мәліметтерді қалыптастыру, сондай-ақ Қазақстанның және облыстардың даму 

бағдарламаларын әзірлеу болып табылады. Туу көрсеткіштерін есептеу және оған талдау 

жасау кезінде біздің елімізде туғандар санына тек тірі туғандар жатады және  «Тірі туу», 

ұғымы 2008 жылдың 1 қаңтарынан бастап Дүниежүзілік денсаулық сақтау ұйымының 

ұсынысына сәйкес есептік көрсеткіш ретінде қолданылуда.  

Туғандарды тіркеу-- баланың туылған жері немесе ата-анасының (біреуінің) тұрған 

жері бойынша,өмірге тірі келген баланың туылуы туралы фактіні және туылған уақытын 

анықтайтын перзентханадан немесе ауруханадан берілген медициналық куәлік негізінде 

жүргізіледі.  

Осы аталған көрсеткіштердің барлығы статистикалық есептелікте абсолюттік 

шамамен  беріледі және кестелер арқылы көрсетіледі.Туу кестелері екі типке бөлінеді – 

жалпы және арнайы. Жалпы кестелер туу тәртібін ескерілместен барлық туғандар үшін 

жасалады. Арнайы кестелер туу тәртібін ескере отырып құрылады.  

mailto:yzgarbek@mail.ru
mailto:manan.nuraiym@mail.ru
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Кестелер бір жастары бойынша құрылған болса,онда оны толық және жас 

аралықтары бес және одан да үлкен жаспен есептелген болса, онда оны қысқа кестелер деп 

атайды.  

Кестелерді құру аналардың жасына қарай бөлінуіне және тұрғылықты тұратын 

жерлерінің мәліметтеріне негізделеді. Осыған орай,төменде берілген 1-кестеде 

республика, облыстар мен мегаполис қалалар бойынша туған балалардың сандық мәндері 

берілген және 2019 жылды 2000 жылмен салыстырғандағы өзгеруі абсолюттік  және   %  

есебімен сипатталған: 

 

Кесте 1 

Қазақстанда туған балалар санының облыстар бойынша динамикасы 

мың адам 

Облыстар мен   

    республикалық 

маңызы бар қалалар 

2000 2005 2010 2015 2019 2019 жылды 2000 

жылмен салыстырған-  

дағы өзгеруі 

абсолюттік 

(+,-) 

%  есебі 

мен 

Қазақстан бойынша 

Ақмола  

Ақтөбе                        

Алматы                      

Атырау                         

Батыс Қазақстан               

Жамбыл                      

Қарағанды                      

Қостанай                      

Қызылорда                  

Маңғыстау                    

Павлодар 

Солтүстік Қазақстан  

Түркістан  

Шығыс Қазақстан         

Нұр-Сұлтан қаласы  

Алматы қаласы        

Шымкент қаласы 

222,1 

10,1 

9,9 

23,7 

8,2 

7,8 

17,0 

16,1 

10,8 

12,7 

6,2 

8,9 

8,0 

46,3 

17,0 

4,5 

14,9 

279,0 

10, 6 

13, 0 

27, 7 

10, 8 

9, 6 

21, 5 

19, 8 

11,0 

13,9 

9,9 

10,4 

8,5 

57,7 

19,6 

9,0 

25,7 

- 

367,9 

12,5 

17,2 

45,5 

14,9 

11,9 

28,6 

23,5 

12,8 

20,0 

14,8 

12,3 

8,7 

78,5 

23,6 

17,4 

25,8 

- 

397,6 

12,6 

20, 0 

48,8 

16,4 

13,0 

28,3 

24,4 

12,7 

19,7 

19,3 

12,7 

8,1 

81,6 

22,9 

26,1 

31,0 

- 

402,3 

12,3 

20,5 

50,5 

17,0 

13,1 

27,0 

23,0 

11,5 

19,3 

20,5 

11,6 

6,9 

55,7 

21,9 

26,7 

34,3 

28,5 

- 

180,2 

2,2 

10,6 

26,8 

8,8 

5,3 

10,0 

6,9 

0,7 

6,6 

14,3 

2,7 

-1,1 

9,4 

4,9 

22,2 

19,4 

- 

- 

181,1 

121,8 

207,1 

213,1 

207,3 

167,9 

158,8 

42,9 

106,5 

152,0 

3,3есе 

 130,4 

86,3 

120,3 

128,8 

5,9 есе 

230,2 

- 

- 

Ескерту:Қазақстан Республикасы Стратегиялық жоспарлау және реформалар 

агенттігінің  

Ұлттық статистика бюросының 2000-2020 жылнамалары бойынша авторлармен 

есептелінген. 

 

Берілген кесте көрсеткіштеріне статистикалық талдау жасайтын болсақ, онда 2019 

жылы туғандардың саны 2000 жылмен салыстырғанда 180,2 мың бала артық туған немесе 

өсім қарқыны 81,1% құрады. Егер,осы көрсеткішті облыстар мен қалалар бойынша 

қарастыратын болсақ,онда Маңғыстау облысында3,3 есеге, Алматы қаласында  2,3 есе және 

Нұр-Сұлтан қаласында  5,9 есеге өскендігі байқалуда.Мұнда, республикалық маңызы бар 

екі үлкен қаламыздағы туу көрсеткіштерінің басқалармен салыстырғандағы жоғары 

болуының негізгі себептеріне жататыны,ондағы тұратын халықтың үлесі жағынан ең 

үлкен,яғни 1/4 бөлігінен астамын 20-34 жастағы бала көтерудің мүмкіншілігі жоғары 

жастардан тұратындығына және ұлттарына тікелей байланысты болған жағдай деп, 

түсінуіміз тиіс. 
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Жоғарыда аталған кестеде туу көрсеткіштері абсолюттік шамамен сипатталған және 

ондағы келтірілген сандық мәндері олардың даму немесе кему үдерістерін толықтай 

сипаттай алмайды.Сондықтан,қортындылаушы көрсеткіш ретінде есептілікте қатысты 

шаманы қолданады, яғни 1000 адамға шаққандағы коэффициенттерін есептейді және оның 

өлшем бірлігі промильмен (‰) көрсетіледі. Есептеу кезінде сол уақыттағы халықтың 

орташа жылдық саны қолданылады. Осыған орай, төменде әрбір белгі көрсеткіштері 

туралы  қысқаша түсініктеме берілген және есептеу жолдары формула түрінде келтірілген:  

-жалпы туу коэффициенті - бұл жыл ішінде  тірі туған балалардың  барлық  

халықтың орташа жылдық санына қатынасы арқылы анықталады және 1000 адамға 

шаққандағы есептілікті көрсететін көрсеткіш; 

-жалпы өлім-жітім коэффициенті – мұнда жыл ішінде өлген  адамдардың барлық 

халықтың орташа жылдық санына қатынасын көрсететін көрсеткіш және 1000 адамға 

шаққандағы есептілікпен есептеледі; 

-табиғи өсім коэффициенті – туғандар мен өлгендер  арасындағы абсолюттік  

айырманы халықтың орташа жылдық санына қатынасы арқылы немесе туу  мен өлімнің 

жалпы  коэффициенттерінің  айырмашылығы ретінде анықталады.  

Жоғарыда айтылған есептеу жолдарын қолдану арқылы есептелінген 

коэффициенттердің динамикасы   2-кестеде келтірілген:   

 

Кесте  2   

Халықтың туу, өлім- жітім және табиғи өсімінің жалпы 

орташа  коэффициенттері1) 

Берілген кесте көрсеткіштеріне статистикалық талдау жасайтын болсақ, онда туу 

коэффициентінің ең төменгі шегіне жеткені 2000 жылдарға дейін болса (14,3‰), ал өлім-

жітім коэффициентінің ең жоғары шегі 2005  жыл (10,4‰). Осы көрсеткіштерді алдыңғы  

жылдармен салыстыратын болсақ, онда оның аз болса да өскендігін көреміз.Себебі,1995-

1999 жылдары орташа туу коэффициенті 14,3‰, өлу 10,3‰  болды.   Осының салдарынан 

табиғи өсім де төмендеді,яғни бар болғаны 4,0‰. Бірақ, 2005 жылдан бастап туу 

коэффициенті жылдан жылға біртіндеп өсе бастады, ал өлім-жітім коэффициенті керісінше 

азаюда. Осыған орай, халықтың табиғи өсімі де біртіндеп өсуде. Әрине бұл қуанарлық 

жағдай, бірақ 60-80 жылдармен салыстырғанда өте төменгі көрсеткіш болып табылады. 

Мысалы, 60 жылдары республика бойынша орташа туу коэффициенті 29‰  ,ал өлу   

коэффициенті 6,2‰. Соның салдарынан табиғи өсімде жоғары 22,8‰  болды. Демек, бұл 

үш көрсеткіш әрқашанда бір-бірімен тығыз байланысты және 1000 адамға шаққанда 

туғандардан  өлім-жітім көрсеткіші неғұрлым төмен болатын болса, онда халықтың табиғи 

  Жылдар          1000  адамға шаққанда, ‰ 

туғандар өлгендер  табиғи өсімі 

2000-2004 16,4 10,2 6,2 

2005-2009 20,8 9,9 10,9 

2010-2014 22,7 8,4 14,3 

2015-2019 22,1 7,3 14,8 

соның ішінде:    

2015 21,6 7,5 15,1 

2016 22,5 7,4 15,1 

2017 22,7 7,2 15,5 

2018 21,8 7,1 14,7 

2019 21,7 7,2 14,5 

Ескерту:Қазақстан Республикасы Стратегиялық жоспарлау және реформалар 

агенттігінің Ұлттық статистика бюросының 2000-2020 жылдары жарыққа шыққан 

жылнамалары бойынша авторлармен есептелінген  
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өсімі де соғұрлым үлкен болып келеді. 2019 жылы еліміздің табиғи өсімі 1000 тұрғынға 

шаққанда 14,5‰  болды және оны 2000 жылмен(4,9‰) салыстыратын болсақ, онда ол 3 

есеге өскен,ал 60 жылдармен салыстырсақ, керісінше 36,4% кемігенің көруге болады. 

Мұнда мына жағдайды есте сақтауымыз тиіс: 1999-2002 жылдар аралығында 

елімізде туылған балалардың орташа жылдық саны  ең төменгі көрсеткішке жеткен,яғни 

222,2 мың баладан келген  және олар 2017-2021 жылдар аралығында некеге тұратын жасқа 

толды. Демек, некеге тұратындардың саны үлесі жағынан азаюда  және соған байланысты 

туу көрсеткіші де аздап төмендеуде.  

Егер 1-кестеде берілген облыстардың абсолюттік мәндерін, туу коэффициенттері 

бойынша топтастыратын болсақ, онда түрлі себептерге байланысты әр топтағы 

облыстардың саны жылдар өткен сайын өзгеруде және оны төменде берілген 3-кесте 

көрсеткіштерінен көруге болады: 

Кесте  3   

Облыстарды туу коэффициенттері бойынша топтастыру 

 

Туу коэффициенттері ( ‰) бойынша 

топтастыру 

                             Жылдар 

2000 2005 2010 2015 2019 

13,9 дейін 

14,0 – 20,0 

20,1 -26,0 

26,1 – жоғары 

8 

6 

2 

- 

3 

7 

4 

2 

- 

8 

3 

5 

- 

7 

4 

5 

2 

5 

5 

5 

Барлығы 16 16 16 16 17 

Ескерту: Авторлармен есептелінген.   

 

Келтірілген кесте көрсеткіштеріне статистикалық талдау жасайтын болсақ, онда 

2000 жылы туу көрсеткіштерінің ең төменгі 13,9 ‰ тобына қазақтар аз орналасқан Ақмола, 

Қарағанды, Алматы қаласы, Қостанай, Павлодар, Солтүстік Қазақстан, Шығыс Қазақстан 

облыстары жатады. 2005 жылы осы топтан келесі 14,0 – 20,0‰ топқа Ақмола, Қарағанды, 

Павлодар мен Алматы қаласы ауысқан болса, 2005-2010 жылдар аралығында 13,9 ‰ 

облыстар толығымен келесі топқа, ал Ақтөбе мен Алматы облыстары 20,1-26,0‰ 

аралығындағы топтың қатарына қосылды. Сонымен қатар бұл топқа Нұр-Сұлтан қаласы   

жатқызылған болатын,ал Алматы қаласы алдыңғы кіші топқа ауыстырылды. 2015 жылы 

бұл топтың  қатарына Батыс Қазақстан облысы Қызылорда және Жамбыл облыстары, 

сонымен қатар Алматы облысы қайта қосылған. 26,1‰ жоғары көрсеткен облыстар 

қатарында Маңғыстау, Түркістан, Атырау облыстары тұрақты түрде жатқызылған болса, 

2019 жылдан бастап бұл топқа Нұр-Сұлтан қаласы қосылды.Нұр-Сұлтан қаласының мұндай 

жоғарғы жетістікке жетуінің бірден-бір себебі бала туатын  жастағы жастардың осында 

шоғырлануы және соның ішінде үлкен үлесі Түркістан облысынан ауысып келген 

қазақтарға жататындығы. 
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ҚАЗАҚСТАН  ХАЛҚЫНЫҢ  ҰЛТТЫҚ  ҚҰРАМЫН 

СТАТИСТИКАЛЫҚ  ЗЕРТТЕУ 

 

Әміреев Ызғарбек Әміреұлы -  э.ғ.к.,профессор,  

Асылбаев Еркебулан Амангелдіұлы - э.ғ.м.,аға оқытушы,  

Манан Нұрайым - «Статистика» мамандығының 4 курс студенті 

Алматы  экономика және статистика академиясы 

е-mail: yzgarbek@mail.ru, manan.nuraiym@mail.ru  

 

Қазақстан дүниежүзі бойынша жер аумағы жағынан алдыңғы ондыққа (тоғызыншы 

орын) кіретін мемлекет болып саналады,яғни: 1) Ресей -17075,  

2) Канада - 9976,  3) Қытай - 9597,  4) АҚШ - 9363, 5) Бразилия - 8512,  

6) Австралия - 7678,  7) Индия - 3288,  8) Аргентина - 2777,  9) Қазақстан - 2725 мың 

шаршы киллометр жерді алып жатқандығы. Ал халқының саны мен тығыздығына 

байланысты әлемдегі аз мемлекеттердің қатарына жатады, яғни халқының қоныстануы 

бойынша 62 орынды иемденеді. Бірақ,  Қазақстанды басқа мелекетттермен 

салыстырғандағы ерекшелігі сол, мұнда тұратын халықтың көп ұлттылығы,яғни 100-ден  

астам ұлттар мен  ұлыстар қоныстанған. 2020 жылғы 1 қаңтардағы статистикалық деректер 

бойынша  18631,8 мың адамның  12764,8 мыңы  немесе 68,5 % - қазақтардың, 3512,9 мыңы  

немесе 18,9 % - орыстардың, 605,1 мыңы  немесе 3,2% - өзбектердің, 274,5 мыңы  немесе 

1,5% - ұйғырлардың, 264,0 мыңы  немесе 1,4% - украиндардың, 200,5 мыңы  немесе 1,1% - 

татарлардың, 176,1 мыңы  немесе 0,95%- немістердің үлесіне тиетіндігі. Сонымен, 

Республикада тұратын ұлттардың үлесі жағынан басым бөлігін,яғни 87,4%  қазақтар  мен 

орыстардан тұратындығы,  ал қалған 12,6% басқа ұлттар мен ұлыстардың үлесіне 

келетіндігі. Осыған орай Қазақстан халқының негізгі ұлттық құрамының динамикасы 

төмендегі 1-кестеде келтірілген:  

 

           Кесте 1 

          Қазақстан халқының негізгі ұлттық құрамының динамикасы 

                                                                                                                               жыл 

басына,мың адам 

  

2000 

 

2005 

 

2010 

 

2015 

 

2020 

2020жылды 2000 

жылменсалыстырған 

дағыөзгеруі, 

абсол. 

(+,-) 

% есебімен 

 

 Барлығы 

соның ішінде: 

қазақтар 

орыстар 

басқа ұлттар 

14902 

 

8012 

4471 

2383 

15075 
 

8725 

4024 

2325 

16203 

 

10293 

  3774 

   2137 

17416 

 

11496 

3666 

2254 

18632 

 

12765 

3513 

2354 

3730 

 

4753 

 -958 

   -29 

125,0 

 

159,3 

78,6 

  98,8 

 

Барлығы 

соның ішінде: 

қазақтар 

орыстар 

басқа ұлттар 

Барлық халық ішіндегі үлесі бойынша,% 

100,0 

 

53,9 

30,1 

16,0 

 

100,0 

57,9 

26,7 

15,4 

100,0 

 

63,5 

23,3 

13,2 

 

100,0 

66,0 

21,0 

13,0 

100,0 

 

68,5 

18,9 

12,6 

 

 

14,6 

-11,2 

-3,4 

 

 

127,1 

62,8 

  78,9 

Ескерту:Қазақстан Республикасы Стратегиялық жоспарлау және реформалар агенттігі 

нің Ұлттық статистика бюросының 2000-2020 жылдары жарыққа шыққан жылнамалары 

бойынша авторлармен есептелінген. 

        

mailto:yzgarbek@mail.ru
mailto:manan.nuraiym@mail.ru
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Кесте көрсеткіштеріне талдау жасайтын болсақ, онда қазақтардың үлесі жылдан 

жылға артқандығын, ал орыстар мен басқа ұлттар үлесінің кемігендігін, көруге болады. 

2000-2020 жылдар аралығында,яғни 20 жылдың ішінде қазақтардың саны 4753  мың адамға 

өскен болса, орыстар мен басқа ұлттардың саны 987 мың адамға кеміген. Бұл 

дегеніміз,Қазақстан халқының ұлттық құрамында түрлі себептердің әсер етуіне 

байланысты демографиялық өсу немесе кему үрдістерінің пайда 

болғандығы.Демек,қазақтардың арасында туу көрсеткіші жылдан жылға жоғарлауда, ал 

көші-қон айырымы  біртіндеп төмендей бастағаны. Ал, орыс тілдес ұлттарды алатын болсақ 

онда, керісінше туу көрсеткіші күрт төмендеді және өз отандарына қайтуларына 

байланысты олардың өсімі мен сандық құрамы жылдан жылға кемуде, яғни кері минус 

көрсеткішіне ауысуында.Осының салдарынан республика көлемінде халықтың жалпы саны 

тек өзіміздің ұлтымыздың табиғи өсім арқылы  ғана өсуде деп түсінуіміз тиіс. 

Егер осы келтірілген негізгі ұлттық құрамын табиғи – экономикалық аймақтары мен 

оған жататын  облыстар  арасындакғы өзгерістерді қарастыратын болсақ, онда оны төменде 

келтірілген 2-кесте көрсеткіштерінен көруге болады:   

         

        Кесте 2 

        Қазақстан халқының негізгі ұлттық құрамының аймақтар мен                       

                                 облыстар бойынша   динамикасы 

                                                                                              жылдың басына,мың адам 

Табиғи 

экономикалықайма

қтар және 

оныңқұрамына 

жататын облыстар 

мен қалалар 

 

             Қазақтар 

 

               Орыстар 

2000 2020 2020 жылды 

2000 жылмен 

салыстырған- 

дағыөзгеруі 

2000 2020 2020 жылды 

2000 жылмен 

салыстырған- 

дағыөзгеруі 

абсолю

т 

тік (+,-

)  

  %  

есебі 

мен 

  
Абсолю

т 

тік (+,-)  

  %  

есебі- 

мен 

Батыс- 

Қазақстан аймағы 

соның ішінде: 

1530,0 

 

 

2475,0 

 

 

945,0 

 

 

161,8 

 

 

358,9 

 

 

290,7 

 

 

-68,2 

 

81,0 

 

 

Ақтөбе  485,0 734,6 249,6 151,5 110,1 97,2 -12,9 88,3 

Атырау  394,2 598,3 204,1 151,8 37,1 33,2 -3,9 89,5 

Батыс - Қазақстан  399,7 504,6 104,9 126,2 167,3 123,9 -43,4 74,1 

Маңғыстау 251,1 637,5 386,4 134,4 44,4 36,4 -8,0 82,0 

Оңтүстік-

Қазақстан аймағы  

соның ішінде: 

3943,5 6493,7 2550,2 119,4 1190,9 986,2 -204,7 82,8 

Алматы  931,4 1486,7 555,3 159,6 334,6 269,7 -64,9 80,7 

Жамбыл  642,6 822,9 180,3 128,1 175,4 108,5 -66,9  61,9 

Қызылорда  565,2 774,1 208,9 137,0 16,4 14,5 -1,9 88,4 

Түркістан 1361,8 1531,7 169,9 112,5 161,2 35,0 -126,2 21,8 

Алматы қаласы 442,5 1177,8 735,3 266,2 503,3 466,0 -37,3 92,6 

Шымкент қаласы - 700,5 700,5 - - 92,5 92,5 - 

Орталық-

Қазақстанаймағы   

Қарағанды 

 

528,8 

 

720,9 

 

192,1 

 

136,3 

 

602,9 

 

482,8 

 

-120,1 

 

80,0 
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Солтүстік-

Қазақстан аймағы 

 соның ішінде: 

1317,9 2238,7 920,8 169,9 1557,3 1256,

2 

-301,1 80,7 

Ақмола 304,7 381,9 77,2 125,3 313,2 239,8 -73,4 76,6 

Қостанай  311,1 357,6 46,5 114,9 416,9 353,6  -63,3 84,8 

Павлодар 312,1 399,1 87,0 127,9 329,0 252,6 -76,4 76,8 

Солтүстік- 

Қазақстан  

212,9 193,7 -19,2   91,0 356,7 270,8 -85,9 75,9 

Астана қаласы 177,1 906,4 729,3 5,1есе 141,5 139,4 -2,1 98,5 

Шығыс- 

Қазақстан аймағы  

Шығыс- Қазақстан 

 

743,0 

 

836,5 

 

93,5 

 

112,6 

 

683,8 

 

487,0 

 

-196,8 

 

71,2 

Қазақстан 

бойынша 

8063,2  4701,6 158,3 4393,8 3512,

9 

-880,9 79,9 

Ескерту:Қазақстан Республикасы Стратегиялық жоспарлау және реформалар агенттігінің  

Ұлттық статистика бюросының 2000-2020 жылдары жарыққа шыққан жылнамалары  

бойынша авторлармен есептелінген. 

 

Келтірілген кесте көрсеткіштеріне статистикалық талдау жасайтын болсақ, онда 

көрсетілген 20 жыл  ішінде Қазақстанда тұратын қазақтардың жалпы саны 4701,6 мың 

адамға көбейген немесе өсім қарқыны 58,3% артқаны байқалуда,ал орыстарда керісінше 

880,9 мың адамға азайған немесе 20,1% кеміген. Бірақ, халық санының өзгеруі облыстар 

мен үш республикалық маңызы бар қалалар үшін әртүрлі болуда. Сондықтан, оларды 

табиғи экономикалық аймағына байланысты  қарастыратын болсақ , онда қазақтардың ең 

көп өскені Оңтүстік-Қазақстан аймағының облыстары мен қалалар және соның ішінде 

Алматы және Шымкент қалалары мен Алматы және Қызылорда облыстары жатады.  

Орыстардың кемігені барлық аймақтар мен оның облыстарында байқалады және 

олардың көп орналасқан Солтүстік-Қазақстан мен Шығыс- Қазақстан  аймақтарында  

басымдылығының жоғары екендігін көруге болады. 

Осыған орай, соңғы жылдары алдыңғы жылдармен салыстырғанда жалпы туу 

көрсеткішінің күрт өсуіне,соның ішінде қазақтардан туған балалар санының көбеюіне,ал 

орыстар мен басқа ұлттардан туғандардың кемуіне тікелей байланысты жағдай деп біліуіміз 

керек. Оны төменде келтірілген 3-кесте көрсеткіштерінен көруге болады: 

        Кесте 3  

        2000-2020 жылдар аралығында Қазақстанда туған балалардың     

        ұлттық  құрамы бойынша саны мен туу коэффициенттері 

 

Жылдар 
Туған балалардың саны, мың адам 

1000 адамға шаққандағы туу 

коэффициенттері, ‰ 

2000 2005 2010 2015 2020 2000 2005 2010 2015 2020 

Барлығы 

 

соның 

ішінде: 

222,1 279,0 367,7 397,6 402,3 14,9 18,4 22,5 22,7 21,7 

қазақтар 147,7 192,5 267,0 302,7 317,0 

   

18,4 22,1 26,0 26,3 24,8 

орыстар 38,7 43,9 48,3 43,8 35,2 8,7 10,9 12,8 11,9 10,0 

басқа 

ұлттар 
35,7 42,6 52,4   51,1   50,1 15,0 17,3 24,5 22,7 21,3 

Ескерту:Авторлармен есептелінген. 
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Кестеде берілген көрсеткіштер бойынша Қазақстанда туған балалардың саны 

жылдан жылға біртіндеп өсіп келе жатқанын көруге болады,яғни 2010 жылмен 

салыстырғанда 2020 жылы жалпы туған балалардың саны 34,6 мың адамға көбейген немесе 

109,4% артқан.Егер осы көрсеткіштерді ұлттық құрамы бойынша жеке қарастыратын 

болсақ, онда қазақтардан туған балалар саны 50,0 мың  адамға өскен немесе жалпы туған 

балалардың ішінде үлесі бойынша78,9% құрайды. Ал орыстардан туған балалардың саны 

13,1 мың балаға кеміген немесе үлесі жағынан 13,1% дан 8,7%  дейін азайған. Демек, жалпы 

туған балалардың 87,6 % қазақтар мен орыстардың, ал  қалған  12,4%  басқа ұлттардың 

үлесіне келетіндігі. 

Қазақ және орыс әйелдерінің арасында нақты бар балалардың саны бойынша үлкен 

айырмашылықты көруге болады. Көптеген қазақ әйелдерінің отбасындағы бала саны болып 

үш немесе одан да көп балалар жатады, ал орыстарда негізінен отбасында аз бала болғанын 

жөн көреді. Зерттеу жұмыстарының негізгі бір мақсаты қазақ және орыс әйелдерінің бала 

тууға қандай кедергі бар екенін білу болды. Оған материалдық қиыншылықтар мен 

тұрғылықты үйдің болмауы үлкен кедергі тудыруда. Бірақ бұл себеп бойынша ауыл 

халқының үлесі қала тұрғындарына қарағанда аздау. Бірақ 18-24 жас арасындағы әйел 

азаматшалардың материалдық жағдайлары мен білім алуға деген қызығушылық та әсерін 

тигізуде. Себебі, осы жас аралығындағы қыз балалардың көпшілігі әлі оқуын бітірмегендер, 

некеге тұрмағандар және  тұрғылықты тұратын баспанасы жоқ болғандықтан бала көтеруді 

жоспарламайды, яғни кейінге қалдыруда. Демек, олардың алдарына қойған негізгі 

мақсаттары оқып жүрген оқу орындарын бітіру, алған мамандықтары бойынша жұмысқа 

орналасу,яғни өздерінің әлеуметтік-экономикалық жағдайларын жасап алу болып 

табылады және соның салдарынан бала көтеретін жастарын ұлғайтып алады,яғни  

уақыттарын жоғалтады. Орыстарда керісінше әйелдері үйде отыруға қарсы, яғни олар 

жұмыс жасауды таңдайды. Ол дегеніміз туу көрсеткішінің төмендеуіне әкеліп соғады.   

Сонымен Қазақстан халқының ұлттық құрамының аймақтары мен облыстары 

бойынша орналасуын және олардың өзгеруі көрсеткіштерін қолдана отырып, республика 

көлемінде халықтың саны тек қана табиғи өсім арқылы ғана өсуде,бірақ әр облыста әртүрлі 

болуда. Оның себебі сол облыстардағы тұратын қазақтардың үлесіне тығыз байланысты  

деген  қорытындыға келеміз. 

Мұнда біздер елімізде тұрып жатқан қазақтардың өткен кезеңдердегі сандық 

құрамын көрсете отырып,оның өзгеру себептерін келтіруді жөн санадық және негізгі 

ұлттық құрамының динамикасын төменде келтіреміз:  

       Кесте 4     

      Қазақстанның ұлттық құрамының динамикасы, мың адам

 
 

Егер 1897 жылғы халық санағының деректері бойынша еліміздегі барлығы 4333 мың  

халықтың  3544 мыңы немесе 82%-қазақтардың, ал 472 мыңы немесе 11%-орыстардың 

үлесіне келген болса, 1926 жылғы халық санағында  барлық халықтың (6037 мың)  3628 

мыңы  немесе 60,1% - қазақтардың, 1275 мыңы  немесе 21,1% - орыстардың үлесіне тиесілі 

болған.  
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1926 және 1939 жылдары жүргізілген халық санақтарының аралығында,яғни осы 13 

жылда Қазақстан халқының жалпы саны 6037 мың  адамнан 6082 мың адамға ғана артқан. 

Демек, бар болғаны 45 мыңға немесе 0,7% өскен.Соның ішінде қазақтардың саны 3628 

мыңнан 2307 мыңға,яғни 1321 мың адамға немесе 36,5%  дейін кеміген, ал орыстардың саны 

керісінше 1275 мыңнан 2447 мыңға,яғни 1172 мың адамға немесе  өсім қарқыны 91,9%  

дейін  артқан. Осы жылдар аралығында қазақтардың саны табиғи  өсудің орнына кемуі 30-

жылдардағы қолдан жасалынған ашаршылық зұлматтан қаза тапқандар мен еріксіз 

коллективтендіру саясатына байланысты басқа елдерге (соның ішінде көпшілігі Қытайға) 

көшіп кетуге мәжбүр болды және 37-жылдардағы репрессияның әсерінен болған жағдай 

деп түсінуіміз тиіс.Ал орыстардың көбеюін алатын болсақ, онда оны Рессей империясының 

қолдан жасаған отаршыл саясаты деп білуіміз керек.Демек, Қазақстанның жер 

қойнауындағы бар байлықтарын өз игіліктеріне қолдану және уысынан шығарып алмау 

үшін,  орыс тілдес ұлттарды Рессейден,Украйнадан, Белорусиядан және тағы басқалай 

аймақтардан өз еріктерімен  және зорлықпен көшірілгендігі,яғни тұрақты тұру үшін 

қоныстандырылғандығы. 

1959 жылғы жүргізілген халық санағында республика халқының саны 9295 мың  

адамға жетті және оны 1939 жылмен салыстыратын болсақ, онда халықтың жалпы саны 

жиырма жыл ішінде бар болғаны  3213 мың адамға артқан немесе өсім қарқыны 52,8% 

өскен.Егер, осы уақыт аралығындағы өзгерістерді ұлттары бойынша жеке қарастыратын 

болсақ,онда жалпы халықтың 2787 мыңы немесе 30,0% қазақтардың, 3972 мыңы немесе 

42,7% орыстардың үлесіне келген.  

1939-1959 жылдар аралығында,яғни 20 жылдың ішінде қазақтардың саны бар 

болғаны 480 мың адамға ғана өскен болса, орыстардың саны 1525 мың адамға артқан. 

Мұндай жағдайлардың туындауы біріншіден,1941-1945 жылдары  Ұлы Отан соғысында 500 

мыңнан астам жас боздақтарымыздың қаза табуына байланысты көптеген келіншектер 

күйеуінсіз қалды және соның салдарынан бала тууға қабілетті жастағы қыздарымыз тұрмыс 

құра алмады.Демек,әйелдер мен еркектердің арақатынасында қайшылық туындады.Осыған 

орай, табиғи өсімнің азаю салдарынан қазақтардың саны көпке өсе қоймады. Ал,орыстар 

санының осыншама  қатты  өсуі 1954 жылдан бастап Қазақстанда  тың және тыңайған 

жерлерді игеруге 1,7 млн. адамнан астам славян тектес ұлттардың келуі.Сонымен бірге 50 

жылдардан бастап Қазақстанда индустрияландыру жұмыстарының жүргізілуіне 

байланысты ұйымдастырылған түрде қосымша тағы 500 мыңдай мамандар 

шақырылды.Демек,орыстардың өсуі негізінен келімсектерден туындаған жағдай деп 

түсінуіміз тиіс. 

70 жылдардан бастап Қазақстан халқының ұлттық құрамында түрлі себептердің әсер 

етуіне байланысты демографиялық өсу немесе кему үрдістері пайда болды,яғни туу 

көрсеткіші жылдан жылға жоғарлады, ал көші-қон айырымы  біртіндеп төмендей 

бастады.Осының салдарынан республика көлемінде халықтың жалпы саны тек қазақтардың 

табиғи өсім арқылы  ғана өсе бастады.  
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Ұйымдарда салық есебін ұйымдастыру негіздері 

 

Бадауова З.А. - магистрант 

Алматы экономика және статистика академиясы 

e-mail: Zarinab222@mail.ru  

 

Салық есеп саясатында қабылданған салық есебін жүргізудің барлық әдістері 

кәсіпорынның барлық құрлымдық бөлімшелерінде біртұтас орындалады. 

Салық есеп саясаты  -  Салық Кодексі және басқа да реттеуші заңнамалық актілерге 

сәйкес, салық төлеушімен (салық агентімен) қабылдаған және бекітілген құжат. Онда, 

салық есебі мен есептілігінің принциптері, салық есебін жүргізудің әдістері, салық 

органдарына салық есептілігін ұсыну және қалыптастыру талаптары жазылады.  

Салық есеп саясатын қалыптастыру үшін келесілерді анықтау қажет: 

- салық есеп саясатын қалыптастыру принциптерін; 

- салық есебі мен салық есептілігінің ұйымдастырылу әдістері; 

- ішкі салықтық бақылау мен салықтық аудитті ұйымдастыру нысандары; 

- салықтық әкімшілік басқаруды ұйымдастыру негіздерін; 

- салық есеп саясатының талаптарының сақталуына жауапты тұлғалар және 

енгізілетін толықтырулар мен өзгерістердің реті; 

- компания қолданылатын салық есеп шоттары бар жұмыс шоттар Жоспары; 

- компания қолданатын салық есебінің типтік және ұйымдастырылатын алғашқы 

және талдамалық регистрлер. 

Қазақстанда салықтық есеп, бухгалтерлік есеп мәліметтеріне сүйене отырып 

жүргізіледі, ал бухгалтерлік құжатты жүргізу тәртібі Қазақстан Республикасының 

бухгалтерлік есеп және қаржылық есеп беру туралы заңымен белгіленеді. 

Салық есебі - бұл салық салумен байланысты объектілер және олар туралы 

ақпараттарды жалпылау және жүйелеу мақсатындағы СК талаптарына сәйкес салық 

төлеушінің есеп құжаттарын жүргізу үрдісі. Сондай-ақ, салық және бюджетке басқа да 

міндетті төлемдерді есептеу мен салық есебін кұру. 1 кестеде кәсіпорындағы салық есебін 

жүргізудің әдістемелік негізі көрсетілген. 

 

Кесте 1 - Салық есебін жүргізудің әдістемелік негіздері 

 

Көрсеткіштер Салық есебі 

1. Негізгі заң актілері «Салық және бюджетке төленетін басқа да төлемдер туралы» ҚР 

Заңы (Салық кодексі) (ҚР СК) 

2. Ішкі реттеуші құжаттар Кәсіпорынның салықтық есеп саясаты 

3. Мақсат Салық салуға қажетті мәліметтерді алу мен салықты есептеу және 

төлеу 

4.Операцияларды көрсету 

тәсілі 

Кәсіпорынмен қабылданған салықтық шоттар жоспарына сәйкес 

аналитикалық шоттардағы екі жақты жазу жүйесі 

5. Есептік әдіс Есептеу әдісі 

6. Есеп беру түрлері Салық декларациялары, есеп айырысулар мен есеп берудің басқа 

да түрлері 

7. Есепті кезең Салық органдарымен бекітілген мерзімдер он күндік, ай, тоқсан, 

жыл 

8. Пайдаланушылар Салық органдары, компанияның басқару персоналы (президент, 

директорлар кеңесі, каржы директоры және т.б.) 

 

Кәсіпорынның салық есебі белгілі бір мақсаттарды орындайды, атап айтқанда: 

- салық салу мақсатында операциялардың есептік тәртібі туралы сенімді 

мәліметтерді қалыптастыру үшін салық есебі қажет; 

- салық есебі салық есебін сақтауды бақылау мақсатында ішкі және сыртқы 

mailto:Zarinab222@mail.ru
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пайдаланушылар үшін, ақпаратпен қамтамасыз ету үшін қажет; 

- салық есебі салық төлеумен байланысты қызметтің теріс нәтижелерін 

болдырмау үшін қажет. 

Кәсіпорындағы салық есебін ұйымдастыру, біз көрсеткен 1 суреттегі белгілі бір 

қызметтер түріне негізделеді. 

 
 

1 сурет - Салық есебінің қызметтері 

 

Салық есебін ұйымдастырудың әлемдік тәжірибесі екі негізгі нысанды ұсынады, 

біріншісі – абсолюттік салық есебі, екіншісі – аралық салық есебі. Абсолюттік салық есебі 

салық салуға арналған алғашқы құжаттардың негізінде, салық есебінің талдамалы және 

жүйелік регистрлері мен шоттарында тіркеу негізінде өз бетінше ұйымдастырылады. (2 

сурет). 

 
 

2 сурет – Абсолюттік салық есебі 

 

Аралық салық есебі бухгалтерлік есеп мәліметтерін түзету арқылы 

ұйымдастырылады, бұл әдіс Қазақстан Республикасында қолданылады. (3 сурет). 

Заңды тұлға салықтық есепті өз бетінше ұйымдастырады және салық регистрлері 

түріндегі салық мақсатында ақпараттарды жалпылап, жүйелеу түрлерін келесілерді 

қамтамасыз ету үшін анықтайды: 

- салық мерзіміндегі салық төлеуші мен жүзеге асырылған есеп тәртібі туралы толық 

және сенімді ақпараттарды қалыптастыру; 

- салық есебі бойынша нысандардағы әрбір қатардың мағынасын ашу; 

 
Салық есебінің қызметтері 

Тіркеу 

Ақпараттық 

Бақылау 

 

Талдамалық 

Салық салу мақсатындағы кәсіпорында жүзеге асырылатын 

операцияларды жинақтап, оларды тіркеу 

Кәсіпорынның салық аудиті мен тиімді салық менеджменті, жоспарлау, 

талдау, болжау үшін салықтық ақпаратпен қамтамасыз ету 

Салықтық органдарға көрсетілетін салық есебінің сенімділігін бақылау 

Компанияның тиімді қаржылық және салықтық менеджменті үшін 

салықтық талдауды жүргізу 

Қаржы есебі Салық есебі 

Карточкалар, ведомосттер, бухгалтерлік 

есеп шоттары бойынша айналымдар 

Карточкалар, ведомосттер, салықтық есеп 

шоттары бойынша айналымдар 

 

Бухгалтерлік есеп шоттары Салықтық есеп шоттары (субшоттар) 

Бухгалтерлік есеп мақсатында қоланылатын 

алғашқы құжаттар 

Салық есебі мақсатында қолданылатын 

алғашқы құжаттар 

Алғашқы құжаттар 
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- салықтық бақылау үшін салықтық қызмет органдарына ақапараттарды ұсыну. 

 

 
 

3 сурет – Аралық салық есебі 

 

2 кестеде салық есебінің кейбір объектілері бойынша салықты ұйымдастыру 

ережелері көрсетілген, ал салықтың басқа объектілері бойынша алдағы тарауларда 

көрсетілген. 

 

Кесте 2 - Салық есебін ұйымдастыру ережелері 

 

Көрсеткіш Ескертпе Түсініктеме 

1) Салық есебін 

жүргізу 

Есептеу әдісі Төлем мерзіміне тәуелсіз есептік әдіс, мүліктің келіп түсуі 

мен сату мақсатындағы тауарларды тиеу, кызмет көрсету 

мен жұмыстарды орындау кезінен бастап есепке алынған 

табыстар мен шығындар 

2) Салықтар мен 

бюджетке 

төленетін басқа да 

төлемдерді 

есептеу 

Салық 

есебінің 

негізінде 

Салықтық есеп негізінде салық есебінің нәтижесі бойынша 

салық төлеуші (салықтық агент) салық салумен байланысты 

объектілер мен салық объектілерін анықтайды, салық және 

бюджетке төленетін басқа да міндетті төлемдерді есептейді. 

3) Бағамдық 

айырмашылық 

есебі 

Салық салу 

мақсатында 

Нарықтық кұн бойынша бағамдық айырбасты колдана 

отырып ХҚЕС ке және ҚР бухгалтерлік есеп және 

каржылык есеп заңына сәйкес жүзеге асырылады 

4) Қорлар есебі Салық салу 

мақсатында 

ХҚЕС ке және ҚР бухгалтерлік есеп және қаржылық есеп 

заңына сәйкес жүзеге асырылады 

5) Келісім шарт 

бойынша 

операциялар 

Салық салу 

мақсатында 

Салық мақсатында кепілге алушыға карыз алушының өз 

міндеттемелерін өтемегендігі үшін беру, тауарларды сату, 

жұмыстарды орындау мен кызметтерді көрсету ретінде 

қарастырады 

 

Салық есебінің ақпараттық базасын қамтамасыз ету үшін Салық Кодексінде есептік 

құжаттарды ұйымдастыру қарастырылады, оларға келесілер жатады: 

- бухгалтерлік құжаттар; 

- салық нысандары; 

- салықтык есеп саясаты; 

- салық салу объектілерін анықтау және салық міндеттемелерін есептеу үшін негіз 

болып табылатын басқа да кұжаттар. 

Есептік құжаттарды кұру мен сақтауға қойылатын талаптары 4 суретте келтірілген. 

 

Қаржы есебі Салық есебі 

Салық салу мақсатныдағы түзетулер Карточкалар, ведомосттер, бухгалтерлік 

есеп шоттары бойынша айналымдар 

Бухгалтерлік есеп шоттары 

Алғашқы құжаттар 
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4 сурет – Есептік құжаттаманы кұру мен сақтау талаптары 

 

Салық Кодексінде салықтық есепті жүргізу үшін кәсіпорын өз бетінше салықтық 

есеп саясатын қалыптастыруы қарастырылған. Бұл дегеніміз СК талаптарын сақтау арқылы 

салық есебін жүргізу тәртібін көрсететін салық төлеушінің қабылдаған құжаты. Салықтық 

есеп саясаты, кәсіпорынның есеп саясатының бір бөлімі ретінде ХҚЕС-ке және ҚР 

бухгалтерлік есеп және каржылық есеп туралы заңына сәйкес енгізілуі мүмкін.  

Пайдаланылған әдебиеттер 

1  Сұлтанова Б.Б.:Салық есебі  Сұлтанова Б.Б.  Алматы: «Экономика», 2008.– 240 б. 

2 Назарова В.О.,Бухгалтерлік есеп принциптері.Алматы  2006.  

3 Интернет ресурс: www.adilet.kz1 қаңтар 2021 жылғы жағдайы бойынша 

4 Интернет ресурс:www.uchet.kz1 қаңтар 2021 жылғы жағдайы бойынша 

5 Интернет ресурс:https://prg.kz/1 қаңтар 2021 жылғы жағдайы бойынша 

 

 

 

ОСНОВЫ РАЗВИТИЯ И СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ УПРАВЛЕНЧЕСКОГО 

УЧЕТА 

 

Н. Бердимурат - доктор PhD,  

Университет «НАРХОЗ» Республики Казахстан, г. Алматы 

e-mail:Nazimgul76@mail.ru 
 

Кто, когда, принял участие в возрождении   и развитии  формировании современной 

науки - как управленческий учет, - это очень важно. 

Бухгалтеры США, область  интересов  которых была  связана с производственным и 

управленческим учетом, объединились в «Национальную ассоциацию бухгалтеров 

управленческого учета». 

Б.Нидлз и К.Друри  раскрыли этапы развития управленческого учета: 

- первый этап – до 1950 г. целью управленческого учета было определение затрат в 

целях контроля  системой бюджетирования  и методов  калькуляции продукций, услуг и 

работ;  

Есептік құжаттама 

Құру Мемлекеттік және (немесе) орыс тілінде 

Шет тілінде 

құрғанда 
Салық органы салық есебінің ммемлекеттік және орыс 

тілдеріне аударуға талап етуге құқылы 

Тасушы Электрондық және (немесе) қағаз жүзінде 

Электрондық 

тасушыда 

құрғанда 

Салық төлеуші (салық агенті) салық органдарының 

лауазымды тұлғаларының талаптары бойынша салықтық 

тексеру барысында мұндай құжаттардың көшірмесін қағаз 

жүзінде ұсынуы тиіс 

Сақтау  
Талап ету мерзімі бойынша (бес жыл) 

Ұсыну Салықтық тексеру кезінде салық органдарына 

http://www.adilet.kz/
http://www.uchet.kz/
https://prg.kz/
mailto:Akedil1981@mail.ru
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- второй этап относится к 1965 г. стал предоставлением  информации  в целях 

управленческого  планирования и контроля с  использованием методов,  анализа принятия 

управленческих решений  и учет по центрам ответственности; 

- третий этап относится к 1985 г. основой выдвинуто сокращение потерь запасов, 

используемых в бизнес-процессах помощи процессного анализа и методов управления 

затратами; 

-четвертый этап относится к 1995 г. смена направления в целях управления 

созданием дополнительной стоимости,  для эффективного использования запасов, 

применения методов оценки и планирования элементов стоимости,  управлением  в 

применении инновации и капитализацией знаний в области новых технологий и 

креативного управления [1]. 

Выше перечисленные этапы представляли результат адаптации субъекта к новым 

условиям развития бизнеса. Поэтому каждый этап являлся совершенством новых методов 

вызванное развитием бизнес-стратегии.  

В этой связи перед нами была поставлена задача исследовать не основы 

управленческого учета, так  как много работ посвящены этой проблеме.  

Именно по этому нами сделана попытка изучить развитие и совершенствование 

управленческого учета в современном бизнес-процессе.   

Наши исследования показывают,  «что за рубежом к разработке управленческого 

учета шли долго. Поиск в течении столетия вело не одно поколение ученых и бухгалтеров-

практиков», отмечает в монографии профессор К.Т.Тайгашинова [2]. 

Об этом свидетельствует, что в XX веке развитие стратегии рыночной экономики в 

западных странах  потребовала необходимость совершенствования системы 

бухгалтерского учета и формирования механизма «управленческого учета», исходя из цели 

управления. 

Вместе с тем следует отдать предпочтение вышеуказанным зарубежным ученым, 

которые раскрыли  «развитие формирования управленческого учета», «методику 

организации и ведения управленческого учета», основные его категории. 

Более того исходя требований времени развития субъекта и его причастности к 

бизнесу, развитие управленческого учета постоянно видоизменяются исходя из цели 

управления. Всвязи с этим стала более значимым и подготовка, предоставление 

оперативной информации управленцу для принятия управленческих решений. 

Несомненно существующий управленческий учет требует своего совершенства. 

По мнению К. Друрине преследовалась цель управлениями запасами и качеством 

продукции услуг,цель обеспечения конкурентоспособностью, цель управления затратами. 

Оснований предостаточно, а неменее важная, что существующий управленческий 

учет не предоставляет информацию «внешним пользователям».  

Внешняя информация это: 

- управление информациями, использование инновационных, креативных методов 

производства; 

-управление запасами, взаимосвязь с поставщиками, выбор более выгодного 

поставщика; 

-конкурентоспособность компании производимой продукции; 

- качество продукции, сертификат качества, презентация продукции; 

- экологические аспекты учета экологических затрат и т.д. 

Именно поэтому совершенство существующего управленческого учета актуальна и 

своевременно. 

Исследуя публикации зарубежных ученых более двадцати десятилетий, что   

управленческий учет подготавливает и использует информацию внутри субъекта. То есть 

управленческий учет подготавливает только внутреннюю информацию.   

К.Т. Тайгашинова считает «Основные функции управленческого учета сводят к 

предоставлению необходимой информации администрации, менеджерам для управления 
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процессами производства и принятия управленческих решений. На основе представленной 

информации проводится управленческий анализ, выявляются отклонению и их причины в 

настоящем, и будущем в сопоставлении с планом-бюджетом на перспективу принимаются 

управленческие решения» [2, с.40-41]. 

А.А.Сатмурзаев раскрывая методику построения системы управленческого учета 

предлагает:«учет по сферам деятельности. Управленческий учет это система 

информационного обеспечения менеджера по сферам деятельности, процессов: 

заготовления производства, сбыта и реализации. Более того предоставление информации в 

управлении развития сферы деятельности аграрной отрасли» отмечает А.А.Сатмурзаев[3]. 

В.Л.Назарова в своих исследованиях полагает, «Управленческий учет –это 

управление экономическим субъектом через планирование, контроль» и регулирование 

управленческой деятельностью  «процесса принятия решений» [4]. 

На наш взгляд, управленческий учет предоставляя информацию менеджерам 

(руководству фирмы) должен рассматриваться как основной механизм управления 

предпринимательской деятельностью. 

Однако основной недостаток в современном бизнесе – это нет понятия 

«эффективность» в управлении и принятии управленческих решений. Затем развитие 

прогнозирования сфер деятельности аграрной отрасли в разрезе процессов заготовление, 

производства и реализации, более того эффективное управление ими, которая может 

применить новые технологии в управлении и развития отрасли. 

 Решенияпроблем на перспективу в предотвращении потерь подготовки 

использования оперативной информации  (рис 1). 

 

Управленческий учет в подготовке 

и  предоставлении оперативной 

информации 

 

Внутренняя и внешняя информация  

 

 

Внутренний учет   Оперативный учет, внешняя 

информация 

 

В управлении 

издержками 

- формировании 

затрат и расходов 

 

Управление запасами 

 

Учет и управление  

субсидиями  выделенное на 

развитие животноводства 

 

В управлении 

зоотехническими 

работами, 

ветеринарными 

 – формирование 

зоотехнического 

управленческого учета, 

племенные показатели 

поголовья  и т.д. 

 

Управление расчетами, 

взаимосвязь с поставщиками, 

покупателями 

 

Управление качеством  

продукции и конкуренто-

способностью отрасли 

«Пастбищное животноводства» 

 

Рисунок2-  Управленческий учет в подготовке и предоставлении оперативной 

информацией 
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Предоставленная внутренняя и внешняя информация для ее эффективного   

использования  которая должна отвечать определенным требованиям: 

- краткость– информация должна быть четкой, не содержать ничего лишнего; 

- достоверность - менеджмент должен знать, что информация не содержит ошибок 

или подтасовок.  

- оперативность – информация должна быть готова к завершению суток или смены; 

- сопоставимость– информация должна быть сопоставимой по времени,  бригаде, 

отделения, фермы; 

- целесообразность – информация должна отвечать для той цели, для которой она 

приготовлена; 

- рентабельность – подготовка информации не должна стоить больше, чем выгоды, 

от ее использования; 

- адресность – информация должна быть доведена до ответственного исполнителя. 

При этом следует  соблюдать конфиденциальность.  

Принципы управленческого учета – непрерывность деятельности пастбищного 

животноводства использование одинаковых единиц измерения в планировании и учете; 

оценка и анализ затрат содержания поголовья в разрезе, половозрастных групп, и в целом 

по животноводству.  Преемственность и многократное использование первичных 

документов в процессе их сбора; обработка, передачи; организация зоотехнического 

управленческого учета внутри хозяйства. 

Вместе с тем аналитичность информации в управлении затратами. 

Более того важность и необходимость оперативной информации в первую очередь 

для определения значенияположения пастбищного животноводства в производстве 

экологически  чистой продукции в обеспечении здоровья нации неумолима.  

Здесь необходимо усиление  аналитических функции вызванное развитием 

рыночных отношений в производстве экологически чистой продукции, что предполагает 

принятие управленческих решений на перспективу в целях  производства диетической  

продукции коневодства и верблюдоводства (кобыльего молока – переработка ее в кумыс, 

верблюжьего  молока – переработка ее в шубат).  

Аналитическая функция тесноуправленческого учета связана с информационной: 

однако рассматривать ее как информационное обеспечение для анализа неправомерно. 

Применение сегодня аналитической функции позволяет осуществить контроль по всем 

разделам управленческого учета, в том числе использования всех видов запасов, в 

частности кормов, зооветеринарных препаратов, затрат на производство и содержание 

пастбищного животноводства (коневодства и верблюдоводства) достоверности 

применяемых цен, что имеет особо важное значение в условиях бизнес процесса действия 

рыночных цен, инфляционных процессов, в обеспечении производства экологически 

чистой продукции.  

На наш взгляд современный управленческий учет должен использовать 

информацию в управлении бизнесом, поэтому он обязан предоставлять внешнюю 

информацию, как например: информацию о конкурентах, или качество производимой 

продукции, или управление запасами, взаимосвязь с поставщиками  и т.д., 

Информация подготовленная управленческим учетом предоставляется не только 

руководителю компании, но и их менеджерам, так управление затратами по центрам затрат, 

управление себестоимостью ведут (технологи), менеджеры производства, управление 

качеством сертификация, презентация продукции и т.д., 

В этой связи управленческий учет ведет мероприятия по подготовке информации, а 

информация имеет свое особое значение в своевременном эффективном принятии 

управленческих решений. 
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Это отмечает американская ассоциация бухгалтеров что управленческий учет 

определяет как процесс обобщения, измерения и сопоставления информации, позволяющий 

лицам, которые пользуются ею, формировать обоснованные суждения и принимать 

компетентные решения. 

Подготавливают менеджерам  не только финансовую информацию в основном 

информацию о заготовлении запасов, производства продукции, ее сбыта, которая 

необходима в целях управления в настоящем и на перспективу, это планирование, 

бюджетирование, организация и стимулирование. Все это означает, что совершенствование 

управления, создание рыночного механизма неразрывно связаны с формированием 

механизма управленческого учета. 

Мнения зарубежных ученых по основам развития  управленческого учета не 

однозначна, однако подготовка внутренней информации для менеджеров в сфере 

деятельности компании в принятии управленческих решений внутри компании этого 

недостаточно.  

Раскрытие теоретических основ управленческого учета зарубежными учеными, 

показало, что  в аграрной отрасли этот вид учета не применялся. Вместе с тем особенности 

технологии производства растениеводства, животноводства, переработка 

сельхозпродукции внутри хозяйства (своими силами) потребовала исследования основ 

развития управленческого учета в аграрии, исходя из требований современной бизнес - 

стратегии.  

Сегодня в условиях жесткого кризиса управленческий учет, как наука в  России и в 

нашей стране формируется в течении чуть более пятнадцати лет. 

В этой связи существующий управленческий учет подвергся всовершенствованию. 

Более того разработка механизма управленческого учета применительно в аграрной 

отрасли, как никогда современна и актуальна. 

Поэтому наши исследования за последние годы показали что, управленческий учет 

подвергаясь совершенствованию, на наш взгляд поменялись функции управленческого 

учета исходя из целей управления.  

На наш взгляд, что самое главное это оперативное предоставление информации для 

принятия оперативных управленческих решений. 

Именно в управленческом  учете отражается оперативная информация: получение 

приплода, постановка на дойку кобыл и верблюдиц, по каждому виду учетных групп выход 

продукции, использование кормов за сутки, топливно-энергетических, трудовых  затрат за 

день, или  ночной пастьбы, что позволяет управлять хозяйственной деятельностью, 

добиваться желаемых результатов. 

Довольно также высокий интерес представляет предложения О.Е. Николаевой в 

раскрытии: 

- стратегическое и оперативное планирование; 

- бюджетирование; 

- производственный учет; 

- систему управленческой отчетности; 

- элемент эффективного использования ресурсов; 

- систему управленческого анализа [5]. 

Все это вызвано совершенствованием управления, созданием рыночного механизма 

неразрывно связанные со стратегическим развитием  той отрасли  по котором ведутся 

исследования и способствуют в формировании информации, и вместе с ним механизма 

создания управленческого учета в этой отрасли. 

В этой связи наука о управленческом учете является той областью знаний, не только 

нормирования, планирования но и бюджетирования способствующей прогнозированию, 
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контроля и анализа затрат свершения операций в области развития  исконной для 

Казахстана пастбищного животноводства.  
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Наличие стратегического планирования с высокой долей вероятности позволяет 

спрогнозировать различные проблемы и пути их решения, позволяя руководству вовремя 

быть готовыми к принятию различных административных решений.  

Использование систематизированных, актуальных и обоснованных данных 

относительно экономической ситуации при составлении плана, снижает вероятность 

принятия неправильного административного решения. 

Одним из эффективных методов управления предприятием в рыночных условиях, 

проверенных временем и мировой практикой, является бюджетный метод. Различные 

вариации данного метода эффективно используются как крупными и средними 

предприятиями, так и в малом бизнесе[1]. 

Название этого метода происходит от слова "бюджет", означающего роспись 

доходов и расходов. За рубежом (в частности, во Франции и США) бюджетом часто 

называют план, охватывающий различные стороны деятельности предприятия (фирмы, 

компании) на определенный период времени, а составление бюджета - процессом общего 

планирования. 

Суть бюджетного метода управления это представление всей деятельности 

предприятия как отношение баланса дохода и расхода каждого подразделения предприятия. 

Исходя из этого, контроль можно закрепить за начальниками соответствующих 

подразделений.  

Бюджет - финансовый документ, отражающий серию спланированных событий, 

которые свершатся в будущем, т.е. прогноз будущих финансовых операций. 

Бюджет - календарный финансовый документ, в котором содержится план доходов 

и расходов предприятия за определенный срок, и прогноз будущих финансовых операций 

предприятия.  
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Бюджетирование выполняет следующие основные функции (табл.1):  

          Таблица 1. Основные функции бюджетирования 

 

Необходимо для полного осмысления функций бюджетирования рассмотреть их 

поподробнее: 

Аналитическая функция: переосмысление бизнес-идеи; коррекция стратегии; 

постановка дополнительных целей; анализ операционных альтернатив. 

Функция финансового планирования - вынуждает планировать и тем самым 

обдумывать будущее финансового планирования и бюджетирования 

Функция финансового учета -  позволяет учесть совершенные в прошлом действия 

и запланировать правильные решения в будущем, для достижения поставленных целей. 

Функция финансового учета -  позволяет учесть совершенные в прошлом действия 

и запланировать правильные решения в будущем, для достижения поставленных целей. 

Функция финансового контроля - позволяет провести сравнение поставленных 

целей и полученных результатов, в результате определяя сильные и слабые стороны. 

Мотивационные функции: принятие целей, разработка плана развития, поощрение 

или наказание сотрудников. 

Координационная функция - управление взаимодействием различных 

функциональных блоков оперативного планирования. 

Коммуникационная функция: согласование планов для подразделений компании; 

нахождение компромиссов в решении вопросов управления; закрепление ответственности 

исполнителей [2]. 

Система бюджетирования дает возможность руководству предприятия заранее 

спрогнозировать и оценить эффективность тех или иных административных решений, 

распределить финансовые и трудовые ресурсы между подразделениями, направить 

средства на развитие того или иного подразделения, избежать или минимизировать риски 

возникновения кризисных ситуаций. 

Бюджеты составляются и для предприятия, и для отдельных его структурных 

подразделений. Основной бюджет предприятия - генеральный бюджет, это количественно 

определенное выражение производственных и маркетинговых планов, для достижения 

целей и задач предприятия. Основной бюджет охватывает производственный процесс, 

распределение ресурсов, реализацию продукции и финансирование. Основной бюджет 

Основные функции бюджетирования 

Название Характеристика 

Функция 

планирования 

Бюджетирование позволяет решать вопросы распределения финансовых 

ресурсов, которые находятся в распоряжении предприятия. 

Формируется количественная определенность, позволяющая оценить в 

денежном эквиваленте все затраты и прибыли 

Функция 

учета 

Формирует основу управленческого учёта. Позволяет получать точную 

информацию: по подразделениям предприятия, видам выпускаемой 

продукции и т.п. Также  

 

позволяет сравнивать намеченные цели с действительными 

результатами работы предприятия.  

Функция 

контроля 

Бюджет представляет собой набор критериев, которые будут 

использованы при контроле деятельности предприятия, выявить 

отклонения от плановых показателей и скорректировать дальнейшие 

действия. 
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рассматривает в количественном и денежном выражении будущая прибыль предприятия, 

финансирование и поддерживающие дополнительные планы. 

Основное назначение бюджетного процесса это планирование и контроль. 

Планирование - качественное и количественное описание задач для достижения 

каких-либо целей, разработка возможных путей достижения, расчет и прогнозирование 

конечных результатов, при которых цели будут достигнуты. 

Контроль - комплекс мер, направленный на помощь в выполнении проекта или 

решений, предоставляющий промежуточные оценки на всем протяжении проекта и 

обеспечивающий обратную связь. 

Для использования и выполнения данного функционала, необходимо иметь данные 

по бюджету и исполнительские отчеты. Исполнительский отчет - данные о фактическом 

изменении состояния объекта. Чаще всего он состоит из сравнения бюджетных и 

фактических результатов и определения расхождения этих данных. Расхождение данных 

бюджета и фактических результатов - отклонения. Анализ отклонений в исполнительных 

отчетах позволяет руководителям подразделений на практике концентрировать внимание 

на бизнес-процессах, выполненных с отклонениями, а не на тех, которые были исполнены 

без отклонений. 

На современном предприятии задача бюджетирования состоит в повышении 

эффективности работы предприятия посредством: 

целевой ориентации и координации всех событий на предприятии; 

выявления рисков и снижения их уровня; 

повышение гибкости, приспособляемости к изменениям. 

Как и любое явление бюджетирование имеет свои положительные и отрицательные 

стороны. 

Достоинства бюджетирования: 

1. Оказывает положительное воздействие на мотивацию и настрой коллектива;  

2. Позволяет координировать работу предприятия в целом;  

3. Анализ бюджетов позволяет своевременно вносить корректирующие изменения;  

4. Позволяет учиться на опыте составления бюджетов прошлых периодов;  

5. Позволяет усовершенствовать процесс распределения ресурсов;  

6. Способствует процессам коммуникаций;  

7. Помогает менеджерам низового звена понять свою роль в организации;  

8. Служит инструментом сравнения достигнутых и желаемых результатов.  

Недостатки бюджетирования: 

1. Различное восприятие бюджетов у разных людей;  

2. Сложность и дороговизна системы бюджетирования;  

Если бюджеты не доведены до сведения каждого сотрудника, то они не оказывают 

практически никакого влияния на мотивацию и результаты работы, а вместо этого 

воспринимаются исключительно как средство для оценки деятельности работников и 

отслеживания ошибок;  

Бюджеты требуют от сотрудников высокой производительности труда; в свою 

очередь, сотрудники противодействуют этому, стараясь минимизировать свою нагрузку, 

что приводит к конфликтам, вызывает состояние подавленности, страха, а, следовательно, 

снижает эффективность работы;  

Противоречие между достижимостью целей и их стимулирующим эффектом: если 

достичь поставленных целей слишком легко, то бюджет не имеет стимулирующего 

эффекта для повышения производительности; если достичь целей слишком сложно, - 

стимулирующий эффект пропадает, поскольку никто не верит в возможность достижения 

целей.  

Кроме того, функции бюджета изменяются в зависимости от того, в какой фазе 

формирования и реализации он находится. В начале отчетного периода бюджет 

представляет собой план продаж, расходов и других финансовых операций в наступающем 
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периоде. В конце он играет роль измерителя, позволяющего сравнивать полученные 

результаты с плановыми показателями и корректировать дальнейшую деятельность.  

На данном этапе существует несколько разновидностей бюджетов, которые 

используются в зависимости от структуры организации, ее размера, направления 

деятельности. 

Рассмотрим два основных бюджета, которые различаются по типу: бюджет, 

составленный "снизу вверх" и "сверху вниз". 

Бюджет, составленный "снизу вверх" - бюджет, в котором сбор материалов по 

бюджетной информации, формирование бюджетов происходит от исполнителей к 

руководителям нижнего уровня, далее к  более высоким руководителям, затем к 

руководству компании. При таком построении бюджета много времени уходит на 

согласование бюджетов структурных подразделений. Часто, в процессе утверждения, 

бюджеты структурных подразделений меняются их руководителями, что при 

недостаточной обоснованности может вызвать негативную реакцию подчиненных. 

Неоднократное повторение подобной ситуации может привести к снижению доверия к 

руководству структурных подразделений, снижение внимания при составлении бюджета 

самими сотрудниками подразделения. Это приводит к небрежности составления 

бюджетной информации, завышению цифр. В итоге такие действия могут привести к 

недостаточности финансирования какого либо подразделения предприятия или 

неосвоению бюджетных средств, что негативно скажется на развитии компании. 

Составление бюджета компании по типу «сверху вниз», требует от руководства 

отчетливого понимания всех особенностей предприятия, всех структурных подразделений. 

Также, есть необходимость формирования прогноза на рассматриваемый период. Такой тип 

бюджета обеспечивает согласованность различных структур и подразделений, позволяет 

устанавливать различные показатели по расходам, продажам и другим параметрам 

финансовой деятельности, для оценки эффективности работы, планирования. 

Долгосрочные и краткосрочные бюджеты. В европейских странах долгосрочный 

бюджет - бюджет, составленный на срок от 3 лет и выше, а краткосрочным - не более 1 года. 

Современная экономическая ситуация как в мире, так и в Казахстане не позволяет составить 

достоверных долгосрочных бюджетов на 3, 5 и более лет. Согласно заключениям 

экономистов, оптимальный срок или «горизонт прогнозирования» соответствует периоду 

от полугода до полутора - двух лет. Исходя из вышесказанного, для Казахстана 

рационально считать долгосрочными бюджеты от полугода до 2 лет, а краткосрочными - 

квартальные и менее. 

Часто, при составлении бюджета используют комбинацию из долгосрочного и 

краткосрочного бюджетов. При таком подходе, краткосрочный бюджет является 

поддержкой долгосрочного и позволяет вносить в долгосрочный бюджет корректировки 

каждый отчетный период. При таком построении, краткосрочный бюджет имеет больше 

контрольных функций, чем долгосрочный. Долгосрочный же является средством 

планирования и шаблоном, к которому необходимо стремиться при краткосрочном 

бюджетировании. Чаще всего, на крупных производственных предприятиях, предприятиях 

сферы торговли, используют именно комбинированный подход к составлению бюджета, 

что позволяет оперативно реагировать на изменение обстановки в занимаемом сегменте 

рынка. 

Для примера, рассмотрим долгосрочный бюджет, составляемый университетами на 

год. Чаще всего, годовой бюджет университета подписывается до конца года, к этому 

времени кафедры и структурные подразделения должны предоставить руководству свои 

отчеты по планируемому бюджету. Освоение бюджета кафедрами и структурными 

подразделениями, начинается с начала года. 

Постатейные бюджеты. Такие бюджеты, при которых прописаны ограничения 

суммы в статье расходов без возможности переноса в другую статью. Например, если 

какому либо подразделению запланировано потратить не более 1 миллиона тенге на 



282 
 

закупку охлаждающего оборудования, то более этой суммы ему не выделят, даже если 

подразделение сэкономило на других статьях расхода 500 тыс. тенге.  

Бюджеты с временным периодом. Данное понятие означает, что бюджет, в котором 

на конец периода остаток неосвоенных средств не переносится на начало следующего 

периода а аннулируется. Такая система бюджетирования используется в большинстве 

организаций, поскольку позволяет более адекватно контролировать расходы финансовых 

ресурсов организации и пресечь тенденцию накопления бюджетных средств в каком-либо 

структурном подразделении. 

Термин «бюджет с временным периодом» означает систему бюджетирования, в 

которой не израсходованный на конец периода остаток средств не переносится на 

следующий период. Эта разновидность бюджета используется в большинстве организаций, 

так как позволяет более четко контролировать деятельность менеджеров и расход ресурсов 

компании, пресекая «накопительские» тенденции. К недостаткам данного метода можно 

отнести относительную неравномерность расхода бюджетных средств, при котором 

руководители структурных подразделений в конце отчетного периода начинают в срочном 

порядке расходовать оставшиеся средства, опасаясь того, что в случае "недорасхода", 

бюджет на следующий период может быть урезан. 

Гибкие и статичные бюджеты. Статичные бюджеты характеризуются тем, что после 

составления, такой бюджет остается неизменным до конца периода. 

В гибком бюджете расходы ставят в какую-либо зависимость от различных 

факторов, например, от параметров, которые характеризуют объемы производства или 

продажи конечного продукта. Интересный пример гибкого бюджета, это бюджет какого-

либо концерта, где все статьи бюджета, включая количество охраны и гонорары артистов 

поставлены в зависимость от числа проданных билетов. Использования системы с гибким 

бюджетированием позволяет более точно и адекватно дать оценку эффективности работы 

различных подразделений предприятия, не приносящих прямую прибыль, но являющихся 

поддерживающими звеньями.  

В общих случаях, формирование бюджета необходимо осуществлять согласно 

принципам совместного взаимодействия между схемами «сверху вниз» и "снизу вверх", 

поскольку такой принцип формирования бюджета более совершенен чем отдельно взятые 

схемы. При использовании данной схемы, процесс планирования бюджета сливаются в 

единый процесс, в котором предусмотрена постоянная взаимосвязь и координация 

действий "верхов" и "низов", что в свою очередь оптимизирует разработку и планирование 

бюджета. Разработка и планирование бюджета включает в себя несколько этапов: 

моделирование и выбор оптимального варианта действий для предприятия, согласно 

поставленным целям, контроль отклонений, что влечет за собой своевременное 

регулирование(см. рис.3). По завершении бюджетного периода, производится анализ 

отклонений, создается комплекс мер для корректировки будущих планов. 

Основными этапами формирования бюджета являются фазы: 

1. постановки проблемы и сбора исходной информации для разработки проекта 

бюджета; 

2. анализа собранной информации, обобщения и формирования проекта бюджета; 

3. оценки проекта бюджета; 

4. утверждения бюджета; 

5. регулирования; 

6. контроля; 

7. реализации бюджета. 

Данные этапы проведения бюджетной политики позволяют организации строить 

ежемесячные планы доходов и расходов, которые обязательны для исполнения всеми 

службами. Через эти планы осуществляется управление затратами в организации и 

обеспечивается достижение необходимого уровня экономических показателей (объем 
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продаж, чистая прибыль, рентабельность активов, норма прибыли), без чего невозможно 

гибкое развитие предприятия. [3] 

Таким образом, методика формирования бюджета – эффективный инструмент 

планирования гибкого развития предприятия. Она представляет собой систему 

методологических указаний по определению основных экономических показателей 

развития предприятия, их нормативов и форм для их расчета и может быть рекомендована 

для использования на любом предприятии.  
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Рынок страховых услуг представляет собой систему, управляемую соотношением 

спроса страхователей на страховые услуги и предложением страховщиков. Он является 

одним из необходимых элементов рыночной инфраструктуры, тесно связанным с рынком 

средств производства, потребительских товаров, рынком капитала и ценных бумаг, труда и 

рабочей силы. 

Страховой рынок можно рассматривать также: 

-  как форму организации денежных отношений по формированию и распределению 

страхового фонда для обеспечения страховой защиты общества; 

-  как совокупность страховых организаций (страховщиков), которые принимают 

участие в оказании соответствующих страховых услуг. 

Страховой рынок выступает одним из важнейших сегментов финансового рынка. 

Страхование - это соглашение о разделе риска, в котором одна сторона соглашается 

застраховать другую [1]. 

Страхование по своей природе тесно связано с категорией финансов и кредита. Это 

обусловлено, прежде всего, накоплением и использованием целевых страховых фондов в 

денежной форме в процессе перераспределения доходов и накоплений между участниками 

страхования – страховщиками и страхователями – по схеме: уплата страховых платежей 

(страховые премии) – выплата страховых сумм и возмещений (страховые выплаты). 

Характерной чертой страхования является возвратность мобилизованных в страховой фонд 

страховых премий. Помимо всего вышесказанного, нужно отметить особенность 

страхования как финансово-кредитной категории. Если в государственном бюджете 

доходы формируются за счет налоговых и других платежей предприятий и граждан, то 

использование их выходит далеко за рамки налогоплательщиков. Для страхования же 

характерна замкнутость перераспределительных отношений, т.е. на средства страхового 

фонда могут претендовать только страхователи, участвовавшие в его создании. Подобная 

замкнутость основана на вероятности того, что число пострадавших страхователей всегда 

будет меньше общего числа. Изложенные особенности страхования позволяют определить 

страховой рынок как специфическое звено финансовой системы.[2] 

Выделяют следующие основные функции страхового рынка: 

mailto:aida_dauzova@mail.ru
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-  коммерческая - рынок обеспечивает получение доходов от осуществления 

операций по страхованию; 

-  ценовая - обеспечивает формирование цены на страховые услуги компании; 

-  функция надежности - операции страхования обеспечивают надежность на случай 

возникновения неблагоприятной ситуации . 

В соответствии с Законом РК «О страховой деятельности» структура казахстанского 

страхового рынка выглядит следующим образом (рисунок 1).  

Профессиональным участником страхового рынка является также и аудитор или 

аудиторская организация, осуществляющая деятельность по аудиту страховой или 

перестраховочной организации на основании соответствующей лицензии уполномоченного 

государственного органа. В соответствии с Законом РК «О страховой деятельности» 

страховые организации  обязаны ежегодно проводить аудит своей деятельности, заключение, 

в том числе и копия, по которому предоставляются в уполномоченный орган. Помимо 

обязательного внешнего аудита, страховая компания по закону обязана иметь в своей 

структуре службу внутреннего аудита, деятельность которой лицензированию не подлежит. 

Внутренний аудит определяется внутренней политикой компании, при этом учитываются 

требования уполномоченного государственного органа. 

          

 

                                         

 

 

  

  

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рисунок 1 - Структура казахстанского страхового рынка 
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Ниже представлена структура страхового рынка в институциональном аспекте. 

(рисунок 2) 

 

 

 

 

 

     

 
 

Рисунок 2  - Институциональная структура страхового рынка Казахстана 

 

Контроль - важная функция управления, объективное явление в экономической 

жизни общества. Контроль в сфере управления финансовыми средствами - неотъемлемая 

часть системы регулирования. В государствах со сложившейся рыночной экономикой 

используется следующая схема организации контроля: высший орган государственного 

контроля - счетные палаты или аппараты главных контрольных правлений; налоговые 

ведомства; контрольно-ревизионные подразделения в министерствах и ведомствах 

финансируемые за счет бюджета; независимый аудиторский контроль.  

Одним из значимых, перспективных и эффективных видов контроля финансово-

хозяйственной деятельности экономических субъектов в условиях рынка является 

независимый контроль — аудит. Независимый контроль (аудит) проводится аудиторами, 

аудиторскими организациями (фирмами), осуществляющими свою деятельность на 

договорной коммерческой основе за счет заказчика — клиента (проверяемого субъекта), в 

отдельных случаях — за счет бюджетных средств. 

В соответствии с законом Республики Казахстан "Об аудиторской деятельности" 

аудиторская деятельность (аудит) в Казахстане представляет собой предпринимательскую 

деятельность по независимой проверке бухгалтерского учета и финансовой 

(бухгалтерской) отчетности организаций и индивидуальных предпринимателей. 

Аудиторский контроль - это комплекс приемов получения и оценки информации, 

используемых профессионалами для вынесения суждения посредством сравнения 

полученных данных с нормами и формирования мнения о самой процедуре и специфики 

выполненных операций. Аудит - независимая экспертиза финансовой отчетности 

предприятия на основе проверки соблюдения порядка ведения бухгалтерского учета, 

соответствия хозяйственных и финансовых операций законодательству РК, полноты и 

точности отражения в финансовой отчетности деятельности предприятия. 

Аудит - это деятельность, направленная на уменьшение предпринимательского 

риска . 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. 
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Целью аудита является выражение независимого мнения о достоверности 

финансовой (бухгалтерской) отчетности аудируемых лиц и соответствии порядка ведения 

бухгалтерского учета законодательству РК. Цель аудита – выявление недостатков с целью 

их устранения и наказания виновных. Составной частью аудиторского рынка является 

аудит страховых организаций.[3] 

Основное внимание в аудите страховой компании уделяется этапам 

предварительного планирования и составления общего плана аудита.  

Первым этапом аудиторской проверки страховой организации, как и любого другого 

экономического субъекта, является планирование аудита.  

В общем плане и программе аудита страховщика находит свое отражение специфика 

страховой деятельности. Необходимо отметить, что существенная часть деятельности 

страховых компаний аналогична деятельности любой другой организации: страховщики 

приобретают и сдают в аренду объекты основных средств, выплачивают заработную плату, 

отправляют сотрудников в командировки и т.д. В данной работе будут рассмотрены 

вопросы аудита исключительно страховых операций.  

Планирование аудита включает следующие основные этапы:  

— предварительное планирование аудита;  

— составление общего плана аудита;  

— составление программы аудита.  

Предварительное планирование - это всестороннее исследование деятельности 

страховщика. Целью изучения аудитором бизнеса клиента является облегчение проведения 

аудита и повышение его качества.  

Первое направление предварительного планирования аудита страховой компании  - 

общие характеристики организации: дата создания; структура компании (включая ее 

организационно-правовую форму); наличие в организации иностранного капитала, 

аффилированных лиц; филиалы и обособленные подразделения организации; действующие 

лицензии на страховую деятельность; наличие у организации национальных и валютных 

счетов с наименованием банков; численность сотрудников головной компании и филиалов 

(аудитор должен также охарактеризовать текучесть и комплектацию управленческих 

кадров, а также специалистов, отвечающих за ведение бухгалтерского учета); структура 

капитала страховой организации (оцениваются доли в организации крупнейших 

собственников и учредителей), изучаются акции компании (номинальная стоимость и курс) 

и т.д.  

Второе направление предварительного планирования аудита страховой компании - 

особенности собственно страховой деятельности организации:  

— виды страхования, осуществляемые данным страховщиком;  

— наличие среди проводимых видов страхования обязательных;  

— основные контрагенты-перестраховщики;  

— иностранные контрагенты (клиенты, перестраховщики, брокеры);  

—деятельность, обеспечиваемая целевым финансированием, а также 

финансированием из бюджета;  

— инвестирование (наименования эмитентов ценных бумаг, их количество и общая 

сумма инвестиций, а для векселей и облигаций - срок погашения);  

— наличие предписаний страхового надзора и судебных исков в отношении 

компании;  

— порядок использования прибыли.  

Затем начинается собственно планирование проверки: анализируются виды и 

масштаб операций клиента, объем его основных средств, необходимость проведения 

инвентаризации, перечень видов страхования, наличие обязательных видов страхования, 

основные позиции отчетности (величина взносов по различным видам страхования, выплат 

в разрезе видов, расходы, чистая прибыль и т.д.).  
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Специфика деятельности страховщиков состоит в том, что она направлена на 

предварительный, за счет страховых взносов, премий, сбор средств со значительного 

количества страхователей, чтобы в дальнейшем при наступлении определенных событий, 

страховых случаев, произвести гарантированные выплаты страховых возмещений и 

обеспечений. От того, как страховые организации распоряжаются данными средствами, 

правильно ли осуществляют страховые операции, формируют страховые резервы и 

размещают их т.д., зависит их способность своевременно выполнить свои обязательства 

перед страхователями. На решение задачи определения финансовой устойчивости 

страховой организации, соответствия совершенных ею финансовых и хозяйственных 

операций действующему законодательству, на подтверждение правильности отражения в 

учете и отчетности финансовых результатов деятельности и направлен независимый 

страховой аудит. 

В настоящее время учет операций в страховых организаций ведется в соответствии 

с  Типовым  планом счетов бухгалтерского учета и Инструкцией по его применению. Этими 

документами предусмотрена специфика учета операций по прямому страхованию, 

операций по перестрахованию, формирования страховых резервов, учета расходов на 

ведения дела, прочих расходов и доходов и т.д. Бухгалтерскую , финансовую, отчетность 

страховые организации представляют также в соответствии со специальными 

требованиями. 

Например, баланс страховой организации отличается наличием в пассиве статей 

страховых резервов. Отчет о прибылях и убытках содержит более подробный перечень 

статей доходов и расходов. В объем годовой финансовой отчетности страховых 

организаций включены Отчеты платежеспособности, Отчет о размещении страховых 

резервов, Отчет о страховых резервах по видам страхования иным, чем страхования жизни, 

Отчет об использовании средств резерва предупредительных мероприятий и Отчет об 

операциях перестрахования. 

Страхование - наиболее важная форма солидарной защиты общества - граждан, 

предпринимателей от комплекса неблагоприятных событий, которые могут произойти в их 

жизни и деятельности. Общество заинтересовано в финансовой надежности данного 

института, гарантирующего защиту широким слоям населения. Поэтому требование 

независимого аудиторского контроля - непременная составляющая контрольного 

механизма практически во всех странах мира. 

Таким образом, можно сделать вывод, что аудит страховых компаний играет 

значимую роль не только в экономике страны, но и социальной сфере, так как страховой 

рынок затрагивает интересы населения. Результаты аудита страховых компаний будут 

влиять на мнение и решения населения о проверяемых компаниях. 
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Экономикада нарықтық қатынастардың орнығуы және экономикалық 

реформалардың сәттілігі көп жағдайда барлық қызмет салаларында инновациялық 

технологияларды қолдану ауқымына, кез келген экономикалық, ұйымдастырушылық және 

әлеуметтік құрылымдардың жұмыс істеуін тиімді жүзеге асыратын ақпараттық жүйелерге 

байланысты. Инновациялық технологияларды қолдану бағыттарының бірі бухгалтерлік 

есеп болып табылады [1]. 

Инновация - өндіріс жүйесінің тиімділігі мен өнім сапасының өсуін қамтамасыз 

ететін, ғылыми жетістіктер мен озық тәжірибені пайдалануға негізделген техника, 

технология, еңбекті ұйымдастыру немесе басқару саласындағы жаңалықтар. 

Отандық және шетелдік тәжірибеде кеңінен қолданылатын және ұйымның 

инновациялық қызметін, оның инновациялық бәсекеге қабілеттілігін сипаттайтын 

көрсеткіштерді келесі топтарға бөліп қарауға болады: шығын көп шығатын; уақыт 

байланысты; жаңартылатын; құрылымдық. Ұйымның даму мақсатына жету үшін 

инновациялық стратегия жасалады, оны жүзеге асыру өз кезегінде инновацияны мақсатты 

басқаруды, яғни инновациялық мақсатты тұжырымдауды қажет етеді. 

Инновациялық мақсаттар келесі талаптарды қанағаттандыруға бағытталуы керек: 

жаңа бәсекеге қабілетті өнім құруға; жаңа қызметті дайындауға; жаңа технологияға, 

ресурстардың жаңа түріне, жаңа басқару жүйесіне, жаңа ұйымдастырушылық құрылымға 

және т.б.  

Ұйымның инновациялық әлеуеті - бұл инновациялық мақсатқа жету үшін, 

инновациялық жобаны жүзеге асыруға, яғни инновациялық жоба мен инновациялық 

бағдарламаны жүзеге асыру үшін міндеттерді орындауға дайын екендіктерін білдіреді. 

Ұйымның ішкі ортасы оның өндірістік-экономикалық жүйесін құрайтын 

элементтерден құрылады. Элементтер келесі блоктарға топтастырылған: 

 өнімдік (жобалық) блогы - ұйым қызметінің бағыттары және олардың өнім мен 

қызмет түріндегі нәтижелері (жобалар мен бағдарламалар); 

 функционалды блок (өндірістік функциялар мен бизнес-процестер блогы) - 

ресурстар мен басқаруды өнімнің өмірлік циклінің барлық кезеңдерінде ұйым 

қызметкерлерінің еңбек қызметі барысында өнім мен қызметке айналдыру операторы; 

 ресурстық блок - кәсіпорынның материалдық, техникалық, еңбек, ақпараттық, 

қаржылық және басқа ресурстарының кешені; 

 ұйымдастырушылық блок - ұйымдастырушылық құрылым, барлық функциялар 

мен жобаларға арналған технологиялық үрдіс, ұйымдастырушылық мәдениет; 

 басқару блогы - ұйымды жалпы басқару, басқару жүйесі және басқару стилі. 

Тәжірибе қажеттіліктері ішкі ортаны талдау мен инновациялық әлеуетті бағалаудың 

екі схемасының қажеттілігін алға тартты: егжей-тегжейлі және диагностикалық [2]. 

Ішкі ортаны егжей-тегжейлі талдау және ұйымның инновациялық әлеуетін бағалау 

негізінен инновацияны негіздеу және оны іске асыруға жобаны дайындау кезеңінде жүзеге 

асырылады. Егер инновациялық ұйымдағы «кадрлар» элементі жүйенің диагностикаланған 

элементі (блогы) рөлін атқаратын болса, онда бұл элемент арқылы тұтастай алғанда 

инноваторлар жүйесінің жай - күйін диагностикалау үшін пайдалануға болады. Сыртқы 

көріністерді сипаттайтын диагностикалық («инноватор» жүйесіне қатысты) енгізу және 

шығару параметрлері болады. 

Диагностикалық параметрлер жергілікті (жеке) болуы мүмкін (құрылымдық 

параметрмен өрнектелген жүйенің ішкі күйінің сипаттамасы) және бірқатар ақауларды, 
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кемшіліктерді (құрылымдық параметрлерді), көрсететін күрделі (жалпы, жалпыланған) 

элементтерден тұратын, фирманың ішкі жүйелері болады. 

Соңғы жылдары көптеген қазақстандық кәсіпорындар бухгалтерлік есептегі 

автоматтандырылған ақпараттық жүйелерді басқаруды тәжрибеге енгізді. Қазіргі уақытта 

көптеген кәсіпорындардың әлеуеті - бұл өз қызметкерлерімен жұмыс жасау. Адамдармен 

жұмыс әрдайым үлкен көлемдегі деректерді өңдеу және көптеген әртүрлі есептеулер 

жүргізу, сонымен қатар әр түрлі есептер түрін құру болып табылады. 

Кәсіпорынның әрбір қызметкері өзінің жұмысына, оның жетістігіне мүдделі болуы 

керек. Бұл оған оңтайлы еңбек жағдайларын жасау арқылы қол жеткізіледі, ол үшін оның 

кәсіби мүмкіндіктері мен қызығушылықтары, оның ішінде мансаптық келешегі ескерілуі 

керек. Мұның бәрі әр жұмыскер үшін де, жалпы кәсіпорын үшін де ескеріледі, ол өз 

кезегінде персоналды басқарудың автоматтандырылған жүйесін қолданады. Персоналды 

басқаруды автоматтандырудың арқасында келесідей әрекеттер мүмкін болады: 

 есеп берудің кез келген нысандарын жылдам және максималды икемдеу; 

 деректерді өңдеудің жоғары жылдамдығы; 

 ақпаратты жедел іздеу және сақтау; 

 бірыңғай деректер базасы; 

 есептерді автоматты түрде құру және т.б. 

Персоналды басқаруды компьютерлендіру үшін әр түрлі программалар бар [3]. 

Microsoft Excel электрондық кестелерді өңдеуге арналған программа, оның көмегімен 

көбінесе өңделген ақпаратты кесте түрінде қалыптастыра аламыз. Электрондық кестелер 

программистердің қызметіне жүгінбей-ақ экономикалық мәселелерді шешуге бағытталған. 

Белгілі бір кестені құру арқылы пайдаланушылар бірнеше функцияларды қатар орындайды. 

Бұл программа жұмыстың жоғары тиімділігін қамтамасыз етеді, өйткені оларға кез-келген 

өзгерістер тез енгізілуі мүмкін. Сонымен бірге бұл программаның барлық экономикалық 

мәселелерді шешетін қосымша командалық құралы  бар. 

Microsoft Access - бұл дербес компьютерде немесе жергілікті желіде жұмыс істеуге 

арналған реляциялық деректер қорын басқару жүйесі. Басқаша айтқанда, Microsoft Access - 

бұл ақпараттық жүйелерді құруға және пайдалануға арналған құралдар жиынтығы. 

Microsoft Access программасын пайдаланып, келесі іс-әрекеттерді орындауға 

болады: 

 негізгі объектілерді жобалау - әртүрлі объектілер өрістерімен қоса, әртүрлі 

типтегі деректермен екі өлшемді кестелер; 

 деректердің тұтастығын қолдайтын кестелер арасында байланыс орнату; 

 ақпаратты басқарудың әр түрлі құралдарының көмегімен кестеден деректерді 

енгізу, сақтау, қарау, сұрыптау, өзгерту және таңдау; 

 өндірістік объектілерді пайдалану, құру және өзгерту, оның көмегімен басқа 

операциялар жасау және т.б. 

Дербес ЭЕМ-нің дамуына байланысты кәсіпорындарда бухгалтерлік есеп жүйесін 

автоматтандыру 90-жылдардан бастап есептеу орталығынан, жүйені автоматтандыру 

бөлімдерінен тікелей бухгалтердің жұмыс орнына берілді. Содан бері бухгаптерлік есеп, 

қазіргі экономика жағдайында кәсіпорындардың барлық меншік формалары мен 

мөлшерлерінің қаржы-шаруашылык, қызметі жайлы ақпараттарын тіркеудегі, өңдеудегі 

және сақтаудағы кәделі экономикалық пән болып отыр. Қазіргі кезде қазақстандық, 

шетелдік, ресейлік фирмалар ірі және шағын кәсіпорындарға бағытталған ең озық үлгідегі 

жаңа технологияға негізделіп жасалған кешендік бухгалтерлік программаларды ұсынуда. 

Мұндай өнімдерді жасаушы фирмалар АйТи, Галактика, Диц ІС:, Парус, Информатика, 

Инфрософт, Инфин, Инэк, КомТех+, Ланкс, ЛокИС, Цефей, Никос-софт, Гарант, 

Консультант, Кодекс және басқалар әр түрлі кәсіпорындарға арналған талдау мүмкіндіктері 

мол кешендік бухгалтерлік программалар жасауға зор көңіл бөлуде. Мұндай 

программаларға 1994 жылдан бастап дамыған: ЛУКА-ПРО, ГАЛАКТИКА, 1С: 
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Бухгалтерия, ТСВ БУХГАЛТЕРИЯ, SОlOМОN 4, Алтын, (ВЕ-2), Турбо Бухгалтер, 

КОМТЕХ және тағы басқалар жатады. 

Кез келген кәсіпорында бухгалтерлік есепті автоматтандыру, онда бухгалтерлік 

программалар жүйесін жасау деген сөз. Қазіргі уақытта сондай программалық жүйелерді 

жасауда, кәсіпорынның өз күшімен программалық кешендер жасау емес, автоматтадыру 

мәселелерін тиімді шешетін дайын программалық өнімдерді сатып алуда. Алайда осындай 

программалар кәсіпорынның барлық ерекшеліктерін (қызмет аясын, ұйымының көлемін, 

автоматтандыруға қойылатын талаптарды) қанағаттандыра алмайды, сондықтан олар 

параметрлік икемге келтіру үшін үлкен резервпен жасалады және программаның негізгі 

сипаттамаларын кеңінен түрлендіруге қосымша мүмкіндіктер береді. Осыған байланысты 

программалық кешенді нақты жұмыс жағдайына бейімдеу қажеттілігі туады. Осындай 

программалардың бірі «Қазақстанға арналған 1С: Бухгалтерия 8» программасы.  

«Қазақстанға арналған 1С: Бухгалтерия 8» программасы бұл - бухгалтерлік және 

салық есебін автоматтандыруға арналған әмбебап программа. Бұл программа негізінде 

мейлінше әртүрлі бизнес– қосымшаларды құруға және түрлендіруге мүмкіндік беретін «1С: 

Кәсіпорын 8» жүйесінің икемді технологиялық тұғырнамасы жатыр.  

«Қазақстанға арналған 1С: Бухгалтерия» программасы бухгалтерлік және салық 

есебін жүргізу үшін, сонымен қатар коммерциялық қызметтің кез келген түрін: көтерме 

және бөлшек сауданы, қызмет көрсетуді, өндірісті және т.б. іске асыратын ұйымдардағы 

міндетті (реттемеленген) есеп-қисаптың нысандарын әзірлеуге арналған. 

Бухгалтерлік және салық есебі Қазақстан Республикасының пәрменді заңдарына 

сәйкес іске асырылады. Нұсқауға сәйкес «Қаржылық есептің халықаралық стандартына 

сәйкес қаржылық есеп-қисапты құрайтын ұйымдар үшін бухгалтерлік есептің жұмыс 

жоспарын әзірлеу жөніндегі Нұсқаулықты (негізді) бекіту туралы» Бұйрығына сай 

әзірленген шоттар жоспары іске асырылған [4]. 

 ««1С: Бухгалтерия» – бұл программаның артықшылығы қарапайым және күрделі 

бухгалтерлік есепті жүргізуде қолдануға болатындығында. Сонымен қатар қарапайым 

пайдалану операцияларды (корреспонденцияларды) енгізуді, қалдық айналымды, 

карточкаларын, бас кітапты алуды, касса мен банкті жүргізуді, төлем құжаттарын басып 

шығаруды, салық органдарына есеп беруді білдіреді. Программаның барлық мүмкіндіктері 

талдамалық есеп жүргізу кезінде ашылады. Жыл сайын программаның нұсқалары 

толықтырылып, жаңартылып, кеңейтіліп отырады. 

«1С: Бухгалтерия» программасының көмегімен әр түрлі компьютерлерде жұмыс 

істейтін бірнеше бухгалтерлер арасындағы жұмысты бөлуге болады. Сонымен қатар, бұл 

программа бірнеше фирма үшін бір компьютерде бухгалтерлік есеп жүргізуге мүмкіндік 

береді, оның есебі компьютердің анықтамалықтар (каталогы) мен командалар арқылы 

жүзеге асырылады [5]. 

1С программасын пайдалануға болады: 

 есеп тіркелімдері мен жеке шоттардың архивін жүргізу үшін; 

 сағатық төлем жүргізген жағдайда кадрлар туралы деректерді автоматты түрде 

есепке алу үшін; 

 әртүрлі бухгалтерлік және қаржылық жүйедегі құжаттарды қалыптастыру үшін.  

Қазақстанға арналған 1С: Бухгалтерия 8» программасының көмегімен бірнеше 

ұйымның шаруашылық қызметтерінің бухгалтерлік және салық есебін жүргізуге болады. 

Әрбір ұйым үшін есепті жеке ақпараттық негізде жүргізуге болады. «Қазақстанға арналған 

1С: Бухгалтерия 8» программасы сонымен қатар бірнеше ұйымның бухгалтерлік және 

салық есебінің жалпы ақпараттық негізде (сондай-ақ жеке ұйымдар ретінде жеке 

кәсіпкерлер бой көрсетуі мүмкін) жүргізілуіне мүмкіндік береді. Бұл, егер осы ұйымдардың 

шарушылық қызметі өзара тығыз болса, ыңғайлы: тауарлардың, контрагенттердің (іскерлік 

серіктестердің), жұмыскерлердің, қоймалардың (сақтау орындарының), және т.б. тізімдерін 

жалпы түрде, ал міндетті есеп-қисапты жекелей қалыптастыруға болады.             

2012 жылы 1C технологиялық платформаның сынақ нұсқасын шығарды «1С: 
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Кәсіпорын» 8.3.1. Ең маңызды және көптен күткен инновация – Linux-ке арналған 

клиенттік өтінімдерді толық қолдайді. Жаңа платформа сондай-ақ сыртқы деректер 

көздерінің жұмысын және барлық қолдау көрсетілетін дерекқорларды басқару жүйелерін 

(Microsoft S&L Server, PostgreS'L, IBM DB2, OracleDatabase) оңтайландырып, S'L Server 

2012 программасын пайдалануға болады. Сондай-ақ, күрделі талдамалық есептерді 

қалыптастыру тетіктері әзірленді, соңғы пайдаланушылардың қолайлылығын арттыруға 

баса назар аударылды. 

Жоғарыда айтылғандардың барлығы Еуропада «1С:Enterprise» платформасын 

ілгерілету мүмкіндігін жасауға қуатты серпін бере алады. Неғұрлым функционалды орта 

әзірлеушілер үшін жаңа мүмкіндіктер әкеледі. 

 «Серпіліс» шағын және орта бизнес үшін сыртқы программалық қамтамасыз ету 

нарығындағы маңызды инновациялардың бірі болады деп сенеміз. 
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Цифрлық технологиялардың пайда болуымен компаниялар жаһандық өзгерістерді 

күтуде. Қазiргi уақытта бухгалтерлiк есепте жаңа цифрлық технологияларды әзiрлеу және 

енгiзу процестерi қарқынды жүргiзiлуде. Экономиканы цифрландыру бухгалтерлiк есептiң 

ұлттық жүйесiн құру үшiн мүмкiндiктер жасайды, ол кәсiпорынның iшкi әлеуметтiк-

экономикалық процестерiнiң жай-күйiн сипаттайтын көрсеткiштердi жинауға мүмкiндiк 

береді. 

Цифрландыру дегеніміз - аналогтық білім мен ақпаратты сандық түрге айналдыру. 

Бұл процесс нақты уақыт режимінде ақпаратқа жылдам және қарапайым қол жеткізуді 

қамтамасыз етеді және адамдарға цифрлық байланыс арқылы ақпарат алмасуға мүмкіндік 

береді. Ол қызметкерлердің қоршаған ортасын жақсарту үшін технологиялар мен бизнес-

процестерді қайта анықтауға, сондай-ақ бүгінгі бизнестегі клиенттермен және басқа да 

мүдделі тараптармен өзара жедел іс-қимыл жасауға мүмкіндік береді. 

Бухгалтерлік есепті цифрландыру оның нарықтық көрсеткішін жеткізушіден 

сұранысқа өзгертіп, минималды бухгалтерлік білімі бар жаңа қатысушыларды нарыққа 

шығуға мүмкіндік береді. Сондықтан кәсіпорындар  жаңа технологияларды енгізу, 

жетілдірілген бизнес - стратегияларды жоспарлау арқылы өздерінің инновациялық 

процестерін өзгертуі  қажет.  

Цифрландырудың басты артықшылықтары - бұл түрлендіруге қабілетті келесі 

байланыс арнасы: физикалық тауарлар сандық қызметке айналады; сандық платформалар 

оңайлатылады және оңтайландырылады; жергілікті қызметтер ғаламдық қызметке 

mailto:aigul_0905@mail.ru
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айналады; цифрландыру дәстүрлі өндірісті жеңілдетеді. 

Сондықтан цифрландырудың дамуына байланысты компаниялар технологиялық 

өзгерістерді басқаруға және қабылдауға үйренуі керек, ондағы мақсат: 

 бизнесті модельдеуді жетілдіру; 

 цифрлық бухгалтерлік бизнестің нарықтағы өміршеңдігін жоспарлау. 

Бухгалтерлік бизнесті цифрландыру тұрақтылықты және жаңартылуды талап етеді, 

оларға мыналар кіреді: 

- даму стратегиясы мен цифрлық құралдарды құру арқылы қол жеткізуге болатын 

экономикалық тұрақтылық. Фирмалар экономикалық тұрақтылыққа ұмтылып, тұрақты 

табыс алу үшін сандық клиентті қамтитын жаңа бағыттарды табуы керек. 

- бухгалтер рөлін өзгертетін әлеуметтік тұрақтылық (оның көптеген міндеттері 

автоматтандырылған). Бұл жағдай қоғамға қысым жасайды және жалпы бухгалтердің рөлін 

өзгерте алады. 

- материалды үнемдеу және құжаттарды тасымалдау қажеттілігін азайту арқылы 

құрылған экологиялық тұрақтылық. 

Бухгалтерлік есепті цифрлау: 

– ыңғайлы процесс үшін жаңа және дұрыс шешімдер әзірлейтін революциялық 

инновация; 

– жойқын инновациялар. Бүлдіргіш (немесе бүлдірген)  - нарықтағы мәндердің ара 

қатынасын өзгертетін инновация. 

Жойқын инновациялар қолда бар өнiмдердiң жетiлдiрiлуiн, олардың бәсекеге 

қабiлеттiлiгiн арттыруды қамтамасыз етедi. Бұл инновациялардың нәтижесі индустриялық 

технологиялық өзгерістер болып табылады. 

Цифрландыру – бұл бухгалтерлік есептегі екінші технологиялық ілгеріліке көшуі. 

Бірінші технологиялық ілгерілік компьютерлер ойлап табылған кезде болды.  

 Сандық есептің негізгі артықшылықтары: 

 нақты уақыт режиміндегі ақша ағыны; 

 шығындарды азайту; 

 автоматтандыру және масштабтау; 

 қауіпсіздік техникасы мен ептілік; 

 бухгалтерлік консалтинг. 

Сандық есеп қаржылық және бухгалтерлік есеп деректерін электронды форматта 

қалыптастыруға, беруге және түсіндіруге мүмкіндік береді. Сондықтан оның 

артықшылықтары: 

 тапсырманың дәлдігін жоғарылату; 

 жұмыс орындарының нақтылығын арттыру; 

 шығындарды азайту; 

 автоматтандыру және деректерді талдау. 

Бүгінгі күні бухгалтерлік есепті оңтайландыру үшін цифрлық бағдарламалардың 

көп, бірақ процеске қатысушылардың көпшілігі бухгалтерлік есепте транзакцияларды 

көрсетудің аналогтық тәсілін пайдаланады. Цифрлық компаниялардың бүгінде бірнеше 

бизнес-модельдерді пайдалана отырып қалай жұмыс істейтінін түсіну қажет. 

Бүгінгі таңда фирмалар өздерін бизнес-элементтер ретінде танытатын бизнес-

модель жоқ. «Бухгалтерлік модельдеу - бұл экономикалық өмір, экономикалық процестер, 

іскери жағдайлар мен бизнес құрылымдары, құндылықтар тізбегін тұжырымдамалық қайта 

құру тәсілдерінің бірі» [1]. 

Алайда, бухгалтерлiк есептi әзiрлеудiң өз әдiстемесiнен қарағанда, бiрiншi кезекте 

бухгалтерлiк есеп құралдарын жетiлдiрумен, атап айтқанда ақпаратты беру мен сақтаудың 

жаңа цифрлық технологияларын пайдаланумен яғни, бухгалтерлiк есептен басқа 

ғылымдарды дамытумен, және бухгалтерлiк есеп ғылымының әдiстемесiн жетiлдiруге жаңа 

мүмкiндiктердiң әсерiне  зерттеулердiң болмауы. 
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Қазіргі кезеңде бухгалтерлік есепті цифрландыру нәтижелерін осы салада 

қолданылатын бағдарламалық қаматамасыз ету, деректер базасын және оларды 

конфигурациялау мен құру принциптерін талдау арқылы зерттеу бухгалтерлік есепті 

цифрландырудың екі аспектісіне бір уақытта айтарлықтай әсер ететіндігін көрсетті: 

- бухгалтерлік есеп жүргізудегі ақпараттық технологиялар - қажетті ақпаратты 

жинақтау (алу), сақтау, кейіннен мүдделі пайдаланушыларға беру технологиясы; 

- ақпаратты жүйелеу әдістемесі, яғни бухгалтерлік есептің өзі немесе бухгалтерлік 

есеп әдістемесі (1-сурет). 

 
Сурет 1. Цифрландырудың бухгалтерлік есеп аспектілеріне әсері 

 

Қажетті ақпаратты жинақтау, оны сақтау және мүдделі пайдаланушыларға (дебеттiк 

және кредиттiк) түрінде беру технологиялары қазіргі заманғы ақпараттық жүйелер болып 

табылады, олар негізінен деректер базасын құру арқылы жүзеге асырылады [2].  

Ақпараттық жүйелер үнемі жетілдіріліп отырады және олардың дамуын келесілермен 

қарастыруға болады: 

1) жаңа ақпараттық қажеттіліктердің дамуына ықпал ететін технологияның дамуы, 

жаңа техникалық базаның пайда болуы тұрғысынан; 

2) автоматтандырылған ақпараттық жүйелердің (ААЖ) өзін жетілдіру тұрғысынан. 

Бухгалтерлік есеп әдісі тарихи қалыптасқан және дамыған келесі бухгалтерлік 

технологияларды (әдістерді) бір уақытта қолдануға негізделген: 

 алғашқы бақылау әдістері: түгендеу, құжаттама; 

 құндылықты өлшеу әдістері: есептеу және бағалау; 

 жүйелендіру және оңтайландыру тәсілдері: бухгалтерлік есеп және екі жақты 

жазу; 

 жинақталған әдістері: бухгалтерлік баланс және бухгалтерлік (қаржылық) есеп 

беру. 

Компаниялар қолданатын құралдарға: бұлт технологиясы, сондай-ақ аналитикалық, 

әлеуметтік және мобильді құралдар жатады. 

Қазіргі кезеңдегі бухгалтерлік есепті цифрландырудың ең тиімді және танымал 

бағыттарының бірі «блок-чейн» технологиясы. Бұл технология - қажетті ережелерге сәйкес 

құрылған блоктардың үздіксіз тізбегінен (тізімінен) тұрады. Мұндай жазбалар блогының 

тізбегі пайдаланушыға ақпаратты үлестірілген тәртіпте сақтауға мүмкіндік береді. Өз 

кезегінде, жүйеде әрбір келесі блок деректерін өзгертудің кез-келген мүмкіндігін 

есептемегенде, цифрлық қолтаңба арқылы жазылатын алдыңғы блокпен нақты байланыста 

болады. Бұл технология бухгалтерлік есеп саласында орасан зор әлеуетке ие, өте 

перспективалы даму болып табылады. 

Блокчейн технологиясының жұмыс істеу принципі диаграмма түрінде берілген (1-

сурет) [3]. 
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 2 - сурет. Операциясын жасау кезіндегі блокчейн технологиясының сызбасы 

 

1. Блокчейн осы уақытқа дейін келесі салалар бойынша ең жоғары 

артықшылықтарға ие болды [4]:  

 криптовалютаның саласы; 

 банк сектор (инвестициялар); 

 төлемдік операциялар жүйесі; 

 жер құқықтық қатынастары (бірыңғай реестр); 

 мемлекеттік қызметтер (жеке куәлік). 

2. Технология қаржы саласында осындай танымалдылыққа ие болды, мысалы өз 

жұмысында теңдесі жоқ артықшылықтардың болуына байланысты [5]: 

1) орындалатын операциялардың ашықтығы. Желінің әрбір қолданушысы сайттағы 

транзакциялар тарихын бақылай алады - Explorer; 

2) тұрақты цифрлық жазбаның болуына байланысты деректерді өзгерту, жою, 

қолдан жасау мүмкін еместігі; 

3) блокчейн қатысушыларының деректерін жаңартудың немесе салыстырудың 

қажеті жоқ - барлығында мәліметтер базасының үнемі жаңартылатын көшірмесі болады; 

4) блокчейн технологиясындағы транзакциялардың жоғары дәлдігі мен 

жылдамдығының арқасында жасалған транзакциялардың жылдамдығы мен сенімділігі; 

5) серверлер арасындағы деректерді орталықсыздандыруға байланысты 

қолданушылар мен операциялардың жоғары қауіпсіздігі. 

Блокчейнді іске асыруға қолайлы бизнес-процестердің бірі - бухгалтерлік есеп. 

Блокчейннің бухгалтерлік есеп жүргізу үшін маңызды бірқатар қасиеттері бар: 

 деректерді қорғау және тұрақты тіркеу; 

 белгілі бір деректерге жеке шектеулі қол жетімділік; 

 контрагентке сенім болмаған кезде блокчейнде берілген ақпараттың сенімділігі; 

 транзакциялардың жоғары жылдамдығы мен дәлдігі. 

Сонымен, қазіргі заманғы тенденциялар сандық технологияларды экономикалық 

дамудың барлық салаларында қолдануды талап етеді. Бухгалтерлік есеп саласы 

жаңашылдыққа аса мұқтаж. Оларды іске асырудың тәсілдерінің бірі блокчейн технологиясы 

болуы мүмкін, бұл қаржылық және шаруашылық операцияларын есепке алу саласындағы 

көптеген мәселелерді шешуге мүмкіндік береді. 
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Определение дебиторской задолженности, рассмотрены системы управления 

дебиторской задолженностью, выявлены пути оптимизации величины дебиторской 

задолженности, представлены методы стимулирования персонала организации.Управление 

дебиторской задолженностью подразумевает систему принятия и реализации решений об 

объемах существующей дебиторской задолженности, которая оптимизирует денежные 

потоки компании, одновременно сводя к минимуму общую сумму затрат на управление 

дебиторской задолженностью за определенный период времени. 

Обладание руководством компании и иными должностными лицами полной и 

достоверной информацией обо всех хозяйственных процессах, происходящих в 

организации, дают возможность влиять на процесс управления дебиторской 

задолженностью. Формирование такой информации происходит, когда наблюдается 

взаимодействие трех функций по управлению расчетами с должниками организации: учет, 

анализ и контроль. Данные функции позволяют охарактеризовать дебиторскую 

задолженность с разных позиций, а также принимать эффективные стратегические и 

тактические решения для организации. 

В современных условиях одним из важнейших условий для поддержания 

стабильного финансового состояния организации является четкая организация расчетов с 

дебиторами. Отсутствие тщательного внимания к долгам покупателей и заказчиков может 

привести к нехватке средств для погашения собственных долгов поставщикам, 

сотрудникам и на иные расходы, связанные с осуществлением хозяйственных процессов, а 

существующее финансирование может внезапно существенно сократиться [1]. 

Оптимизация процессов, направленных на управление дебиторской 

задолженностью, должны представлять собой разработку определенных моделей 

управления, которые позволяют прогнозировать поступления платежей от клиентов для 

своевременного выполнения своих обязательств, а также для ведения реального учета 

финансовых потерь или выгоды от управленческих решений по предоставлению 

кредитовконтрагентами. 

Как резкое увеличение дебиторской задолженности, так и резкое снижение могут 

оказать негативное влияние на компанию. Рост краткосрочной дебиторской задолженности 

является следствием растущей потребности в привлечении средств для погашения 

обязательств. Снижение дебиторской задолженности указывает на снижение  объемов 

продаж и потерю некоторых покупателей, которые покупают товары с отсрочкой платежа. 

mailto:sabira_safya@mail.ru
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Соответственно, оптимизация размера дебиторской задолженности является целью 

оптимизации бизнес-процессов по управлению ею[]. 

В настоящее время для того, чтобы облегчить процессы учета и анализа должников 

организации желательно использовать автоматизированные системы учета. 

У большинства организаций использует достаточно распространенные программы, 

позволяющие вести учет и контроль дебиторской задолженности, ими являются MS Excel 

и 1С: Бухгалтерия 8.3. 

Преимуществами программы MS Excel являются простота установки и 

использования, возможность добавлять любые данные, которые пользователь хочет 

увидеть, и создавать сводные отчеты о контрагентах. При

 необходимости для облегчения восприятия информации есть возможность 

выполнять визуализацию данных[3]. 

В свою очередь, программа 1С: Бухгалтерия 8.3 имеет свои значительные плюсы в 

ведении учета, по этой причине существует такая популярность в ее эксплуатации во 

многих организациях нашей страны. Одно из преимуществ заключается в эффективной 

интеграции информационной системы с другими приложениями. Это процесс возможен 

для реализации за счет наличия современного механизма обмена данными в программе. Он 

позволяет получать и передавать данные для бухгалтерских операций без специальных 

надстроек. 

На данном этапе функционирования организации, программы, описанные выше, 

достаточно хорошо справляются с ведением текущих операций. Однако, существует такая 

вероятность, что со временем количество покупателей может увеличиться, а также могут 

образоваться новые сделки с крупными заказчиками. Тем самым, организации может 

потребоваться более серьезная, сложная система, которая смогла бы справиться с 

большими объемами информации и исключила бы ошибки, часто совершаемые по причине 

того, что многие данные должны вводиться «вручную». Это могут быть либо специально 

разработанные для организации программы, либо встроенные модули в уже существующие 

системы учета бухгалтерских операций [4]. 

Например, достаточно интересным решением может стать система «Галактика. 

Модуль DIRECTUM Prestima». 

Неоспоримым преимуществом Prestima является возможность интеграции в 

программы, уже используемые организацией, то есть покупать полную версию программы, 

нет необходимости. При всем этом, неполноценным его назвать нельзя, поскольку это 

вполне самостоятельная эффективная система с широкими возможностями. Система 

DirectumPrestima позволяет компания решить задачи, непосредственно связанные с 

управлением дебиторскойзадолженностью. 

В своем функционале программа содержит следующие действия: 

ранжирование клиентов — это функция, которая помогает структурировать 

клиентскую базу и выполнять ее качественный анализ, а также упрощает принятие решений 

о сроках сотрудничества с клиентом. 

Основой таких рангов являются такие показатели, как годовой оборот контрагента, 

наличие арбитражного разбирательства, период отсрочки и кредитный лимит. Каждому 

показателю может быть присвоено собственное значение, в зависимости от важности этого 

фактора для бизнеса; 

взаимосвязи и стоп-листы – данные функции представляют возможность вносить 

сведения о юридической структуре, структуре собственников и принадлежности 

контрагента; 

В стоп-листах компании могут оказаться по разным причинам, например, 

организация оказалась в критической просрочке или наблюдается, что для определенных 

компании уже превышен лимит отгрузок, либо поступила информация об ухудшающемся 

финансовом состоянии клиента; 

оповещения – одна из функций направленная на управление дебиторской 
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задолженностью, в которой осуществляется оповещение, предупреждение и возможность 

возникновения критических ситуаций у контрагентов, к примеру, превышение или 

уменьшение кредитного лимита, включении компании в стоп-лист. Для каждого клиента 

существует возможность создавать события либо индивидуально, либо руководствуясь 

порядком действий, которые предоставляются для выявления определенной группы 

клиентов; 
анализ дебиторской задолженности – данная функция системы позволяет 

анализировать дебиторскую задолженность, существующую в компании, по ее объему, 
наличию просрочек и ее срокам, дебиторам, ответственным и т.д. Доступ к такой аналитике 
можно ограничить только для сотрудников, кто непосредственно принимает 
управленческие решения в организации 

Помимо «Галактика. Модуль DIRECTUM Prestima», также можно рассмотреть и 
системы MicrosoftDynamics AX/ MicrosoftDynamics NAV или же OracleCredit-to-Cash. По 
своему функционалу они очень схожи с программой, описанной выше, так как содержат 
аналогичные функции с Prestima. 

Огромным преимуществом всех систем является практически полная автоматизация 
процесса учета и анализа дебиторской задолженности. Большая часть учетных и 
аналитических действий уже заложена в структуру данных программ, что позволяет 
сэкономить время сотрудников и направить это время на совершение других немаловажных 
операций. К примеру, есть возможность контролировать сроков погашения задолженности 
автоматически. Это осуществляется следующим образом: система подает сигнал 
окритичной просрочке путем отправки уведомления о наличии просрочки, как клиенту, так 
и самой организации. Однако у организации всегда есть возможность быстро вмешаться и 
скорректировать бизнес-процессы, что является также не маловажным плюсом[5]. 

Также интересной опцией системы для управления бухгалтерскими операциями 
компании может быть интеграция в календарь платежей. Сроки платежей по каждому 
контрагенту встраиваются в платежный календарь компании, что очень помогает в 
прогнозировании и планировании денежных потоков. 

Единственными минусами последних двух программ, MicrosoftDynamics 
AX/MicrosoftDynamics NAV и OracleCredit-to-Cash, по управлению дебиторской 
задолженностью могут быть доступны только при покупке полной лицензионной версии 
всей системы, к сожалению, воспользоваться отдельно модулем по учету дебиторской 
задолженности не получится. Однако, та эффект, который организация может получить от 
использования всех функции данных программ, полностью оправдывает егостоимость. 

Подводя итог, можно определенно говорить о том, что данные программы 
действительно могут быть эффективны для ведения учета и анализа для любой 
организации, если размер бизнеса и объем дебиторской задолженности достаточно 
внушительны. Однако есть обратная сторона во внедрении новых систем, так как компании 
придется приложить значительные усилия для перевода на такую систему или интеграции 
её в существующие системы управленческого учета. Но тот потенциальный 
положительный эффект от пользования такими программами точно может превзойти 
затраты на их внедрение. 
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Порядок составления бухгалтерской (финансовой) отчетности организации является 

актуальным вопросом при проведении анализа эффективности деятельности организации. 

Анализ годовой бухгалтерской отчетности необходим для оценки финансовых показателей 

и результатов деятельности организации.  

Становление рыночных отношений в экономике и успех экономических реформ в 

значительной степени зависят от масштаба использования инновационных технологий во 

всех сферах деятельности, создания информационных систем, эффективно 

поддерживающих функционирование любой экономической, организационной, 

социальной структур. Одной из сфер применения инновационных технологий является 

бухгалтерский учет[1]. 

Инновация - нововведение в области техники, технологии, организации труда или 

управления, основанное на использовании достижений науки и передового опыта, 

обеспечивающее качественное повышение эффективности производственной системы или 

качества продукции. 

Показатели, наиболее широко применяемые в отечественной и зарубежной практике 

и характеризующие инновационную активность организации, ее инновационную 

конкурентоспособность, можно разбить на следующие группы: затратные; по времени; 

обновляемость; структурные . 

Для достижения цели развития организации вырабатывается инновационная 

стратегия, реализация которой, в свою очередь, требует целевого управления инновацией, 

т. е. формулирования инновационной цели. 

Инновационными целями могут быть требования: о создании нового 

конкурентоспособного продукта; о подготовке новой услуги; о переходе на новую 

технологию, новый вид ресурса, новую систему управления, новую оргструктуру и т. д. 

При формулировании инновационных целей и стратегий имеются принципиальные 

различия. Первые определяются как векторы развития, а вторые - как направления действий 

(направления использования ресурсов) по данному вектору и способы подготовки и 

применения ресурсов. Однако цель и стратегия связаны одной логической Цепочкой: 

стратегия есть средство достижения цели более высокого Уровня управления. Реализация 

стратегии требует ее формулировки как цели. 

Инновационный потенциал организации - это мера ее готовности выполнить задачи, 

обеспечивающие достижение поставленной инновационной цели, т. е. мера готовности к 

реализации инновационного проекта или программы инновационных преобразований и 

внедрения инновации. 

Внутренняя среда организации построена из элементов, образующих ее 

производственно-хозяйственную систему. Элементы сгруппированы в следующие блоки: 

- продуктовый (проектный) блок - направления деятельности организации и их 

результаты в виде продуктов и услуг (проекты ипрограммы); 

- функциональный блок (блок производственных функций и деловых процессов) 

- оператор преобразования ресурсов и управления в продукты и услуги в процессе трудовой 

деятельности сотрудников организации на всех стадиях жизненного циклаизделий; 

- ресурсный блок - комплекс материально-технических, трудовых, 

информационных, финансовых и других ресурсовпредприятия; 

- организационный блок - организационная структура, технология процессов по 

всем функциям и проектам, организационнаякультура; 
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- блок управления - общее руководство организации, система управления и стиль 

управления. 

Потребности практики выдвигают необходимость в двух схемах анализа внутренней 

среды и оценки инновационного потенциала: детального и диагностического [2]. 

Детальный анализ внутренней среды и оценки инновационного потенциала 

организации проводится в основном на стадии обоснования инновации и подготовки 

проекта ее реализации и внедрения. При большой трудоемкости он дает системную и 

полезную информацию. 

Если  в   качестве   диагностируемого   элемента   (блока)  системы  выступает элемент 

«кадры» в инновационной организации, то по состоянию этого элемента можно 

диагностировать состояние системы инноватора в целом. Диагностическими параметрами, 

характеризующими внешние проявления, будут входные и выходные 

(относительносистемы 

«инноватор») параметры. Это внешние параметры. Входные: численность 

специалистов, имеющих ученую степень, расходы на заработную плату и т. п. Выходные: 

продолжительность выполненных работ (длительность фаз ЖЦИ и всего цикла, 

длительность выполнения проекта или программы); конкурентоспособность, качество 

продукции, услуг, проектов; затраты на выполнение работ; увольнения и перемещения 

сотрудников; объем выполненных работ и т. п. В качестве диагностических параметров 

служат также интегральные показатели эффективности использования ресурсов 

(интегральные не в смысле обобщения частных параметров, а в смысле эффективности: 

отношение входных параметров к выходным, т. е. отношение используемых ресурсов к 

полученным результатам). Например, производительность труда, рентабельность 

продукции. Если входные и выходные параметры — это абсолютные показатели, то 

интегральные — относительные[3]. 

Диагностические параметры могут быть локальными (частными), указывающими на 

один дефект системы (характеристика внутреннего состояния системы, выражаемая 

структурным параметром), и комплексными (общими, обобщенными), указывающими на 

ряд дефектов, недостатков (структурных параметров), на ряд элементов, подсистем фирмы. 

В течение последних лет многие казахстанские предприятии внедрили в практику 

управления автоматизированные информационные системы бухгалтерского учета. 

Наданный момент времени потенциал большинства предприятий заключается в реальной 

работе с собственнымисотрудниками. 

Работа с людьми – это всегда обработка больших объемов данных и выполнение 

множества различных расчетов, а также создание различных типов отчетов и т. д. 

Каждый сотрудник предприятия должен быть заинтересован в свой работе, в ее 

успехе. Это достигается путем создания для него оптимальных условий труда, а для этого 

следует учитывать его профессиональные возможности и интересы, в том числе 

перспективу карьерного роста. Все это должно быть учтено применительно как к каждому 

сотруднику в отдельности, так и к предприятию в целом. Во всем этом они используют 

автоматизированные системы управления персоналом. За счет автоматизации по 

управлению персоналом становятся возможными такие действия как: 

- быстрая и максимально гибкая настройка любых формотчетности; 

- высокая скорость обработкиданных; 

- мгновенный поиск и хранениеинформации; 

- единая базаданных; 

- автоматическое формирование отчетности ит.д. 

Для автоматизации управления персоналом существуют различные программы [4]. 

Программа MicrosoftExcel предназначена для обработки электронных таблиц, так 

довольно часто обрабатываемую информацию нам приходится представлять в виде таблиц. 

Электронные таблицы ориентированы, прежде всего, на решение экономических задач, не 

прибегая к услугам программиста. Создавая ту или иную таблицу пользователи выполняют 
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одновременно несколько функций. Это обеспечивает высокую эффективность 

эксплуатации программы, потому что в них оперативно могут вноситься любые изменения. 

Программа MicrosoftAccess – это система управления реляционными базами данных, 

предназначенная для работы на персональном компьютере или в локальной 

вычислительной сети. Другими словами, MicrosoftAccess – это набор инструментальных 

средств для создания и эксплуатации информационных систем. 

Средствами MicrosoftAccess можно провести следующие операции: 

- проектирование базовых объектов - двухмерных таблиц с разными типами 

данных, включая поля различныхобъектов; 

- установление связей между таблицами с поддержкой целостностиданных; 

- вход, хранение, просмотр, сортировка, модификация и выборка данных из таблиц 

с использованием различных средств контроляинформации; 

- создание, модификация и использование производственных объектов, с 

помощью которых в свою очередь выполняются другие операции и т.д. 

Программа «1С: Бухгалтерия», где ее достоинством является то, что она может быть 

использована как для простого, так и для сложного учета. При этом простое использование 

подразумевает ввод проводок (корреспонденций), получение оборотных остатков, карточек 

счетов, главной книги, ведение кассы, банка, печати платежных документов, выдачу 

отчетов для налоговых органов. Полностью возможности программы раскрываются при 

ведении аналитического учета. 

Ежегодно версии данной программы дополняются, расширяя возможности 

настройки структуры ведения бухгалтерского учета. 

С помощью «1С: Бухгалтерия 8.3» можно разделить работу между несколькими 

бухгалтерами, работающими на разных компьютерах. Кроме того, эта программа позволяет 

вести на одном компьютере бухгалтерский учет для нескольких фирм, учет в которых 

выполняется с помощь каталога (директории) компьютера [4]. 

Программу «1С» можно применять: 

- в ведении архива ведомостей и лицевыхсчетов; 

- автоматический учет табельных данных при повременнойоплате; 

- в формировании документов в различные бухгалтерские и финансовые системы. 

До  настоящего  времени предприятиями, фирмами широко  

использоваласьпрограмма 

«1С: Предприятие 8.0», «1С: Предприятие 8.1», «1С: Предприятие 8.2» Уже сегодня 

большинство организации осуществляет бухгалтерский учет по программе  «1С: 

Предприятие 8.3». Как и предыдущая программа, конфигурация «1С: Предприятие 8.3» 

содержит множество настроек для отражения различных аспектов, возникающих при 

расчете заработной платы. Большинство из них можно менять в любой момент, но чтобы в 

дальнейшем не пришлось ничего переделывать, рекомендуется указать необходимые 

параметры до начала работы с программой. В дальнейшем все организаций перейдут на 

«1С: Предприятие 8.3». 
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Кез-келген компания өзінің қызметін бухгалтерлік есепте көрсетеді. Жылдық 

қаржылық есептілік ішкі пайдаланушылар (құрылтайшылар, менеджерлер) үшін де, сыртқы 

пайдаланушылар үшін де (кредиторлар, инвесторлар, мемлекеттік органдар) ақпараттың 

негізгі көзі болып табылады. 

Қазақстан Республикасының 2007 жылғы 28 ақпандағы№ 234-ІІІ «Бухгалтерлік есеп 

және қаржылық есептілік туралы» Заңына, халықаралық және ұлттық қаржылық есептілік 

стандарттарына сәйкес әзірленіп, оларды жүргізу тәртібін басшылыққа алынады [1]. 

Бухгалтерлік есептің мәселері өте өзекті сұрақтар бірі болғандықтан зерттеу 

жолында қиындықтар болды. 

Кәсіпорынның бухгалтерлік есебі және қаржылық есептілігі есептеу және үздіксіздік 

принциптеріне негізделген. 

Қаржылық есептілік сенімді және толық көлемде қаржылық жағдай, оның өзгеруі, 

сондай-ақ ұйымның қаржылық нәтижелері туралы ақпарат береді. 

Синтетикалық және аналитикалық регистрлердің жиынтық жазбалары айналым 

тізімдерін салыстыру арқылы сәйкестендіріліп салыстырылады.Бухгалтерлік есеп 

регистрлерінің деректері топтастырылған түрде қаржылық есептілікке 

көшіріледі.Қазақстан Республикасы заңнамасының талаптарына сәйкес қаржылық 

есептілікті жасайды және ұсынады. Оларға келесі кесте ұсынылады (кесте -1). 

 

1- кесте – Кәсіпкерлік қызметке байланысты стандартты қолдану  
№ Бизнес 

нысаны 

Критерийлер  Қолданылатын 

бухгалтерлік  

есеп стандарттары 

 

Қаржылық есептілік 

нысандар 

1 2 3 4  

1 Шағын  50 қызметкерге дейін 

және бір жылдағы 

кірісі АЕК-тен 60 000 

есе аспайды 

 

ҰҚЕС (Ұлттық  қаржылық 

есептілік стандарт) 

 

Шағын орта бизнес үшін 

(Халықаралық қаржылық 

есептілік стандарт) 

 

«Баланс» нысаны; 

 

 «Пайда және 

шығындар туралы 

есеп» нысаны; 

 

  «Ақша 

қаражаттарының 

қозғалысы туралы есеп 

(тікелей әдіс)» нысаны; 

 

 «Ақша 

қаражаттарының 

қозғалысы туралы есеп 

(жанама әдіс)» нысаны; 

 

 «Меншікті 

капиталдағы өзгерістер 

туралы есеп» нысаны. 

 

 

2 орта 50-ден асатын, бірақ 

250-ден аспайтын 

адам, бір жылдағы 

кірісінің орташа 

жылдық мөлшері 325 

000 есе АЕК-тен аз 

 

 

Шағын орта бизнес үшін 

(Халықаралық қаржылық 

есептілік стандарт) 

 

3 Үлкен  250-ден астам адам 

немесе кірісінің 

жиынтық құны 

325,000 АЕК-тен 

асады 

 

Халықаралық қаржылық 

есептілік 

стандарттары 

 

Ескерту: интернет көзінен алынды [2] 
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Бизнес субъектілерінің есеп жүргізудегі кездесетін қателерді атап өткізуді жөн 

көрдік. Оларға: 

-Құжаттарда ҚҚС дұрыс көрсетілмеуі; 

- Шоттардың болмауы, тұпнұсқаларын тексеру; 

-Тауарлар мен материалдарды дұрыс есепке алмау (қайта сұрыптау, түсімдер мен 

шығыстардың дұрыс емес реттілігі); 

-Элементтердің қайталануы (баптар, валюталар, контрагенттер, келісімшарттар мен 

шоттар және т.б.); 

-Өзара есеп айырысудағы қателіктер (есеп айырысу құжаттары бойынша 

кеңейтілген қалдықтар, келісімдер); 

-Құжаттардағы мәліметтердің толтырылуын бақылау (контрагенттер, 

келісімшарттар); 

-Құжаттардағы және басқалардағы қозғалыстарды бақылау (болу, болмау); 

-Мәмілелердегі келісімшарттардың дұрыстығын тексеру. 

Кәсіптің әлеуметтік жауапкершілігі үшін қажет негізгі элемент және компания 

қызметінің экономикалық, экологиялық және әлеуметтік салдарын хабарлау құралы 

әлеуметтік есеп беру болып табылады. Қаржылық әлеуметтік маңыздылықты көрсету үшін 

келесі кесте арналады (кесте -2) 

 

2- кесте -Қаржылық және әлеуметтік есептіліктің салыстырмалы сипаттамасы 

Рет  Критерийлер  Қаржылық есептілік Әлеуметтік 

есептілік 

1 2 3 4 

1 Пайдалану   Сыртқы және ішкі Сыртқы басым 

2 Құрастыру мақсаты  

 

Қаржылық мәртебе және 

қызметтің қаржылық 

нәтижелері туралы ақпарат 

беру 

 

Әлеуметтік 

бағдарламалар мен 

шаралардың 

жүргізілуінің 

нәтижелері туралы 

ақпараттандыру 

3 Есеп берудің мазмұны 

 

Экономикалық көрсеткіштер 

(қол жеткізілген 

экономикалық нәтижелер) 

 

Қызметтің 

экономикалық, 

әлеуметтік, 

экологиялық 

салдары (қол 

жеткізілген 

нәтижелер, 

болашақтағы 

стратегиялық және 

тактикалық 

жоспарлар) 

4 Ақпараттың ашықтығы 

 

Шектелген (жарияланған 

қаржылық есептілікті 

қоспағанда) 

Есеп беру 

көпшілікке ашық 

 

5 Жауапкершілік деңгейі 

және есеп беру 

Қолданыстағы заңнамаға 

сәйкес 

заңнама 

қолданылмайды 

Ескерту: Дереккөзі [3] 

 

Қаржылық және әлеуметтік есептіліктің көрсеткіштерінің 

өзарабайланысыныңмоделі: 

1) тұрақты қатынас: 
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- «Баланс» көрсеткіштері «Меншікті капиталдағы өзгерістер туралы есеп» нысаны 

көрсеткіштерімен тұрақты; 

-«Қаржылық нәтижелер туралы есеп» және «Ақша қаражаттарының қозғалысы 

туралы есеп», «Меншікті капиталдағы өзгерістер туралы есеп» көрсеткіштерімен тұрақты 

байланыста болады. 

2) тұрақсыз байланыс: 

-«Баланс» және  «Қаржылық нәтижелер туралы есеп» және «Ақша қаражаттарының 

қозғалысы туралы есеп» көрсеткіштері тұрақсыз қатынасқа жатады. 

Әлбетте, іс жүзінде әлеуметтік есептің барлық бөлімдерінде әр түрлі қаржылық 

есептілік формаларынан көрсеткіштер беріледі.Сондықтан, оны құрайтын қатынастар мен 

кәсіпорынның қаржылық және әлеуметтік есеп беру көрсеткіштерін қалыптастыру 

процесін реттеу қажеттілігі туындайды оларды басқалармен салыстыруға және 

салыстыруға айтарлықтай жеңілдетуге болады. Әлеуметтік есептіліктің құрылымын 

бірыңғайландыру және жобаның ерекше процесін, оның ішінде компания саясатына 

өзгерістер енгізу арқылы реттеу қажет. 

Зерттеу нәтижесі бірқатар тұжырымдарды құрайды, олардың мазмұны жүктелген 

міндеттерге сәйкес жұмыс мақсатына қол жеткізуді бейнелейді.Сонымен зерттеу 

барысында «әлеуметтік есеп» анықтамасының өзара байланысты жиынтығы ретінде 

анықтамасы қалыптасты (Өзара іс-қимылдың экономикалық, экологиялық, әлеуметтік 

нәтижелерін көрсететін сандық және сапалық көрсеткіштерімен)[4]. 

Әлеуметтік есептіліктің мәнін осылай түсіндіру әлеуметтік есеп берудің құрылымы 

мен мазмұнын қалыптастырудың негізіне айналды, оның шеңберінде мүдделі тұлғаларға 

қажетті басқаруды алуға көмектесетін ақпараттық және қаржылық-қаржылық сипатын 

дәйекті түрде ашу жоспарланып отыр.  

Өз кезегінде, қаржылық және әлеуметтік есептіліктің өзара байланысы мен 

көрсеткіштерін реттеу бойынша әзірленген әдістемелік тәсілдің практикалық іске 

асырылуын қарастыра отырып, жалпы әлеуметтік есептерді, жеке көрсеткіштерді, атап 

айтқанда, құрастыру процесін біріздендіру және реттеу мүмкіндігін талдады. 

Жоғарыда айтылғандарды ескере отырып, зерттеу барысында әдіснамалық тәсіл 

жасалды, оның мақсаты қаржылық және әлеуметтік есептіліктің өзара байланысы мен 

көрсеткіштері, сондай-ақ ақпаратты әлеуметтік есеп беруде көрсету тәртібін белгілеу болып 

табылады. 
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ТАСЫМАЛДАУ-ЛОГИСТИКАЛЫҚ ОРТАЛЫҚТАРДЫ  

ҚАЛЫПТАСТЫРУ ҮРДІСІН ТАЛДАУ 

 

Куандыкова Б.Ш. 

АЕСА, Алматы қаласы 

 

Резюме. В современных условиях в связи с увеличением и удорожанием 

транспортных услуг большое внимание уделяется логистической деятельности. В статье 

определены  особенности создания регионального транспортно-логистического центра и 

его эффективность. 

Summary. Under current conditions great attention is paid to the logistics activities in 

connection with increasing and rising in prices of transport services. In the article the features of 

a regional transportation and logistics center and its effectiveness are defined. 

 

Экономикада логистиканың кеңінен қолданылуы байланыс технологиялары 

саласындағы жетістіктермен де байланысты, мұнда логистика деп шаруашылық жүргізудің 

ғылыми-тәжірибелік бағыты, яғни өндіріс пен айналым аясындағы материалдық және 

олармен байланысты ақпараттық, қаржылық ағымдарды тиімді басқару жүйесі ретінде 

түсіндіріледі. Логистиканың негізгі мақсатына тасымалдау, қоймада сақтау, 

тапсырыстарды жинау, өнімдерді бөлу және тарату, қораптарға салу, жүйелі қызмет 

көрсету, сапасын басқару жатады. Шикізат, бөлшектер мен дайын өнімдердің 

қозғалысының барлық сатыларын іштей бақылау мүмкіндігі материалдық ағымдарды 

басқарудың дәстүрлі үлгісіндегі жіберілетін үлкен шығындарды айқын байқауға мүмкіндік 

береді.  

Жалпы логистиканы экономика саласында қолданылуы өндіріс тиімділігін 

арттыруға бағыттайды, себебі, логистиканы қолдану өндіріс және айналым салаларында 

төменгідей мүмкіндіктерге жетелейді: 

 материалдық ағымдар қозғалысының ,барлық жолындағы қорлардың запасын 

төмендетуге; 

 логистикалық тізбек бойындағы тауарлар қозғалысының пайдалану уақытын 

қысқартуға; 

 тасымалдау шығындарын төмендетуге; 

 қол еңбегінің шығындарын және жүк операцияларының сәйкес шығындарын 

қысқартуға. 

Логистиканың осы мүмкіндіктерінің көлік саласындағы маңызы да ерекше.  Көлік – 

адаммен жүкті таситын материалдық өндіріс саласы. Қоғамдық өндіріс құрылымында көлік 

материалдық қызмет өндіру аясына жатады. [1] 

Материалдық ағымның шикізаттың алғашқы кезінен бастап соңғы тұтынушыға 

дейінгі аралығында орындалатын логистикалық операциялардың көп бөлігі түрлі көлік 

құралын қолдану арқылы жүргізіледі. Бұл операцияларды орындауға кететін шығындар 

логистикаға кететін жалпы шығындардың 50 пайызға дейінгі шамасын құрайды екен. 

Қазіргі таңда көлік өндірістік және сауда үдерістеріне үйлесімді түрде енуде. 

Сондықтан да, көліктің құрамдасы ретінде логистика оның көптеген мәселесін шешуге 

қатысады. Сонымен бірге логистиканың өз бетінше қызмет ететін тасымалдау саласы да 

бар, ондағы қатысушылар арасындағы көп аспектілі үйлесімділік материалдық ағым 

қозғалысының өндірістік-қойма телімдерімен тікелей байланыссыз қарастырылады. 

Көлік логистикасының міндетіне тасымалдау үдерісінің тікелей қатысушыларының 

іс-әрекетінің келісімділігін күшейтетін мәселелерді шешу жатады. Мұндай мәселелерді 

шешу өзектілігі тасымалдау жұмысының кең аспектіде қолданылуынан туындайды. 

Мысалы, жаппай пайдалану көлігінің қызметінде, көлік салааралық немесе аймақаралық  

байланыстарды қалыптастырғанда және т.б. 

Сондықтан, көлік логистикасының негізгі міндеттеріне төменгілерді жатқызуға 
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болады: 

– көлік жүйесін құру, соның ішінде көлік дәріздерін және көлік тізбектерін құру. Мұндағы 

көлік дәрізі дегеніміз бұл ұлттық немесе халықаралық көлік жүйесінің бір бөлігі, ол жеке 

географиялық аудандар арасындағы жүк тасымалдарын қамтамасыз етеді. Мысалы, оған 

кіретіндер: қозғалмалы көлік құралдары және осы бағытта жұмыс істейтін барлық көлік 

түрлері мен тұрақты құрылғылар, сондай-ақ осы тасымалды жүргізудің барлық құқықтық 

шарттарының жиынтығы. Ал, көлік тізбегі дегеніміз бұл көліктің бір немесе бірнеше түрін 

қолдана отырып, белгілі бір уақыт мерзіміндегі жүкті белгілі бір қашықтыққа тасымалдау 

сатылары: [2] 

 тасымалдау-қоймалау үдерісінің технологиялық бірлігін қамтамасыз ету; 

 тасымалдау үдерісін қоймалауды және өндірістікті бірігіп жоспарлау; 

 көлік құралының түрін және тұрпатын таңдау; 

 жеткізудің тиімді маршрутын анықтау және т.б. 

Сондықтан да, Қазақстанда тасымалдау-қоймалау үдерістерін оңтайландыру 

мақсатында көлік-логистикалық орталықтарды құру қолға алынып жатыр. 

 
 

Сурет 1. Көліктік-логистикалық орталықтағы материалдар мен ақпараттар 

ағымдарының қозғалыстар сызбасы 

 

Көліктік-логистикалық орталық оңтайландыру қағидасы негізінде жүктерді 

тасымалдауда, оларды қоймалауда жұмсалатын еңбек, материалдық және қаржылық 

шығындарды барынша азайтуға мүмкіндік береді. 

Сонымен қатар, бұл орталық клиенттерге тиімді қызмет көрсетуге, көптеген 

көліктік-экспедициялық компанияның жұмысын үйлестіруге, көліктік-логистикалық 

қызмет сервисін халықаралық стандарттарға жақындатуға және жүк тасымалдауларын 

басқаруда қазіргі заманғы логистикалық технологияларды ендіруге бағытталған. 

Осы мақсатта жүк тасымалын жылдамдату, рәсімдеу мен тауарлар сақтау сапасын 

арттыру үшін республикамызда 20-дан астам көліктік-логистика орталықтары салынатын 

болады, мұның негізі Қазақстан Республикасының көлік стратегиясында қаралған, бұл 

Кеден 

басқармасы 

Инвесторлар Үкімет пен 

жергілікті әкімшілік 
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құрылымы 
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стратегия бойынша мемлекет кеңістігінде транзиттік маршруттардың торабын 

қалыптастыру жұмыстары жоспарланған.[3] 

Осы тұста тиімді көліктік-логистикалық орталықтарды қалыптастыру негізінде 

аймақтық ерекшеліктерді ескеру ұсынылады. Мысалы, тиімді жұмыс істейтін орталықтар 

келесідей қалаларда құрылады: Солтүстік аймақта – Астана, Қарағанды және Павлодар 

қалаларында; Оңтүстік-Шығыста – Алматы, Шымкент қаласында және Достық бекетінде; 

Батыста – Ақтау, Ақтөбе және Атырау қаласында. Бұл орталықтардың құрылуы осы 

қалалардағы көліктің экономиканың басқа да салаларымен байланыстарының дамуын 

қамтамасыз етеді. Сонымен қатар, көліктік-логистикалық орталықтар қалалар үшін қазіргі 

заманғы терминалды технологияларының дамуына жағымды жағдай жасаса, клиенттер 

үшін – қазіргі халықаралық сапа талаптарына сәйкес келетін көліктік-экспедициялық, 

қоймалық, кедендік және сервистік қызметтердің кешенін ұсынады. 

Қазіргі таңда жалпы халықты осы құрылатын көліктік-логистикалық орталықтарды 

құруға кететін шығындарымен олардың қайтарымдылығы қызықтырады, бұл көліктік-

логистикалық орталықтың құрылыс жобасын ұсынып отырған компания «Apple City LLC» 

ЖШС-і. Орталық әлемге танымал «Maersk Logistic» компаниясының технологиясы 

негізінде тауарды сақтау, тиеу бойынша жоғарғы дәрежелі логистикалық қызмет көрсетуге 

бағытталған болады. Ол үшін жалпы ауданы 80 мың шаршы метр қойма үй-жайлары 

салыну көзделеді. Көліктік-логистикалық орталықтың құрылыс жобасын жүзеге асыру 

мерзімдері екі кезеңнен тұрады: 

 1 кезең –  2010 жыл: 40 мың шаршы метрге дейінгі қойма үй-жайларын аяқтау; 

 2 кезең– 2020 жыл: 80 мың шаршы метрді пайдалануға беру. 

Орталықты құруды қаржыландыру көлемі АҚШ-тың 100 миллион долларын 

құрайды және бұл қаржылардың 70% – коммерциялық банктерден несие алу арқылы, ал 

30% – жеке қаражаттар арқылы қаржыландырылады. 

Ал енді осы көліктік-логистикалық орталықтың қала және ел экономикасының 

дамуына тигізетін оң ықпалына тоқталатын болсақ, оларға төменгілерді жатқызуға болады: 

 орталық 600-ден астам жұмыс орнын құруға мүмкіндік береді; 

 қалалық, аймақтық және ұлттық көлік жүйелерінің дамуына ықпал етеді; 

 жалпы ішкі өнім ауқымындағы тауарды сақтау, тиеу бойынша қызмет үлесін 

арттыруға жағдай жасайды; 

 нақты өндірушіден соңғы тұтынушыға дейінгі аралықтағы; 

 тауарды тікелей жеткізу арқылы көліктік және делдалдық шығындарды 

азайтып, халықтық тұтыну тауарларының бағасын түсіруге мүмкіндік береді. 

Сонымен қатар, нарық жағдайында көлік саласының дамуы логистикалық-

технологиялық өзгерістермен қатар басқару жүйесінің түбегейлі өзгерісімен де, тасымалдау 

жүйесін және клиенттерге қызмет етуді ұйымдас-тырудағы менеджмент пен маркетингтің 

негізіндегі нарықтық реттеу әдістерін жаппай қолданумен де байланысты. Осындай көлік 

саласын ұйымдастырушылық-технологиялық жетілдіру тетігі ретінде көліктік-

логистикалық кластерлерді құру анықталады.  

Жоғарыда айтылған көліктік-логистикалық орталықтар негізіндегі құрылатын 

кластерлер аумақтық-атқарымды сипатта болады және олардың төменгідей ерекшеліктерін 

бөліп көрсетуге болады: біріншіден, кластердің негізі, яғни ядросы ретінде жүк 

ағымдарының қалыптасуы, оларды жылжыту арналары мен жеткізу маршруттары болып 

табылады; екіншіден, кластердің іс-әрекеті көліктік-логистикалық және көмекші қызмет 

көрсететін кәсіпорындар орналасқан барлық территорияларға тарайды. 

Көлік логистикасының дамуы елдің тездетілген индустриалдық-инновациялық 

дамуы бойынша мемлекеттік бағдарламасын сәтті жүзеге асыру жағдайларының бірі 

ретінде Қазақстан үшін басым болып табылады. Қазақстан әлемдік көлік-

коммуникациялық жүйесінің бір бөлігіне айналуы тиіс, ол біздің еліміздің бар көлік 

инфрақұрылымының озық дамуын талап етпек. Осыған байланысты Қазақстандық 
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аймақтың сауда және көлік логистикасының дәлме-дәл және бәсекеге қабілетті жүйесін 

құру тиімді. 

Алдағы уақыттағы міндеттердің бірі ҚР Көліктік инфрақұрылымын дамыту 

бойынша бағдарламаның «ҚР көліктегі логистикалық жүйесін дамыту» бөліміне енгізу 

үшін жаңа тұжырымдамасы мен жалпы жоспарды әзірлеу болып табылады. Алдымызда 

көлік саласында ірі инвестициялық жобаларды жүзеге асыру қажеттілігі тұр: олар – «Батыс 

Еуропа – Батыс Қытай» халықаралық транзиттік дәлізін, «Қорғас - Жетіген» және «Өзен – 

Түркіменстанмен мемлекеттік шекара» жаңа темір жол желілерін салу, сондай-ақ, еліміздің 

шығысы (Хоргос) мен батысында (Ақтау)  көліктік-логистикалық орталықтарды құрып, 

оларды ҚР аумағындағы басқа да көліктік-логистикалық орталықтармен байланыстыруды 

қамтамасыз ету міндеттері. 

Қорыта айтқанда, логистика мен көлік салаларын ұштастыратын көліктік-

логистикалық орталықтар жүйесін құру республикамызда көлік саласында төменгідей 

бағыттар бойынша тиімділікке қол жеткізуге мүмкіндік береді: 

 оңтайлы көліктік тораптарды қалыптастыра отырып, республика көлік жүйесінің 

сапалы жаңа деңгейге көтерілуіне; 

 еліміздің көлік кешенінің әлемдік көлік жүйесімен интеграциялануына; 

  жүк тасымалдауларының көлемін айтарлықтай арттыру және оның өзіндік 

құнын едәуір төмендету арқылы көлік жүйесінің тиімділігін көтеруге мүмкіндік береді. 
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Кәсіпорынның қаржылық тұрақтылығын талдау  

 

Куандыкова Б.Ш. 

АЕСА Алматы 

 

Резюме. Определено теоретическое значение финансового положения и 

финансовой устойчивости предприятия. Выявлены основные цели программы 

антикризисного управления. Обеспечение финансовой устойчивости, предотврашение 

кризиса являются составной частью управления и стратегического планирования против 

банкротства.  

Summary. Theoretical value of a financial position and financial stability of the enterprise 

is defined. Main objectives of the program of anti-recessionary management are reveled.  

Maintenance of financial stability, crisis prevention-are a component of management and strategic 

planning against bankruptcy.  

 

Кәсіпорынның қаржылық жағдайы кәсіпорынның қалыпты өндірістік, 

коммерциялық және басқа да қызмет түрлері үшін қажетті қаржы ресурстармен қамтамасыз 

етілуімен және оларды мақсатқа сай, тиімді тарату және пайдаланумен, сондай-ақ басқа 

шаруашылық субъектілерімен қаржылық қарым-қатынаста болу, төлеу қабілеттілігі және 

қаржылық тұрақтылықпен сипатталады. 

Кәсіпорынның қаржы жағдайы осы кәсіпорынның белгілі бір кезеңдегі каржы 

тұрақтылығын және оның өз шаруашылық қызметін үздіксіз жүргізуі мен өзінің қазіргі 

міндеттемелерін уақтылы өтеуі үшін қаржы ресурстарымен қамтамассыз етілуін көрсетеді 

И.Т. Балабанов «Кәсіпорынның қаржылық жағдайы - бұл оның қаржы бәсекелестік 

қабілеттілігінің сипаттамасын (яғни төлем қабілеттілігі, несиеге қабілеттілігі) қаржы 

ресурстары мен капиталды пайдалану, мемлекет алдында және басқа да шаруашылық 
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субъектілерінің алдында өз міңдеттемелерін орындау». Ал кәсіпорынның қаржылық 

тұрақтылығы нені білдіреді? Бұл сұрақ та арнайы оқулықтарда түрліше түсіндіріледі. Бір 

авторлар қаржылық тұрақтылықты "өз қаражаттарын шебер пайдалану қабілеттілігі, жұмыс 

процесінде үздіксіздігін қамтамасыз ететін қаржының жеткілікті болуы" деп түсіндіреді. 

Қаржылық тұрақтылық меншікті және қарыз қаражаттарының байланысы деп жазады. 

Кәсіпорында тұрақты қалыптасқан табыстық шығынның артуының өзіне тән айнасы 

қаржылық тұрақтылық болып табылады. Ол ақша қаражаттарын еркін пайдаланып, оларды 

тиімді қолдану аркылы өндіру мен өнімді өткізу процесінің үздіксіздігін қамтамассыз 

ететін, сондай-ақ кәсіпорынды кеңейтуге және жаңартуға қажетті шығындарын 

қаржыландыратын кәсіпорьнның қаржы ресурстық жағдайын сипаттайды. Қаржылық 

тұрақтылық кәсіпорынның жалпы тұрақтылығының негізгі бөлігі болып табылады. 

Кәсіпорынның қаржылық тұрақтылығы - бұл тәуекелділіктің мүмкін болатын деңгейінде 

төлем қабілеттілігі мен несие қабілеттілігін сақтай отырып, табысты өсіру негізінде 

қаржыны тарату мен пайдалану арқылы кәсіпорынның дамуын көрсететін қаржы 

ресурсының жағдайы. 

Қаржылық тұрақтылық - бұл табыстың шығыннан тұрақты дәрежеде артуы. Ол ақша 

қаражаттарын еркін пайдалануды қамтамасыз етеді және оларды тиімді пайдалану арқылы 

өндіру және өнімді сату процесінің үздіксіз болуына жағдай жасайды. Сондықтан да 

қаржылық тұрақтылық барлық өндіріс-шаруашылық қызметі процесінде қалыптасады және 

кәсіпорынның жалпы тұрақтылығының негізгі бөлігі болып табылады. Ал кәсіпорынның 

жалпы қаржылық тұрактылығы, ол ең алдымен әрдайым табыстың шығыннан артуын 

қамтамасыз ететін ақша ағымының қозғалысын көрсетеді. Нарық жағдайында ол ең бірінші 

өнімді (жұмыс, қызмет) өткізуден түсетін табыстың тұрақтылығын талап етеді және оның 

мөлшері мемлекетпен, жабдықтаушылармен, несие берушілермен, жұмысшылармен және 

тағы басқалармен есеп айырысу үшін жеткілікті дәрежеде болуы тиіс. Сонымен қатар 

кәсіпорынның одан әрі дамуы үшін барлық есеп айырысулар мен барлық міндеттемелерді 

орындағаннан кейін, осы кәсіпорында өндірісті дамытуға, оның материалдық-техникалық 

базасьшн жаңартуға және де әлеуметтік климатты жақсартуға және басқаларға мүмкіндік 

ретінде дәрежеде табыс қалуы қажет. 

Кәсіпорынның дағдарысқа ұшырауының алдын неғұрлым ертерек алуда бақылау 

жүйесін қалыптастырудың маңызы ерекше. Оның негізгі бағыттары жөнінде мыналарды 

көрсетуге болады: 

- кәсіпорынның негізгі қызметі бойынша өз әріптестерінің, тауарлы өнімді жеткізіп 

берушілердің, несиегер, банк, өнімді тұтынушылардың кәсіпорынға деген теріс 

көзқарастарын мезгілде сезіну; 

- қайта ұйымдастыруға байланысты барлық өзгерістер (мәселен: ұйымдық, 

кәсіпорынның жабық және ашық бөлімшелері, филиалдары, еншілес бөлімшелері, олардың 

бірігулері); 

- тауарды жеткізіп берушілердің жиі және негізсіз алмасулар; 

- нарықтың жаңа түрлеріне шығу; 

- материалдар мен шикізаттарды көтере сатып алу; 

-басқа да кәсіпорынның стратегиясындағы құбылыстарды зерделей қадағалап, 

олардан жедел де тиісті қорытынды шығару. 

Кәсіпорынның ойсырауы кейде оның жоғарғы деңгейдегі басшылары арасындағы 

жан-жалдар мен келіспеушіліктеріне де байланысты. Банкроттың басқа да ертерек 

байқалатын белгілері болады, кәсіпорын кызметіндегі қаржылық көрсеткіштердің 

өзгеруімен байланысты, сапалы түрде қаржылық есеп беру, оның уақытымен орындалмауы, 

аудиторлық тексерудің жүргізілмеуі: 

- бухгалтерлік есеп беруді кешіктіріп ұсыну және оның сапасын өзгерту, саналы 

(әдейі) әрекеттерге, не құрамның төменгі деңгейіне немесе куәлік беру; осы және басқа да 

белгілер каржылық басқарудың болымсыздығына әкеліп соғады; 
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- бухгалтерлік баланс статьяларын пассив және актив жағынан өзгерту және оларды 

анықталған сәйкестігін бұзу; 

- кәсіпорынның жеткізілім бойынша өзінің міндеттерін орындаудағы не 

қызығушылықтарын, не болуы мүмкін қабілетсіздіктерді жөнінде немен түсіндіре алады, 

материалды запастардың артуы және кемуі; 

- жеткізушілер және несие беруде кәсіпорын қарыздарының артуы; 

- кәсіпорынның табысын төмендету, кәсіпорындағы акция құнының кемуі, 

кәсіпорың өз өніміне өзгермелі (жоғары немесе төмен) бағаның белгіленуі. 

Үнемі есепке алып отыратын, былайша айтқанда, әрдайым сақ болатын жәйттері 

кәсіпорынның кезектен тыс тексерілуі; коммерциялық қызметтердің орынсыз шектелу 

лицензиялардың алынып тасталуы немесе тоқтатылуы және т.б. 

Кәсіпорынның қаржылық тұрақтылығын камтамасыз ету, дағдарыстың алдын алуды 

ұйымдастыру - өндірісті басқарудьщ құрамдас бөлігі.  

Осы кезеңде кәсіпорын басшылығын қайта бекіту немесе алмастыру қалыптасқан 

жағдайды кешенді талдау және бағалау жұмыстары жүзеге асырылады. Өндірісті 

бағдарламаның қайта қаралуына сәйкес: 

• кәсіпорынды дамытудьщ стратегиясы да өзгереді; 

• нарықта кәсіпорынның тыңғылықты позициясын рәсімдеу; 

• шығарылатын өнім атауларын жаңарту; 

• жаңа нарық сегменттерін игеруді қарастырады. 

Банкроттыққа қарсы стратегиялық жоспарпау Банкроттыққа қарсы 

кәсіпорындарда басқаруда маңызды шаралардың бірі жаңа жоспарлау, стратегиямен 

байланысты жоспарларды жүзеге асыру қажеттілігі болып табылады. 

Сондықтан «стратегиялық жоспарлау ұғымы жаңа қоғамдық мәнге ие болуы деуге 

болады: нарықтық экономикада тек банкроттыққа қарсы жоспарлау бар, бірақ стратегиян 

жүзеге асыру, отандық кәсіпорындардың бәсеке қабілеттілігін және тиімділігін көтеген 

экономикадағы мемлекеттің рөлі мен қызметінің кеңеюі мен байланысты. 

Дамыған елдерде мемлекетпен анықталатын стратегиялар экономиканың жақы 

онжьшдығының дамуын анықтаған. Мемлекеттің нарықтық процестерде белсенді 

қатысудағы бағыттарынын бірі банкроттық процесін басқарудағы оның ролінің өсуін атауы 

болады. Стратегиялық жоспарлау негізінен көптеген факторларға байланысты: 

- таңдаған даму стратегиясы; 

- қаржылай жағдайы; 

- қосымша несие алу мүмкіндіктері; 

- кәсіпорынның материалдық кепілдіктері; 

- саладағы және нарықтағы бәсеке; 

- халықаралық орта; 

- экономикалық, саяси, әлеуметтік факторлар; 

- персонал сапасы мен жетілуі; 

-басшылық деңгейі мен кәсіпорындағы ұйымдастырылған мәдениет. 

Банкроттыққа қарсы басқаруды жүйелік тәсілдеме арқылы, яғни банкроттықтың 

алды ала диагностикасын, оны жою әдістеріне дейінгі шаралар жиынтығын қарастыру. Бұл 

тұрғыда, тек кәсіпорынның банкроттықтық жағдайдан шығуын ғана емес, сонымен бірге 

банкроттықты болжау, оның себептерін талдау, теріс салдарын азайту шараларын жүзеге 

асыру мен оның факторларын келешектегі дамуына қолдануға бағытталады. 

Кәсіпорындағы стратегиялық жоспарлаудың негізгі бағыттары, тек отандық 

нарықтың жағдайын ғана емес, сонымен бірге кәсіпорынның мүмкіндіктеріне яғни 

өндірістік қуат, экономикалық және қаржы ресурстары, коммерциялық қызмет 

мүмкіндіктері, т.б. банкроттықтық жағдайдан шығу бойынша мақсаттарды жүзеге асыруға 

мүмкіндік береді. Сонымен катар кәсіпорындағы банкроттық процестеріне сапалық және 

сандық факторлар әсер етеді.  
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Жалпы банкроттыққа қарсы басқарудың бағдарламасын жасауда негізгі 

мақсаттарын анықтау кажет: 

1. Төлем кабілетсіздікті жою: ішкі және сыртқы міндеттемелерді қыскарту есебінен 

және қаржы ресурстарының көлемін көбейту арқылы жүзеге асыру: ұйымдық құрылымның 

оптимизациясы және тұракты шығындарды азайту; айналым шығындарын өндірістік 

процестің автоматизациялау есебінен және негізгі және қосымша бөлімшелердегі 

персоналды қысқарту арқылы азайту; 

2. Қаржылық тұрақтылықты қалпына келтіру: тиімді баға саясаты жүзеге асыру 

арқылы жеңілдік жүйелерін қолдану арқылы және өнімді нарыққа шығару әдістерін 

ұйымдастыру негізінде таза табысты өсіру; өндірістің дамуьша бағытталған таза пайданы 

арттыру мақсатында дивиденттік саясатты жүзеге асыру; тозған және пайдаланылмайтын 

құрал-жабдықтарды жүзеге асыру; 

3. Стратегиялық қаржы тұрақтылығы және нарық құнының өсуіне бағытталған 

экономикалық өсу. Экономикалық өсу моделі төрт факторға негізделген: 

- өткізу рентабельділігінің өсуі, баға саясатының тиімді жүзеге асырылуы арқылы 

жету мүмкін; 

- өндірістің дамуына әсер ететін таза пайда үлесінің өсуі; 

- активтер   айналымның жеделдетілуі,   яғни   ол   оның   кажеттілігін азайтады; 

- ағымдық активтерді азайту үшін математикалық экономикалық модельдер; 

- көліктік есептер, қорларды басқару тағы басқалар; 

- қаржы левериджді тиімді қолдану. 

Кәсіпорынның жағдайы апаттық деңгейге жеткенде қаржылық жағдайды 

жетілдірудің жолдарын іздестіру қажет,  ал табылмаған жағдайда кәсіпорынды жою туралы 

шешім қабылдауға мәжбір болады. 

Жалпы айтқанда, талдау әдістемесін, әрбір шаруашылық жүргізушінің маңызды 

мінде міндетінің бірі болып табылатын және де кәсіпорынның төлеу қабілеті мен 

өтімділігіне қосымша баға беруге мүмкіндік беретін мүліктік массаның құрылымын 

бағалаудан бастаған жөн деуге болады. 
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Аннотация: Статья посвящена исследованию проблемы налоговых рисков при 

ведении бухгалтерского учёта на предприятии. Рассматривается понятие «налоговый 

риск», описываются его основные характеристики, классификация и виды. Выявлены 

основные причины возникновения налоговых рисков на предприятии, методы и 

рекомендации по их минимизации. Сделан вывод о том, что учитывание налоговых рисков 

имеет важное значение при ведении бухгалтерского учёта и отчетности организации и 

осуществления предпринимательской деятельности. 

Ключевые слова: налоговый риск, организация, налоговая политика, бухгалтерский 

учёт, отчетность, минимизация рисков, уклонение от уплаты налогов. 

 

Введение. На сегодняшний день налоговым рискам при ведении бухгалтерского 

учёта отдаётся очень большое значение при осуществлении деятельности организации и 

принятии различных решений. Формируются данные бухгалтерского учёта в условиях 

неопределенности, что впоследствии может привести к серьёзным проблемам из-за 

нехватки необходимой информации. В результате возникает необходимость учёта рисков, 

в том числе и налоговых, при осуществлении деятельности организации. Учитывая 

регулярно нестабильную ситуацию в экономике страны и мира в целом, этому вопросу 

уделяется особе внимание. Целью данной статьи является определение влияния налогового 

риска на деятельность организации при ведении бухгалтерского учёта и определение 

методов по его минимизации. 

Методы. Данная работа подготовлена с использованием описательного метода, 

метода сравнительного анализа  и обобщения. Информационной базой проведенного 

исследования явились официальные статистические и аналитические материалы в данной 

области. Накопленный опыт  науки и практики по рассматриваемому вопросу. 

Результаты и обсуждение. Налоговым рискам в деятельности организации и, в 

частности, самого бухгалтерского отдела отводится важная роль. В первую очередь эти 

риски зависят от налоговой политики, проводимой в стране. Существует немало 

противоречий в налоговом законодательстве, которые являются непосредственным 

источников налоговых рисков и влияют на их показатели. Как известно, что и действия, а 

точнее, обязательства самого налогоплательщика могут сказаться на величине налоговых 

рисков. При осуществлении деятельности в организации, бухгалтер или налоговая служба 

составляет информационную базу, принимая ко вниманию соответствующие риски, чтобы 

избежать негативных последствий или, хотя бы, их сократить. 

Само понятие «риск» имеет много значений и трактовок. Оно упоминается во 

многих нормативных правовых актах (далее – НПА), включая Гражданский кодекс, 

Положение по ведению бухгалтерского учёта, письмах Минфина и так далее.  Большое 

значение вопросам налоговых рисков уделяется и в научной литературе в области 

экономики.  

https://e.mail.ru/compose/?mailto=mailto%3astop%2dlat@mail.ru
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Штиллер М.В. своей работе «Налоговые риски компании: понятие, классификации 

и функции» рассматривает налоговые риски, как вероятность наступления 

неблагоприятных финансовых и иных последствий, включая вероятность, связанную с 

переплатой налогов, что может произойти в результате определённых действий или 

бездействия организации. Она подробно рассматривает понятие «налоговый риск» со 

стороны макро и микроуровней, описывает причины возникновения налоговых рисков, 

отдельно уделяет внимание такому подвиду рисков как «репутационный налоговый риск», 

подробно даёт классификацию налоговых рисков [1]. 

Грызунова Н.В. и Киселёва И.А. в своей работе под названием «Новые подходы к 

организации управления предприятием: налоговые риски в системе корпоративного 

управления России» рассматривают налоговые риск конкретно в экономических условиях 

России. Понятие «риск» подробно рассматривается с позиций налогового и гражданского 

законодательства. Подробно рассматривается учёт всех компонентов риск в организации в 

контексте корпоративного налогового контроля, описывается зависимость величины риска 

потери контроля в организации от величины риска управления. Также, в данной статье 

большое внимание уделяется процессу страхования рисков, рассматривается судебная и 

международная практика вопросов налоговых рисков [2]. 

В работе О.Я. Егоровой «Вопросы управления налоговыми рисками предприятий» 

вопрос проблемы налоговый рисков рассматривается в контексте угрозы для ведения 

бизнеса. Рассматривается асимметрия информации как основной источник налоговых 

рисков. Подробно рассматривается процесс идентификации рисков и расчета необходимых 

показателей.  

Проблема налоговых рисков в организации и при ведении бухгалтерского учёта, в 

частности, так же рассматривается в работах 

А.В. Грищенко «Налоговые риски в системе управления налоговыми 

отношениями»[3], Л.Ю. Ласкиной и М.С. Власовой «Налоговый риск как составная часть 

предпринимательского риска»[4] , М.Р. Пинской «Управление налоговым риском как 

фактор противодействия уклонению от уплаты налогов» и другие [5]. 

Из этого можно сделать вывод, что не существует единственного разъяснения и 

подхода к понятию «риск». С другой стороны, такая ситуация говорит о необходимости 

надлежащей практики в изучении данного вопроса. Исследования постоянно ведутся, но 

полного решения проблемы дефиниции налогового риска нет. В литературе, описываются 

стратегии риска, которые применяются в бизнесе на сегодняшний день при осуществлении 

своей деятельности и принятии решений (стратегия уклонения от рисков, стратегия 

принятия рисков, стратегия передачи и минимизации рисков) 

Как всем известно, организации при осуществлении своей деятельности несут 

некоторые риски. Необходимо обладать соответствующей информацией для оценки и 

дальнейшего управления этими рисками в информационной базе данных бухгалтерского 

учёта. Однако её не всегда достаточно, чтобы рассчитать риск и определить его 

последствия. Из практики видно, что в первую очередь следует изучать риски 

формирования данных бухгалтерского учёта. Это, соответственно, бухгалтерские и 

налоговые риски. 

Экономическая составляющая организации зависит от характера его деятельности и 

определенной финансово-экономической среды, которой обладает соответствующее 

организация. Организацию можно рассматривать с двух ракурсов. Во-первых, оно является 

элементом экономической системы страны. И, во-вторых, организация представляется как 

закрытый организм со своими внутренними системами. 

Организацию как элемент рынка можно образно представить, как некое ядро, 

окруженное двумя слоями. Эти слои условно назовём средой. Первый слой, покрывающий 

само ядро, называется средой прямого контакта или микросредой. В ней находятся 

участники рынка, с которыми организация напрямую осуществляет взаимодействие. 

Второй слой (внешний) называется макросредой или средой косвенного контакта. В ней 
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находятся элементы, которые непосредственно не взаимодействуют с организацией, но 

оказывают влияние на всю систему рынка. Несмотря на отсутствие прямого контакта с 

организацией, именно эта среда оказывает наибольшее влияние на результаты организации.  

Определим некоторые принципы финансовой и хозяйственной среды. 

В первую очередь, это взаимосвязь всех факторов. Это экономические, 

технологические, культурные, социальные, политические факторы.  Здесь подразумевается 

следующее: «С какой силой изменение одного фактора повлияет на другой?» 

Основными характеристиками финансово-хозяйственной среды являются 

взаимосвязанность ее факторов, сложность, подвижность и неопределенность. 

Соответственно, изучать факторы необходимо во взаимосвязи друг с другом, а не по 

отдельности.  

Рассмотрим вышеуказанные характеристики более подробно. 

Сложность. Здесь имеется ввиду количество факторов, на которые организация 

должно дать ответную реакцию и их различные компликации. 

Подвижность. Тут речь идёт о скорости изменения рыночной среды. 

Однако эти характеристики не так сильно влияют на формирование рисков. Главным 

звеном влияния является неопределенность. Она непосредственно связана информацией о 

самой среде, которой обладает организация, что оказывает сильнейшее влияние на 

принятие решений. 

Любая организация сталкивается с проблемами удовлетворения потребностей 

потребителей, а именно: как и в каком количестве необходимо осуществлять производство, 

какие технологии использовать в организации и какие производственные мощности 

необходимо задействовать. Так же встаёт вопрос места реализации и задействования 

кадров. Важной проблемой, также, является вопрос: «Какую необходимо вести ценовую 

политику, в какие сроки осуществлять реализацию и для какой группы населения?» 

Это очень сложный процесс, который, помимо всего прочего, осуществляется в 

условиях ограниченности ресурсов. Основой всего этого является внутренняя и внешняя 

информация организации, которая и содержится базе данных бухгалтерского учета. 

Теперь дадим определение понятию «налоговый риск» и выделим его характерные 

особенности. 

В самом общем смысле под налоговым риском понимается вероятность наступления 

финансовых потерь для налогоплательщика при принятии того или иного решения в сфере 

налогообложения при уплате налогов или их оптимизации. Организация может получить 

штрафы, рискует потерять своё место на рынке или даже быть привлеченным к уголовной 

ответственности.  

Налоговые риски условно можно разделить на 2 больших блока-финансовые и 

нефинансовые. К финансовым относятся риски, которые можно оценить в денежном 

выражении. Например, риски, связанные с изменением курса валюты, которые может 

произойти на момент заключения сделки и расчетом по этой сделке или риск неисполнения 

фирмой своих финансовых обязательств перед вкладчиками в результате использования 

внешних займов для своей деятельности. К нефинансовым относятся риски, которые не 

связаны с деньгами. Например, риски связанные с конфискацией имущества за 

определенные нарушения, которая в итоге может привести к потери будущей прибыли 

организации либо риск повышения инфляции, который приведёт увеличению текущих 

расходов. 

Налоговые риски обладают следующими характерными признаками: 

 Неблагоприятный исход; 

 Высокий субъективизм оценки и вероятность появления других новых 

рисков, возникновение которых практически невозможно предугадать в процессе принятия 

решений 

 Связь и зависимость от неполнотой и неточной информации; 

 Отрицательное воздействие на всех участников налоговых отношений; 
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 Разный характер влияния на каждого участника налоговых отношений 

 Можно выделить 3 основные группы налоговых рисков. 

Первая группа касается прямой угрозы налоговой, а, в некоторых случаях, уголовной 

ответственности. Риск возникает при совершении очень грубых нарушений или уклонений 

от уплаты налогов. В этом случае очень большая вероятность наступления ответственности. 

Ко второй группе относятся риски опасности привлечения к ответственности из-за 

определённых неточностей и неопределённостей в налоговом законодательстве. Налоговые 

нормы могут не дать конкретного ответа на поставленный вопрос. Мнения экспертов и 

органов власти (Минфин, ФНС) расходятся, судебная практика неоднозначная и некоторые 

решения противоречат друг другу. Не совсем понятно на чьё решение акцентироваться. 

Третья группа охватывает риски субъективного характера. Это личное мнение 

инспекторов и их определение законодательства. Так же сюда относятся ситуации 

обнаружения фирм-однодневок. 

Рассмотрим конкретные виды налоговых рисков более подробно. Их существует три 

(риск налогового контроля, риск усиления налогового бремени, риск уголовного 

наказания).  

 Риск налогового контроля, который зависит от того, на сколько сильно 

налогоплательщик стремится минимизировать свою налоговую нагрузку. Чем больше 

налогоплательщик пытается принять меры по минимизации налогов, тем больше 

вероятность возникновения данного вида риска.  

 Риск усиления налогового бремени. В основном данный вид рисков 

распространяется на долгосрочные проекты, связанные с инвестициями, кредитами и 

недвижимостью. Это, например, введение новых налогов, повышение ставок и отмена 

льгот. 

 Риск уголовного наказания. Налогоплательщик рискует понести финансовые 

потери в связи с уголовной ответственностью. 

Рассмотрим факторы, которые оказывают влияние на возникновение налоговых 

рисков, более детально. Они делятся на 2 группы: внешние и внутренние. 

К внешним факторам относятся так называемые информационные факторы, которые 

подразумевают проблемы налоговых контрагентов, различные позиции органов власти в 

контексте налогообложения и позднее получение ответа от государственных органов. К 

ним же относятся экономические факторы, связанные с деятельностью налогоплательщика, 

изменением состава налогов и налогоплательщиков и других элементов налоговой 

системы, включая штрафы. Дополнительно можно отнести социальную политику 

государства и уровень коррупции. И последним, но немало важным фактором можно 

назвать отношение налогоплательщика и органа государственной власти. 

К внешним факторам относят организационные, которые обусловлены 

недостаточной квалификацией сотрудников организации, факторы взаимодействия 

различных подразделений между собой и с налоговыми органами в том числе во время 

налоговых процессов и факторы низкой осведомленности руководства в вопросе налоговых 

рисков. Технические факторы связаны с несовершенством технологии учёта и обработки 

потоков информации при исчислении и уплате налогов и отсутствием как такового 

налогового планирования в принципе. В добавок, можно отнести конфликт интересов 

собственника при управлении организацией.  

Организация, которая стремится развивать свою деятельность, увеличивает свои 

налоговые риски, поэтому необходимо создавать отделы, которые смогут заниматься 

управлением таких рисков (риск-менеджмент). Перед ними ставятся следующие задачи: 

1. Формирование базы данных, в которой отражаются все изменения внешней и 

внутренней среды. 

2. Выявление набора факторов налоговых рисков для конкретной организации. 

3. Определить степень угрозы. 

4. Выработать тактику и стратегию по борьбе с рисками. 
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5. Определить программы по снижению уровня налоговых рисков. 

6. Вести управленческий учёт и финансовую отчетность решений, которые 

могут привести к налоговым рискам. 

Каждая организация ведёт такую деятельность по-разному. Для одних важно 

снижение угрозы со стороны налоговых органов, для других-переплата налогов. На 

сегодняшний день методы управления налоговыми рисками во всех организациях 

отличаются. В первую очередь, это зависит от размера самой организации, её уровня 

развитости. 

Для обеспечения безопасности в отношении налоговых рисков следует 

придерживаться определенных правил в процессе осуществления коммерческой 

деятельности, в том числе: 

Кроме всего прочего, во избежание возникновения налоговых рисков организации 

должно соблюдать некоторые правила. Не заключать сомнительные сделки с 

подозрительными компаниями. Предпринимать меры по удержанию риска и его снижению 

путем определения и изучения последствий риска, их масштабности и критичности для 

компании. Особое внимание уделять документации, относящейся как к деятельности 

компании, так и нормативно-правового характера. Она может помочь в спорных ситуациях 

с налоговыми органами. Также, изучение судебной практики играет очень важную роль как 

пример в спорной ситуации. 

Правильное ведение операций и наличие высококвалифицированного бухгалтера, 

проведение добровольного аудита и внедрение системы управления рисками позволит 

организации эффективно осуществлять свою деятельность и, в результате, снизить 

налоговые риски. 

С учётом вышеизложенного, можно определить конкретные методы по снижению 

налоговых рисков. 

1. Метод диверсификации. Он заключается в заключении однотипных 

договоров в разных вариантах, которые ранжируются в зависимости от степени налогового 

риска конкретной организации. Например, расположить организацию в офшоре. Однако, 

полностью избавиться от налоговых рисков за счет данного метода не получится. 

2. Лимитирование сумм сделок. Смысл в установлении предела сумм 

проводимых сделок, которые могут вызвать налоговый риск. Это один из наиболее 

эффективных методов снижения налоговых рисков. 

3. Создание системы внутреннего мониторинга процессов, связанных с 

налогами. Идея этого метода в том, чтобы постоянно отслеживать весь процесс начисления 

и уплаты налогов. Для всех подразделений организации разрабатываются нормативные 

документы, которые будут контролировать этот процесс. Это могут быть инструкции, 

регламенты, методологические указания или системы KPI. 

4. Формализация налоговых процессов внутри компании. Данный метод даёт 

возможность просто и качественно осуществлять процесс сбора и дальнейшего анализа 

информационных данных по возможным налоговым рискам с целью, в дальнейшем, 

принять решение по снижению налоговых рисков. Выстраивается такая система в каждой 

организации по-разному, в зависимости от особенностей ведения деятельности. В основном 

реализация проходит через внутренние регламенты организации или отдельные 

мероприятия, которые ужесточают требования документации внутреннего контроля. 

5. Автоматизация процессов и документооборота. Этот метод предполагает 

использование современных программных обеспечений для автоматизации некоторых 

процессов организации, в том числе и налоговые операции. 

6. Повышение осведомленности специалистов и руководства. Данный метод 

предполагает постоянный мониторинг налогового законодательства. Как было указано 

выше, что для эффективного снижения налоговых рисков необходимо иметь 

квалифицированного бухгалтера, но этого, однако недостаточно. Необходимо повышать 

квалификацию и сотрудникам налоговых отделов в организации, обеспечить их 
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необходимыми компьютерными программами и доступом к отслеживанию изменений 

налогового законодательства 

7. Создание внутренней системы аудита налоговых рисков или привлечение 

внешних аудиторов Внутренний аудит задействуется в интересах организации и 

устанавливается её соответствующими документами и проводится самим организациям. 

Внутренний аудит, проводимый силами сама организация целесообразно проводить 

крупным компаниям, малые и средние предприятия обычно привлекают внешних 

аудиторов. 

8. Налоговый консалтинг. Привлечение сторонних экспертов также является 

эффективным методом снижения налоговых рисков, так как они владеют самой 

достоверной информацией, касающейся изменений налогового законодательства и 

обладают большим опытом работы в области налогообложения. 

9. Самострахование. Этот метод заключается в создании финансовых резервов 

организации. 

Страхование. Данный метод заключается в том, что организация отказывается от 

некоторого процента своих доходов с целью снижения рисков. Можно сказать, что 

организация платить на то, чтобы свести риски к минимуму или даже к нулю за счёт 

приобретения страховки. Фирмы, имеющие низкую склонность к рискам, страхуются для 

того, чтобы покрыть свои финансовые потери. Налогоплательщики должны оценить 

последствия при выборе конкретного метода минимизации налоговых рисков. Данный 

процесс требует высокой квалификации сфере бухгалтерского учёта, налогообложения и 

судебной практики. Довольно часто бывает, что организации прибегают к помощи внешних 

специалистов для осуществления данного действия. 

В качестве примера можно привести метод снижения налоговых рисков в 

Российской Федерации. ФНС России разработала Концепцию системы планирования 

выездных проверок, утвержденную приказом ФНС от 30 мая 2007 года № MM-3-06/333. 

Концепция даёт возможность налогоплательщикам самостоятельно произвести оценку 

налоговых рисков. Организации, проведя анализ, могут оценить уровень риска своей 

деятельности. Всего выделяется 12 признаков:  

 Низкая налоговая нагрузка организации одного сегмента рынка в сравнении с 

другими участниками.  

 Обязательное отражение убытков в бухгалтерской отчетности на протяжении 

нескольких периодов. 

 Также необходимо отразить все крупные суммы по налоговым вычетам за 

определенные периоды.  

 Признак превышения расходов над доходами при реализации товаров и услуг. 

 Показатель среднемесячной заработной платы организации ниже, чем у других 

таких же организаций в конкретном сегменте рынка  

 Неоднократное приближение к предельному значению, установленных 

Налоговым кодексом РФ величин показателей, дающих право на применение специальных 

налоговых режимов.  

 Показатель суммы расходов, максимально приближенный к показателю суммы 

доходов. 

 Беспричинное осуществление финансовой и хозяйственной деятельности с 

перекупщиками и посредниками 

 Игнорирование требований налоговых органов по предоставлению разъяснений, 

касающихся несоответствий показателей и необходимой документации 

 Многократные действия по снятию и постановке на учёт в налоговых органах  

 Большая разница между показателями уровня рентабельности организации от 

среднего показателя уровня рентабельности по сегменту рынка. 

 Осуществление деятельности с высоким уровнем налоговых рисков 
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Данные признаки дают возможность налогоплательщику вовремя оценить свои 

налоговые риски и определить обязательства. Тогда налоговые органы предупреждают, что 

при высоком уровне рисков организации следует прекратить проводить сомнительного 

рода операции при расчёте налоговых обязательств и уведомить их о принятых мерах по 

снижению рисков. В противном случае, организация будет включено в план по проведению 

выездных налоговых проверок, по результатам которых, скорее всего, будут приняты 

штрафные санкции вплоть до уголовной ответственности. 

Заключение.В завершении, можно сделать вывод о том, что налоговые риски 

оказывают сильное влияние на деятельность организации. В настоящее время существует 

большое количество методов и стратегий по минимизации уровня налоговых рисков в 

организации. Однако, эти методы и стратегии не в полной мере способствуют минимизации 

налоговых рисков. Практика показывает, что организации всё равно несут большие потери, 

связанные с налоговыми рисками при ведении бухгалтерского учёта и осуществлении своей 

деятельности. Вопрос остаётся окончательно не решённым. Однако, процесс поиска 

решений данного вопроса продолжается. 
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Аннотация. В статье рассматривается процесс реформирования бухгалтерского 

учета и отчетности в России с 1991 года. Создание кардинально новой концепции и вместе 

с тем изменение нормативной правовой базы. Дается оценка проведения реформ. 

Ключевые слова. Реформирование бухгалтерского учета, трансформация 

бухгалтерского учета 

 

Введение. Отечественный бухгалтерский учет за свою двадцатилетнюю историю 

претерпел значительные изменения в связи с переходным состоянием экономики России в 

целом. Существовавшая в советское время система бухгалтерского учета и вся 

представляемая в отчетностях информация была ориентирована по факту лишь на 

единственного пользователя – государство. Государственный финансовый контроль тем 

самым был направлен на выявление отклонений от плановых показателей деятельности 

предприятий.  

Новые вызовы, обусловленные переходом к рыночной экономике, требовали 

коренного реформирования бухгалтерского учета по причине того, что появление частной 

собственности ознаменовывалось сменой типа хозяйствования экономических субъектов. 

Директивное исполнение плановых показателей сменяется принципом «наращивания 

благосостояния собственника», которое возможно только при налаживании 

взаимовыгодных деловых связей с поставщиками, потребителями и инвесторами.  Таким 

образом, государство перестает быть единственным «потребителем» бухгалтерской 

информации. И теперь все предоставляемая бухгалтерская информация должна быть 

рассчитана на широкий круг пользователей. 

Осуществление трансформации бухгалтерского учета было возможно только при 

условии создания кардинально новой концепции и вместе с тем изменении нормативной 

правовой базы.  

Методы. Данная работа подготовлена с использованием описательного метода, 

метода сравнительного анализа  и обобщения. Информационной базой проведенного 

исследования явились официальные статистические и аналитические материалы в данной 

области. Накопленный опыт  науки и практики по рассматриваемому вопросу. 

Результаты и обсуждение. Стартом реформирования бухгалтерского учета в 

России можно считать разработку и внедрение в учетную практику Плана счетов 1991 г., 

утвержденного приказом Министерства финансов Российской Федерации от 1 ноября 1991 

г. № 56. 

В соответствии с этим Планом счетов в учетную практику были введены новые 

объекты учета (нематериальные активы, финансовые вложения, займы, арендные 

отношения и др.). Существенно изменена методология учета многих объектов учета - 

основных средств, капитальных вложений, прибыли и убытков и др. 

mailto:m-t-m@inbox.ru
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В целом, преобразования в сфере бухгалтерского учета в России осуществляются на 

основе Программы реформирования бухгалтерского учета в соответствии с 

международными стандартами финансовой отчетности, утвержденной постановлением 

Правительства РФ от 6 марта 1998 года № 283. 

Одной из главных целей реформирования бухгалтерского учета является - ведение 

национальной системы бухгалтерского учета в соответствии с международными 

стандартами финансовой отчетности и требованиями рыночной экономики. В соответствии 

с поставленной целью главные задачи реформирования системы бухгалтерского учёта, 

определены следующим образом: 

- формирование системы национальных стандартов учета и отчетности, 

обеспечивающих полезность информации для внешних пользователей; 

- обеспечение увязки реформы бухгалтерского учета в России с основными 

тенденциями гармонизации стандартов на международном уровне; 

- оказание методической помощи организациям в понимании и внедрении 

управленческого учета. 

29 декабря 1997 года была принята «Концепция бухгалтерского учета в рыночной 

экономике России», которая послужила основой новой системы бухгалтерского учета 

России. Стоит отметить, что принятая концепция не является по природе своей 

нормативным правовым актом, а служит пояснительным документом для 

заинтересованного круга ли по вопросам построения отечественной ведения 

бухгалтерского учета и составлению бухгалтерской отчетности.   А также, как следует из 

содержания самой концепции, она призвана служить основой для создания нормативной 

правовой базы в установленной сфере, то есть для пересмотра действующих 

законодательных норм, а также разработки новых нормативных правовых актов в целя 

создания новой нормативной правовой базы, отвечающей вызовам рыночной экономики, а 

также устранения пробелов законодательства [1].  

Концепция включает в себя цель следующую цель бухгалтерского учета в  

отношении информации для внешних пользователей: формирование информации о 

финансовом положении, финансовых результатах деятельности и изменениях в 

финансовом положении организации, полезной широкому кругу заинтересованных 

пользователей при принятии решений. 

Концепция содержит в себе ряд требований к самой информации, так как 

предполагается, что в условиях рыночной экономики, в бухгалтерской информации будет 

заинтересован широкий круг пользователей. В частности,  информация, формируемая в 

бухгалтерском учете, должна быть полезной пользователям, то есть уместной, надежной и 

сравнимой. Также отмечается, что критерии, определяющие  полезность информации, 

формируемой в бухгалтерском учете для внутренних пользователей, устанавливает 

руководство организации. 

Информация уместна с точки зрения заинтересованных пользователей, если наличие 

или отсутствие ее оказывает или способно оказать влияние на решения (включая 

управленческие) этих пользователей, помогая им оценить прошлые, настоящие или 

будущие события, подтверждая или изменяя ранее сделанные оценки. 

На уместность информации влияют ее содержание и существенность. Существенной 

признается информация, отсутствие или неточность которой может повлиять на решения 

заинтересованных пользователей. 

Информация надежна, если она не содержит существенных ошибок. 

 Чтобы быть надежной, информация должна объективно отражать факты 

хозяйственной деятельности, к которым она фактически или предположительно относится. 

Также требованиям, предъявляемыми к информации, являются ее нейтральность, т.е. 

свобода от односторонности и не влиять на решения и оценки заинтересованных 

пользователей с целью достижения предопределенных результатов или последствий. 

Кроме того, информация, формируемая в бухгалтерском учете, должна быть полной (с 
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учетом ее существенности и сопоставимости затрат на сбор и обработку) и сравнимой, 

чтобы заинтересованные пользователи могли сравнивать информацию об организации за 

разные периоды времени для того, чтобы определить тенденции в ее финансовом 

положении и финансовых результатах деятельности. 

При формировании информации в бухгалтерском учете следует придерживаться 

определенной осмотрительности в суждениях и оценках, имеющих место в условиях 

неопределенности, таким образом, чтобы активы и доходы не были завышены, а 

обязательства и расходы не были занижены.  

Польза, извлекаемая из формируемой в бухгалтерском учете информации, должна 

быть сопоставима с затратами на подготовку этой информации. 

Относительная важность отдельных требований в разных ситуациях является 

предметом профессионального анализа [2]. 

Таким образом, реформирование отечественного бухгалтерского учёта направлено 

на формирование достоверных и доступных данных, раскрывающих особенности и 

профиль деятельности организаций, и систематизацию сведений, понятных как для 

российских, так и для иностранных инвесторов. 

Значительный вклад в реформирование отечественного бухучёта внесло 

утверждение следующих документов:  

- положение по бухгалтерскому учету «Бухгалтерская отчетность организации» 

(ПБУ 4/99) (утверждено приказом Министерства финансов Российской Федерации от 

06.07.1999 №43н); 

- положение по бухгалтерскому учету "Учетная политика предприятия" (ПБУ 

1/2008) (утверждено приказом Министерства финансов Российской Федерации от 

06.10.2008 № 106н). 

Принятие данных документов и вместе с тем внесение изменений в отечественный 

бухучет позволили компаниям, в лице своих руководителей,  быть более свободными в 

выборе вариантов оценки учета и отчетности. Так же организации получили право поручать 

ведение бухгалтерского учета и составление отчетности сторонним предприятиям и лицам, 

минуя бухгалтерию. На предприятиях бизнеса было разрешено совмещать функции 

бухгалтера и кассира. 

Важным элементом преобразований бухучета в России является   Развитие рыночной 

экономики, социальные преобразования в стране обусловили необходимость приведения 

отечественной системы бухгалтерского учета и отчётности к международным стандартам 

финансовой отчетности для понимания и адаптации в российской практике учёта. 

Международные стандарты финансовой отчетности (МСФО) - это система принятых в 

общественных интересах положений о порядке составления и представления финансовой 

отчетности. 

Программой реформирования бухучёта в соответствии с МСФО был установлен 

широкий комплекс мероприятий по её практической реализации, начиная с разработки 

нормативной базы и мер по повышению квалификации специалистов по бухучёту и 

заканчивая организацией международного сотрудничества. 

Реформирование бухгалтерского учета в России, которое связано с адаптацией 

национальной системы учета к требованиям рыночной экономики и международных 

стандартов ведения финансовых отчетностей, требует уточнения некоторых правил, в 

соответствии с которыми оно будет производится. 

В Концепции предусмотрены два этапа ее реализации: 

1. 2004–2007 гг.: 

а) обязательный перевод на МСФО консолидированной финансовой отчетности 

общественно-значимых хозяйствующих субъектов (кроме тех, чьи ценные бумаги 

обращаются на фондовых рынках других стран и которые составляют такую отчетность по 

иным международно признаваемым стандартам). 
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Вместе с тем такие организации должны вести параллельный учет фактов 

хозяйственной жизни по российским правилам, обеспечивающим потребность судебной 

системы, статистики, бизнеса и налогообложения, исходя из требований российского 

законодательства; 

б)утверждение основного комплекта российских стандартов индивидуальной 

бухгалтерской отчетности на основе МСФО; 

в) создание специального органа в рамках системы утверждения (одобрения) 

стандартов бухгалтерского учета; 

г) создание основных элементов инфраструктуры применения МСФО; 

д) сближение правил налогового учета с правилами бухгалтерского учета; 

е) активизация участия профессиональных общественных объединений в развитии и 

регулировании бухгалтерской и аудиторской профессий; 

ж) совершенствование системы подготовки и повышения квалификации кадров; 

з) развитие международного сотрудничества в области бухгалтерского учета, 

отчетности и аудиторской деятельности. 

2. 2008–2010 гг.: 

а) обязательный перевод на МСФО консолидированной финансовой отчетности 

остальных хозяйствующих субъектов; 

б) оценка возможности составления определенным кругом организаций 

индивидуальной бухгалтерской отчетности по МСФО (вместо российских стандартов); 

в) укрепление и расширение сферы деятельности специального органа в рамках 

системы утверждения (одобрения) стандартов бухгалтерского учета и отчетности; 

г) дальнейшее повышение роли профессиональных общественных объединений в 

развитии и регулировании бухгалтерской и аудиторской профессий; 

д) расширение сферы контроля над качеством бухгалтерской отчетности, в т.ч. 

подготовленной по МСФО.[2] 

В последние годы процесс реформирования бухгалтерско?го учета в России в 

соответствии с Международными стандартами финансовой отчетности значительно 

активизировался. Наиболее важные шаги на пути сближения с МСФО с?ледующие: 

1. принят Федеральный закон от 27.07.?2010 № 208-ФЗ «О консолидированной 

финансовой отчетности»; 

2. утверждено Постановление Правительства РФ от 25.0?2.2011 № 107 «Об 

утверждении Положения о признании Международных стандартов финансовой отчетности 

и Разъяснений Международных стандартов финансовой отчетности для применения на 

территории Российской Федерации»; 

3. утверждены новые формы бухгалтерс?кой отчетност?и на основании Приказа 

Минфина России от 02.07.?2010 № 66н. 

Для экономических субъектов принятие МСФО в качестве основных правил ведения 

бухгалтерского учёта и?меет ряд преимуществ.  

Во-первых, международные стандарты имеют международное признание.  

Во-вторых, МСФО с?пециально разрабатывались для стандартизаии и гармнизации 

учета вразных странах, что делает их относительно менее сложными и дешевыми для 

применения по сравнению с существующим?и стандартами развитых стран.  

В-третьих, они создавались с целью обобщить накопленный международный 

бухгалтерский опыт. МСФО изначально не были предназначены для регулирования учета 

и отчетности в от?дельных странах, а также для непосредственного использования на 

практике [3]. 

Все действующие в 2011 г. обязательные Международные стандарты финансовой 

отчетности и разъ?снения к ним утверждены на территории Российской Федерации в 

оригинальном варианте в полном комплекте. Те стандарты, которые уже опубликованы 

Советом по МСФО (?IFRS), являются обязательными к применению, начиная с отчетности 

за 2013 г. — МСФО (?IFRS) 9 «Финансовые инструменты», МСФО (?IFRS) 10 
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«Консолидированная финансовая отчетность», МСФО (?IFRS) 11 «Совместная 

деятельность», МСФО (?IFRS) 12 «?Раскрытие и?нформации об участии в других 

предприятиях» и МСФО (?IFRS) 13 «Оценка справедливой стоимости», очевидно будут 

утвер?ждены Минф?ином Росси?и в ближайшее время. 

Конкретные же методики, учитывающие специфику деятельности организации, 

применяемые при составле?ии отчетности по МСФО, устанавливаются в учетной политике 

организацией с?мостоятельно. В определенных случаях МСФО предусматривает несколько 

допустимых вариа?тов учета, из которых организация должна выбрать и увердить в ученой 

политике наиболее подходящий [4]. 

Появление в Росс?ии новых фор?м хозяйстве?нной деятельности обусловило 

необходимость адаптации системы бухгалтерского учета. Появление акций и других 

ценных бумаг, использование и?ностранной валюты при выходе на международный рынок, 

и?нфляционные признаки в экономике, отказ от централизованного регулирования 

ценообразования, новые виды расчетов между организациями и м?огие другие аспекты 

рыночных отношений потребовали соответствующих изменений в методологии учета. С 

вступлением в силу с 2013 года 402-ФЗ «О бу?хгалтерско?м учёте» использование 

международных стандарто?в финансовой отчётности (МСФО) в российской системе 

бухгалтерского учета 148 стало официально разрешённым.  

Вновь введённым Федеральным законом «О бухгалтерском учете» № 40?2-ФЗ от 

06.1?2.2011 г. установлены: 

1.Понятие, объекты, задачи бухгалтерского учета и предъявляемые к нему 

требования. 

2. Состав и цели законодательства по бухгалтерскому учету. 

3. Способы регулирования и организации бухгалтерского учета. 

4.Полномочия и ответственность главного бухгалтера, е?го взаимоот?ношения с 

руководителем организации, внешними лицами. 

5.Правила документирования хозяйственных операций, формирования учетных 

регистров, хранения документации. 

6. Правила оценки инвентаризации и?мущества и обязательств. 

7. Порядок составления, утверждения и публикации бухгалтерской отчетности. 

8.Особенности организации и ведения бухгалтерского учета, формирования и 

представления бухгалтерской отчетности субъектами малого предпринимательства [5]. 

На сегодняшний день система нормативного правового регулирования 

бухгалтерского учета в Российской Федерации представляет собой совокупность 

установленных государственными органами обязательных правил ведения бухгалтерского 

учета и составления бухгалтерской отчетности предприятий. В соот?ветствии с 

Федеральным Законом «О бухгалтерском учете» от 06.12.2011 N40?2-ФЗ к документам по 

нор?мативно-правовому регулированию бухгалтерского учета относятся: федеральные 

стандарты; отраслевые стандарты; рекомендации по бухгалтерскому учету; стандарты 

экономического субъекта.  

Федеральные стандарты утверждают определения и признаки объектов 

бухгалтерского учета, условия для принятия объектов к бухгалтерскому учету организации 

и порядок их списания. Также они определяют способы измерения объектов в денежной 

форме, требования к учетной политике организации, план счетов бухгалтерского учета и 

порядок его применения. 

Отраслевые стандарты устанавливают особенности использования федеральных 

стандартов по разным видам экономической деятельности организации. К отраслевым 

стандартам относятся нормативные акты Центрального банка Российской Федерции. 

Рекомендации по бухгалтерскому учету применяются для правильного исполнения 

федеральных и отраслевых стандартов, форм документов бухгалтерского учета, 

установления порядка организации и осуществления в?нутреннего контроля их 
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деятельности, ведения бухгалтерского учета и порядок создания для организации 

стандартов. 

Стандарты экономического субъекта необходимы для регулирования организации и 

ведения им бухгалтерского учета. 

Также 5 июня 2019 г была утверждена программа разработки федеральных 

стандартов бухгалтерского учета на 2019-?2021 гг. В данную программу входят следующие 

проекты федеральных стандартов: запасы; нематериальные активы; основные средства; 

незавершенные капитальные в?ложения; долговые затраты; документы и документооборот 

в бухгалтерском учете; некоммерческая деятельность; доходы; расходы; финансовые 

инструменты; участие в зависимых организациях и совместная деятельность. Кроме того, 

планируется внесение из?менений в положения по бухгалтерскому учету: ПБУ 16/02 

«?Информация по прекращаемой деятельности» и ПБУ 1/2008 «Учетная политика 

организации»  [6]. 

Процессы реформирования бухгалтерского учета и его гармонизации с мировым 

опытом приводят к осознанию насущной необходимости иметь устойчивые исторические 

ориентиры при выборе вариантов развития. Представления о теории бухгалтерского учета 

существенно расширяются при изучении различных взглядов на сущность современных 

бухгалтерских категорий. С?казанное выше реализуется за счет получения глубоких знаний 

по истории бухгалтерского учета. В?ажность изучения истории любой науки для 

специалистов в этой сфере не вызывает со?мнений [7]. 

Отдельно хотелось бы отметить, что за последне десятилетие МСФО претерпели 

значительные изменения в сторону усложнения требований к учету и все большей 

детализации раскрытия информации. В силу того, что требования разрабатывались для 

удовлетворения информационных потребностей пользователей отчетности крупных 

компаний, чьи ценные бумаги обращаются на финансовых рынках, следование им в полном 

объеме существенно увеличивало нагрузку на предприятия малого и ср?днего бизнеса, даже 

несмотря на некоторые послабления, предусмотренные в стандартах для данной категории 

компаний. В результате Советом по МСФО было принято решение о необходимости 

разработки отдельного упрощенного стандарта для малых и средних предприятий. Данный 

стандарт 09.07.2009 был официально опубликован и вступил в силу с момента 

опубликования. Стандарт будет действовать как самостоятельный документ наряду с 

полной версией МСФО. 

По мнению Совета по МСФО, применение стандарта будет способствовать 

большему распространению МСФО как в Европе, так и во всем мире. Данная позиция 

обосновывается тем, что большая трудое?кость и высокая затратность подготовк?и 

финансовой отчетност?и в соответствии со всеми требованиями между?народных 

стандартов являлись основными сдерживающими факторами распространения МСФО 

среди небольших компаний, не планирующих размещать свои ценные бумаги на фондовых 

рынках.  Предоставление отчетности в соответствии с МСФО является основой успешного 

расширения международного сотрудничества, получения кредитных ресурсов. 

Несмотря на очевидные преимущества упрощенного стандарта, больших перспектив 

распространения его применения в России, на сегодняшний день нет. В первую очередь это 

связано с недостаточной развитостью сектора малого и среднего бизнеса в целом по стране. 

Большая часть компаний, применяющих МСФО в России, является либо крупными 

публичными компаниями, либо дочерними предприятиями иностранных компаний. Для 

первых применение упрощенного стандарта недопустимо, для вторых — не?целесообразно, 

поскольку при консолидации потребует?я проводить дополнительные корректировки для 

приведения отчетности в соответствие со всеми требованиями МСФО. У?прощенный 

стандарт может использоваться небольшими российскими компаниями в целях получения 

кредитов международных банков, что, могут позволить себе в настоящее время единицы. 

Кроме того, недостатком данного стандарта является термин «малый и средний бизнес», 

который невполне точно отражает область применения стандарта. Это связано с тем, что 
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ко?мпания может быть небольшой по численности, но при этом являться эмитентом 

котируемых ценных бумаг, а значит, не подпадать под действие стандарта [8]. 

Но необходимо отметить, что МСФО для малого и среднего бизнеса не признан на 

территории РФ. Дальнейшее развитие законодательства по бухгалтерскому учету, 

бухгалтерской (финансовой) отчет?ности может быть связано с рассмотрением 

возможности официально применять МСФО для малого и среднего бизнеса в российской 

практике  [9]. 

Заключение. Таким образом, современный бухгалтерский учет представляет собой 

информационную базу, на основе которой хозяйствующие субъекты подготавливают 

бухгалтерскую отчетность юридического лица и консолидированную финансовую 

отчетность. Кроме того, информация, формируемая в бухгалтерском учете, используется 

для составления управленческой, налоговой, статистической отчетности, отчетности перед 

надзорными органами. При необходимости на основе данной информации должны 

составляться также другие в?иды отчетности. 

Принципы и требования к организации учетного процесса, а также базовые правила 

бухгалтерского учета должны устанавливаться с учётом принципов и требований МСФО 

[10]. Официальное вступление в силу МСФО в России автоматически активирует 

следующие требования: организации должны составлять, представлять и публиковать 

консолидированную финансовую отчетность по МСФО, начиная с отчетности за год, 

следующий за годом, в котором МСФО признаны для применения на территории 

Российской Федерации, т.е. начиная с отчетности за 2012 год, при этом консолидированная 

финансовая отчетность должна составляться в полном соответствии с МСФО, т.е. 

стандарты должны применяться непосредственно и во всех аспектах составления 

отчетности, включая выбор и применение учетной политики, определение состава группы, 

методов консолидации, правил признания, классификации и о?ценки статей, соблюдение 

структуры представления и требований по раскрытию информации. 

Последние нововведения в сфере бухгалтерского учета касаются разработки 

федеральных стандартов бухгалтерского учета на 2019-2021? гг. согласно Приказу 

Минфина России. Суть программы реформирования нормативных документов в сфере 

бухгалтерского учета касается разработки и внедрения совершенно новых стандартов 

бухгалтерского учета. И кроме того, будут внесены изменения в ранее действующие 

положения по бухгалтерскому учету, к примеру учетная политика организаций. 

Хотелось бы отметить, что переход на международные стандарты финансовой 

отчетности может повлечь за собой как положительные, так и отрицательные последствия 

для компаний. Среди положительных аспектов - повышение прозрачности, у?величение 

возможностей для анализа их деятельности и облегчение доступа к международным 

рынкам капитала, а так?же улучшение сопоставимости показателей. 

К отрицательным факторам внедрения МСФО можно отнести сложность перехода с 

РС?БУ на МСФО, рост управленческих затрат на ведение параллельного учета по 

национальным и международным требованиям, а также трудности трансформации 

бухгалтерской отчетности и другие. 

Главным аргументом в пользу перехода к составлению отчетности на основании 

МСФО для российских компаний является то, что такой переход должен стать важным 

шагом на пути обеспечения открытости и прозрачности российских компаний, снижения 

стоимости привлекаемых ими заемных средств, повышения их конкурентоспособности. 

Вышеназванные проблемы, связанные с реформированием Российского 

бухгалтерского учета, требуют своего разрешения не только со стороны государственных 

органов, но и со стороны профессионального сообщества бухгалтеров, что и я?вляется, 

залогом успешной реализации реформы и преобразований в сфере бухгалтерского учета. 

В Российской Федерации, как было указано ранее, все положения, которые 

разрабатываются в области бухгалтерского учет?а и отчетност?и, является результатом 

норм, которые описаны в МСФО. Но переход на международные стандарты приводится в 
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действие для того, чтобы сделать прозрачной всю финансовую отчетность организаций и 

послужить толчком для создания условий для привлечения средств от инвесторов на 

развитие как малого, так и среднего бизнеса. Но несмотря на это, концепция реформы 

бухгалтерского учета, ориентированная на МСФО, и?меет существенный недостаток, 

который заключается в том, что даже при условии того, что отечественные организации и 

смогут попасть на западный финансовый рынок свободных капиталов, они будут 

вынуждены заниматься составлением бухгалтерской отчетности не только по МСФО, но и 

согласно нормам GAAP. 

Для того, чтобы в дальнейшем привести национальную систему бухгалтерского 

учета к требованиям рыночной экономики и международным стандартам финансовой 

отчетности, нужно будет провести еще очень много основательной работы, и проведение 

реформы будет осуществляться по следующим направлениям: 

- улучшение нормативно-правового регулирования; 

- создание новых стандартов; 

- выпуск методических материалов; 

- подготовка и переквалификация кадров; 

- сотрудничество с компаниями на международном уровне (работа в международных 

организациях, сотрудничество с национальными организациями, которые ответственны за 

разработку норм и правил бухгалтерского учета и управления данным видом деятельности). 
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Нарықтық қатынастар жағдайында өндіріс шығындарын, жұмыстар пен 

қызметтердің өзіндік құндарын және кәсіпорын қызметінің  қаржылық нәтижесін 

қалыптастыру тәртіптері бухгалтерлік есеп тәжірибесі мен әдістемесінің маңызды 

мәселелерінің бірі болып саналады.   

Нарықтық экономикадағы бәсекелестік пен баға саясатының еркін даму 

мүмкіндіктеріне қарай, табыс деңгейіне әсер етуші факторы ретінде және басқарудың 

негізгі құралы ретінде өзіндік құнның рөлі арта түсуде.  

Өнімнің өзіндік құны ұйымның өндірістік-шаруашылық қызметін сипаттайтын 

негізгі экономикалық көрсеткіштердің бірі бола отырып, кәсіпорын табысының 

қалыптасуына, қорлар мен резервтердің жасақталу деңгейіне ықпал етіп қана қоймайды, 

сонымен бірге бағаның қалыптасуына да әсер ететіні сөзсіз анық 1. Оңтайлы басқару 

шешімдерін қабылдау мақсатында ұйымның өндірістік қызметінің барлық кезеңдеріндегі 

шығыстарды анықтаудың маңыздылығы өте жоғары. Себебі, осы уақытқа дейін 

экономикалық әдебиеттерде шығындар жөніндегі бірыңғай пікірлердің жоқтығынан 

отандық тәжірибеде «шығындар», «шығыстар» және «өндіріс шығындары», «өндіріске 

жұмсалынған шығындар» бірдей ұғымда пайдаланылып келді.  

Ұзақ уақыт бойы шығындар «қазандық» деп аталатын тәсілмен анықталып, ол 

кәсіпорынға өндірістегі шығынның бағыты, пайда болу орындары және шығарылатын 

өнімнің түрлері бойынша шығындарды бақылау үшін қажетті мәліметтерді алуға мүмкіндік 

бермейтін. Сондықтан, шығындардың сыныпталуын қарастырмас бұрын отандық және 

шетелдік авторлардың шығындарды жіктеу тәртіптеріне және оларға берген анықтамаларға 

назар аударып, авторлық пікірді берген жөн.  

В.Э. Керимовтің тұжырымдамасы бойынша «... шығындар мен шығыстар 

түсініктердің барлығы да бір мағынаны білдіреді – кәсіпорын шығындары белгілі бір 

операцияларды орындаумен байланысты» деп түсіндіріледі . Бұл автордың пікірімен 

толықтай келісе алмаймыз, өйткені өндіріске жұмсалынған шығындар бұл өнімнің, 

жұмыстар мен қызметтердің белгілі бір түрін өндіру немесе орындаумен тікелей  

байланысты ақшалай, материалдық, еңбек және тағы да басқа да шығындардың жұмсалуын 

айтуға болады. Ал шығыстар деп - бұл ұйымның пайда алумен байланысты 

міндеттемелерінің көбеюі нәтижесінде активтерінің азаюын айтамыз. 

К.К. Кеулімжаев «Өндіріс шығындары - деп өнімдер мен тауар өндіруге (жұмыстар 

мен қызметтер көрсетуге) жұмсалынатын тірі және заттай еңбектердің шығындарын 

мойындаған дұрыс»,- деп көрсетеді. Демек, өнімнің (жұмыстар мен қызметтердің) 

өндірісімен байланысты шығындар өзінің құрамы, экономикалық маңызы, өндірістегі орны 

және өнімнің өзіндік құнына қосылу тәртіптері бойынша бірдей емес деп түсіндіреді 2. 

Бұл автордың өндіріс шығындарына берілген анықтамысын талдай отырып, біз өндіріс 

шығындары экономикалық мазмұны, өндіріс көлеміне қатысы, өзіндік құнға қосылу 

тәртіптері, пайда болу мерзімі, тиімділігі, жоспарды қамту дәрежесіне байланысты әртүрлі 

болып бөлінетінін атай отырып, олардың шығыстардан айтарлықтай айырмашылығы бар 

екенін толық дәлелдеуге мүмкіндіктер бар.  

А.Н. Кашаев өз еңбегінде «... өндіріс шығындары – бұл өнім өндірісіне жұмсалған 

және оның құнын құрайтын қоғамдық еңбек шығындарының жиынтығы» деп түсіндіреді. 

Автордың бұл тұжырымынан, біз өндіріс шығындары өндірістік шығыстардан тек 

тәжірибелік жағынан ғана емес, сонымен қатар теориялық жағынан да айырмашылығы бар 

екендігі жөнінде қорытынды шығарып отырғанын байқаймыз.  

mailto:sametova-17@mail.ru


327 
 

Г.М. Лисович және И.Ю Ткаченко «шығыстар», «шығындар» және «өндіріс 

шығындарына» әртүрлі анықтамалар бере отырып, «... өндіріс шығындары өнім (жұмыстар 

мен қызметтер) өндірісіне және оларды сатуға байланысты тірі және заттай еңбектердің 

шығындары» деп түсіндіреді. Ал шығындар – болашақта кіріс алып келетін мүмкіндігі бар, 

кәсіпорынның балансында ағымдағы актив ретінде көрсетілетін ресурстарды сатып алуға 

байланысты жұмсалған қаражаттары деп анықтама береді. Сонымен қатар, бұл авторлар 

шығыстарды кәсіпорынның табыс алу мақсатында жұмсаған шығындарының бөлігі, яғни 

есепті мерзім ішінде кәсіпорын қызметінің нәтижесі ретінде көрінетін капитал сомасының 

азайғаны ретінде түсінген жөн деп көрсетеді . 

Дегенмен де, бұл авторлардың пікірімен толықтай келісуге болмайды, себебі 

тәжірибеде бұл анықтамалардың бір-біріне қарама-қайшы келетін тұстары да кездеседі, 

яғни өндіріспен байланысты шығыстарды сипаттау үшін «өндіріске жұмсалған шығындар» 

терминін де қолдануға болады. Сондықтан, «өндіріске жұмсалған шығындар» есепті 

мерзімнің соңында пайданы анықтау кезінде ағымдағы шығыстар мен қорлар арасында 

бөлінеді. Яғни, (бұл шығындар өнім сатылған кезде ғана сатылған өнімнің өзіндік құны 

ретінде шығыстарға айналады. Ал, сатылмаған тауарлар қорлар ретінде ұйымның 

балансында актив болып көрсетіледі. Өнеркәсіптік кәсіпорындарда бұл бап өндіріс 

процесінің барлық сатысын көрсететін бірнеше баптарға бөлініп жазылады яғни негізгі 

материалдардың қорлары, аяқталмаған өндірістің қорлары және дайын өнім қорлары. 

Жоғарыда аталған авторлардың зерттеулерінен байқағанымыз олардың 

анықтамалары мен тұжырымдамаларында барынша ұқсастық болмағанымен, негізінен 

ресурстарды сатып алуға, тауарлар мен қызметтерді төлеуге жұмсалған, соның нәтижесінде 

ұйым активтерінің азаюына әкелетін қаражаттардың қозғалысы деген ұғымның бар екенін 

байқап отырмыз.  

Демек, біздің ойымызша шығындар – бұл өнім (жұмыстар мен қызметтер) өндірісі 

кезінде тұтынылатын материалдық, еңбек және ақшалай ресурстардың және ұйымның 

балансында көрсетілетін, болашақта табыс әкелу мүмкіндігі бар активтердің (запастардың 

немесе қорлардың) құны. Бұдан шығатын қорытынды «шығыcтар» ұғымы «өндіріске 

жұмсалған шығындар» ұғымынан кең екендігін анықтауға болады. Сонымен, «өндіріске 

жұмсалған шығындар» - өнімді (жұмыстар мен қызметтерді) өндіру кезінде тұтынылатын 

ресурстардың бөлігі. 

Қазіргі таңда Қазақстан Республикасында қаржылық есепке қатысты нормативтік 

құжаттарда «шығындар» мен «шығыстар» түсінігі арасында ешқандай шектеу қоймайды. 

Мәселен, №2 Қаржылық есептің халықаралық стандартында (ҚЕХС) тек «шығыстар» 

терминіне түсініктеме берілген, яғни шығыстар – бұл акционерлік капиталдың 

құрылтайшылары арасында капиталды бөлумен байланысты емес есепті мерзімнің ішінде 

активтердің ағымы немесе олардың тозуы және міндеттемелердің жоғарылауы салдарынан 

капиталдың азаюына әкелетін экономикалық пайданың төмендеуі3 .  

Қаржылық есептің ұлттық стандартында шығыстар деп - қатысушылардың шешімі 

бойынша салымдардың азаюын қоспағанда ұйым капиталының төмендеуіне әкелетін 

активтердің (ақша қаражаттары мен басқа да мүліктердің) шығуы немесе міндеттемелердің 

пайда болуы деп түсініктеме берілген. Демек, қаржылық есептің ұлттық стандартында 

«шығыстар» түсінігіне берілген анықтама ҚЕХС-дағы анықтаманың ұстанымымен 

толықтай сәйкесті болып отыр.  

Ал, біздің пікірімізше шығыстар – бұл шаруашылықтың есепті мерзім бойы табыс 

алумен байланысты ұйым активтерінің төмендеуі, яғни шығыстарға өнімнің өзіндік құнына 

енбейтін басқа да шығындар жатады. 

Яғни, өндіріске жұмсалынған шығынның түпкілікті мақсаты – бұл табыс әкелу. 

Соған байланысты «шығындар» өндіріске жұмсалған шығындар мен сату шығындарының 

жиынтығын білдіре отырып, сатылатын өнімнің, орындалатын жұмыстың және 

көрсетілетін қызметтің ең төменгі құнын қалыптастырады . 
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Сонымен, отандық және шетелдік ғалымдар мен тәжірибешілердің шығындар 

туралы еңбектерін талдаудың нәтижесінде, біз шығарылған өнімнің, орындалған жұмыстар 

мен қызметтердің құндарына апарылатын шығындардың бір бөлігі олардың өндірістік 

өзіндік құны болып саналатынын айта аламыз. 

Ал кезең шығындары болып табылатын әкімшілік шығындар, өнімді сату мен 

қызметтерді көрсету шығындары, пайыздар бойынша шығындар өнімнің өзіндік құнына 

қосылмай, есепті мерзімнің соңында ұйымның қаржылық нәтижесіне апарылады.  

Болашақ мерзімде табыс алумен байланысты жұмсалынған шығындар активке 

апарылады. Оларға болашақ мерзім шығындары, аяқталмаған өндіріске шығындар және 

материалдық қорлар жатқызылады. 

Сонымен, ұйымның шығыстарына оның негізгі қызметінде активтерді пайдалану 

мен оларды есептен шығаруға байланысты табыстың кемуінің нәтижесінде капиталдың 

азаюына және міндеттемелердің көбеюіне, сондай-ақ зиян шегуге әкелетін басқа да 

шығындар жатады деп тұжырым жасаймыз. 

Кез-келген өндіріс саласында шығындар есебіне объективті сипаттама беру үшін 

ғылыми негізделген шығындар есебі мен өнімнің өзіндік құнын калькуляциялауды дұрыс 

ұйымдастыру қажет. Ал, өндіріс шығындарын жоспарлау немесе мөлшерлеу ғылыми 

негізделген шығындардың жіктемесінсіз жүзеге асырылуы мүмкін емес. Демек, өндіріс 

шығындарын қандай да бір белгілеріне қарай жіктеу өндірістік шығындар есебі мен 

талдаудың, сонымен бірге өнімнің өзіндік құнын калькуляциялаудың негізіне жатады. 

Сонымен қатар, шығындардың экономикалық негізделген жіктемесі арқылы өзіндік құнды 

анықтау мен талдауға және соның негізінде тиімді басқарушылық шешімдер қабылдауға 

толық мүмкіндіктер пайда болады. Өндіріс шығындары есебін ұйымдастыру және оны 

жетілдіру отандық және шетелдік есеп пен талдау тәжірибесінде кеңінен зерттелініп келеді.  

Дегенмен де, есеп тәжірибесінде ғалымдар мен экономистер өндіріс шығындарын 

олардың қандай-да бір белгілері бойынша жіктеу және сол жіктеулердің өнімнің өзіндік 

құнын дұрыс анықтауға, қаржылық нәтижені бағалауға, соның нәтижесінде басқарушылық 

шешім қабылдауға қалай әсер ететіні туралы бір тұжырымға келе алмай отыр. 

Қаржылық есептіліктің ұлттық стандарттары және  2 «Қорлар» қаржылық 

есептіліктің халықаралық стандартына сәйкес ұйымдарды өндіріс шығындарының есебі 

шығын баптары бойынша ұйымдастырылады. Шығындарды бұлай жіктеу олардың әрбір 

түрлері бойынша және жұмсалған жерлері бойынша бақылау үшін және талдау үшін қажет. 

Сонымен қатар, шығындардың баптары бойынша есепті ұйымдастыру (еңбекке ақы төлеу, 

жем-шөп, жанар-жағар май, автокөлік қызметтері және т.б.) осы шығындардың әрбір 

құрылымдық бөлімшелердегі өнімнің өзіндік құнының қалыптасуына тигізетін әсерін 

анықтауға, сондай-ақ өзіндік құнды төмендетудің резервтерін шығаруға және оны нақты іс 

жүзінде қолдануға мүмкіндік береді. 

Енді шығындардың калькуляциялық баптарына жеке тоқталатын болсақ, онда:  

«Материалдар» шығын баптары бойынша өткен жылы шаруашылықтың өзі өндірген 

және дайындаған шикізаттар мен материалдары өнімнің өзіндік құнына баланста 

көрсетілген құны бойынша, ал есепті жылы шаруашылықтың өзі өндірген немесе 

дайындаған материалдары мен шикізаттары өзіндік құнға нақты өзіндік құнмен қосылып, 

отырылады. 

Сатып алынған отын, мұнай өнімдері, ыдыстық материалдар, қосалқы бөлшектер 

және басқа да материалдар сатып алу бағалары мен осыларды шаруашылықтың 

қоймаларына дейін жеткізу шығындарының негізінде есепке алынады. Жанар-жағар май 

оларды сатып алу бағалары мен сақтау орындарына дейінгі жеткізу шығындары негізінде 

есепке алынады. 

Өнім өндірісіне тікелей қажетті электр энергиясы, су және жылу шығындары, егер 

шаруашылықтың өзінде өндіріліп пайдаланылатын болса, онда оны өндіру мен жеткізуге 

жұмсалған барлық шығындардың негізінде есепке алынады да, ал басқа жақтан сатып 
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алынатын болса, онда олардың сатып алу бағалары мен жеткізу шығындарының 

мөлшерінде есепке алынады. 

«Еңбек ақы шығындары» бабы бойынша өндірістік жұмысшылардың еңбек ақысы 

және одан аударымдар құрамына мыналар кіреді: өндірген өнім (жұмыс пен қызмет) көлемі 

үшін немесе жұмыс істеген уақыты үшін тарифтік баға мен қызмет ақысы бойынша 

есептелген жалақы; өнім сапасын арттырғаны, өндірісте ақау болдырмағаны, сондай-ақ көп 

жылғы еңбегі үшін төленетін қосымша ақы; өндірістік цех меңгерушілерінің негізгі және 

қосымша еңбек ақылары; басқа да қызмет көрсетуші мамандардың еңбек ақылары есепке 

алынады. 

«Еңбек ақыдан аударымдар» бабында ҚР Салық Кодексіне сәйкес еңбек ақы 

қорынан есептелінетін әлеуметтік салық пен міндетті әлеуметтік аударымдар (шығын 

бағыттары) бойынша көрсетіледі. 

Жалпы өндірістік (үстеме) шығын бабына жоғарыда айтылған шығындардан басқа 

өнім өндірісімен тікелей айналысатын жұмысшыларды техникалық қауіпсіздендіру, оларға 

тұрмыстық қызмет көрсету, өндіріс жұмысшыларының көп жылғы еңбегі үшін сыйақылар, 

кадрларды дайындау және қайта дайындау шығындары, жұмысшыларды жұмысқа шақыру 

мен оларды жұмыс орындарына тасымалдау шығындары, күзет қызметтері және негізгі 

шығындар құрамында көрсетілмейтін басқа да материалдардың (сым, жіп, құрал-

саймандардың)  құндарын, өндірістегі кідірістерден жоғалтулар, материалдардың 

жетіспеушілігі (кінәлі тұлға жоқ болса), белгіленген стандарттар мен талаптарға сәйкес 

келмейтін алынған ақау өнімдері құны есепке алынады.  

Сонымен, шығындарды баптарына қарай жіктеу қаржылық есеп беруді дайындау 

кезінде бухгалтерлік балансқа тіркелетін қосымшаларда есепті мерзім ішіндегі жалпы 

шаруашылық бойынша шығындардың қандай өнім өндіруге және қай жерде жұмсалғанына 

байланыссыз олардың мөлшерін (көлемін) көрсету мақсатында қолданылады. 

Шығындарды баптарына қарай жіктеудің бірқатар артықшылықтары бола тұра, 

шаруашылықтың құрылымдық бөлімшелеріндегі өндірілген өнімдердің түрлері бойынша 

өзіндік құнды және шығындардың деңгейін нақты анықтауға мүмкіндік бермейді. 

Сондықтан, бұл мәселелерді шешу үшін, сонымен қатар шығындарды жедел бақылап, 

шаруашылықтың сапалы қызмет көрсеткіштерін анықтап, өндіріс шығындарының 

талдамалық есебін тиімді ұйымдастыру үшін шығындарды калькуляция баптары бойынша 

жіктеген дұрыс. 
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Птицево́дство  — отрасль сельского хозяйства, специализирующаяся на 

производстве мяса птицы и пищевых яиц. Это наиболее динамичная и наукоемкая отрасль 

мирового и отечественного агропромышленного комплекса. В мировой структуре из мяса 

всех видов животных птица занимает второе место после свинины. По данным ФАО ООН 

ежегодный прирост мяса в 2011-2025 гг. составит: по птице – 3,1%, свинине – 2,6, говядине 

– 1,3 и прочим видам животных – 0,2%. Странами–лидерами производства мяса птицы 

являются США, Китай, Бразилия и Россия [ 1 ].  

В современных условиях птицеводство - отрасль животноводства с наиболее 

механизированными и автоматизированными процессами производства (механизируются: 

вывод молодняка, раздача кормов, поение, уборка помещений, сбор, очистка и сортировка 

яиц, обработка тушек и др.). Дальнейшее развитие птицеводства связано в первую очередь 

с укреплением кормовой базы, основу которой составляет зерно, сухие животные корма, 

кормовые дрожжи, витаминная травяная мука, синтетические аминокислоты, минеральные 

корма, витаминные препараты и биологически активные вещества. В большинстве хозяйств 

используются сухие комбикорма, сбалансированные по питательности в расчёте на 

получение высокой продуктивности [ 2 ]. 

На сегодня отрасль птицеводства одна из ключевых отраслей сельского хозяйства. 

Спрос на птицеводческую продукцию с каждым годом значительно увеличивается. С 

внедрением современных разработок сам процесс становится менее затратным и более 

рентабельным. 

Яйцо кур содержит все необходимые человеку питательные и биологически 

активные вещества, которые находятся в оптимальном соотношении: 12-15% протеина, 11-

15% жира, 1% — углеводов, 74% — воды и около 1% неорганических веществ. Питательная 

ценность куриного яйца около 75 кал. 

Наиболее качественное мясо получают от бройлеров — гибридного мясного 

молодняка всех видов птицы при специализированном выращивании.  

Широко используется побочная продукция птицеводства. Перо и пух идут на 

изготовление различных бытовых принадлежностей, рыболовных снастей и кормов. Помет 

птицы в сыром виде – ценное по составу и степени усвоения питательных веществ 

растениями органическое удобрение. Отходы инкубации и убоя перерабатывают в 

кормовую муку.      

В птицеводстве можно выделить три объекта учета затрат: 

- Взрослое стадо; 

- Молодняк на выращивании; 

- Инкубация. 

Эти объекты учета затрат могут открываться по каждому виду птицы (куры, утки, 

гуси и т.д.) отдельно. Таким образом, объекты учета затрат можно открывать на 

сельскохозяйственных предприятиях, для которых производство продукции птицеводства 

не является основным. Для специализированных птицеводческих предприятий объекты 

учета затрат нормативно не установлены. Номенклатура  объектов учета затрат в 

птицеводстве должна устанавливаться в соответствии с технологией производства для 

каждого предприятия. Для неспециализированных хозяйств затраты учитываются по двум 

группам: «Взрослое стадо» и «Молодняк птицы». Для предприятий, специализирующихся 

на выращивании кур яичного направления, объектами учета затрат являются: родительское 
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стадо, промышленное стадо, молодняк в возрасте от 1 до 150 дней. Для кур мясного и мясо-

яичного направления –  родительское стадо, молодняк в возрасте от 1 до 180 дней, откорм 

мясных цыплят (бройлеров). 

Промышленное птицеводство – одна из первых отраслей в сельском хозяйстве, 

которое пошло по пути максимальной детализации объектов учета затрат. В основе 

построения учета затрат должна стоять максимальная их классификация по объектам 

калькуляции. 

Для того чтобы не вести двойную работу по учету затрат, необходимо объекты 

затрат согласовать с зоотехнической службой и другими отделами организации. Часто в 

управленческом учете для принятия оптимальных управленческих решений внутренними 

пользователями отчетности нужна более детализированная группировка затрат, нежели чем 

для финансового учета, на основании которого бухгалтер составляет годовую отчетность 

для внешних пользователей. Поэтому лучше сразу в бухгалтерском (финансовом) учете 

правильно установить объекты учета затрат, которые позволяли бы формировать и 

управленческую, и финансовую отчетность. 

Для каждого объекта учета затрат необходимо внутри счета 8110 «Основное 

производство», субсчета «Птицеводство» открывать отдельные аналитические счета. 

Бухгалтерский учет затрат ведется по двум направлениям: по горизонтали – объекты 

учета затрат, по вертикали – статьи затрат. По каждому объекту учета затраты учитываются 

в разрезе статей. Учет производственных затрат по калькуляционным статьям обеспечивает 

исчисление себестоимости единицы продукции, позволяет определить ее эффективность и 

конкурентоспособность, выявить влияние факторов, сформировавших данный уровень 

себестоимости, а также искать пути снижения затрат или оптимизации структуры 

себестоимости продукции[ 3 ]. Для птицеводства характерны общепринятые статьи затрат, 

утвержденные методическими рекомендациями по бухгалтерскому учету затрат на 

производство и калькулирование себестоимости продукции  (работ,  услуг) в 

сельскохозяйственных организациях. К ним относят: 

- материальные ресурсы, используемые в производстве; 

- оплата труда; 

- отчисления на социальные нужды; 

- содержание основных средств (амортизация, ремонт и техническое обслуживание 

основных средств); 

- работы и услуги вспомогательных производств; 

- налоги, сборы и другие платежи; 

- прочие затраты; 

- потери от падежа животных; 

- общехозяйственные расходы. 

Следует отметить, что кроме общепринятых статей затрат, в птицеводстве 

применяются специфические, характерные только для данной отрасли статьи затрат. Так, 

для инкубационных цехов характерны статьи затрат: «Стоимость яиц, заложенных в 

инкубаторы», «Стоимость петушков, забитых в суточном возрасте». По остальным 

объектам учета по статье «Корма» выделяют подстатьи – комбикорма промышленной 

выработки, белково-витаминные добавки, животные корма и т.д. Если у птицы напольное 

содержание, то в отдельную статью выделяют подстилку. Отдельно выделяются затраты по 

зоотехническому и ветеринарному обслуживанию. 

Для объектов учета затрат, где основной продукцией является яйцо, характерна 

статья затрат «Разница в стоимости взрослых несушек при их выбраковке и полученной 

выручке от их реализации». По данной статье затрат в бухгалтерском учете птицеводства 

всегда возникает много споров. Размер разницы стоимости по несушкам выявляют при их 

выбытии, то есть в тот момент, когда от них продукции уже не получают. Поэтому данная 

разница списывается на затраты производства яиц, полученных от следующей группы 

птицы, что приводит к повышению себестоимости в совершенно другом отчетном периоде. 
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Овцево́дство — отрасль животноводства, занимающаяся разведением овец. Эти 

животные относятся к семейству полорогих парнокопытных. Продукцией овцеводства 

являются мясо, шерсть, молоко, смушки и овчина. Разведение овец преобладает в районах 

и странах, обладающих обширными пастбищами, особенно в пустынных и полупустынных 

районах субтропического пояса. Различают следующие основные направления в 

овцеводстве: 

 тонкорунное [1] ; 

 полутонкорунное; 

 полугрубошёрстное; 

 грубошерстное. 

. В Казахстане разработана отраслевая программ развития овцеводства. Миссия  

программы: повышение благосостояния сельских жителей через занятость и устойчивое 

массовое предпринимательство в овцеводстве. Планируется, что общее поголовье овец к 

2030 году достигнет 36,3 млн. голов с устойчивой породной структурой по всем 

направлениям продуктивности.  

В настоящее время в нашей стране имеется значительный в мире потенциал 

экспансии животноводства – общая площадь земель сельхоз назначения с учетом земель 

запаса превышает 225 млн. гектаров [2 ] Создание животноводческих хозяйств требует 

эффективного управления, комплексной автоматизации, минимизации затрат и высокой 

производительности труда. Снижение себестоимости продукции и повышение 

производительности труда могут обеспечить эффективность хозяйства, 

конкурентоспособность выпускаемой продукции.  

Одним из путей увеличения конкурентоспособности является оптимизация системы 

оперативного учета на предприятии. Важнейшими критериями системы учета является 

возможность получить оперативную и достоверную информацию о производственных 

показателях хозяйства, о состоянии стада, об отдельных животных. Особенности учета 

сельскохозяйственного производства заключаются в том, что в процессе выращивания в 

стаде постоянно происходят изменения. Динамику прироста скота отражают в специальных 

документах, которые можно определить как первичные. Их особенность состоит в том, что 

они разрабатываются в специфичной форме, нацеленной на отражение движения факторов и 

средств производства в виде животных. 

Животные в сельскохозяйственных предприятиях выступают в роли средств труда 

(продуктивный и рабочий скот) и предметов труда (молодняк и взрослые животные на 

откорме).  Организация первичного учета поголовья овец должна быть связана с принятой 

http://adilet.zan.kz/rus/docs/Z070000234_/z070234.htm
http://adilet.zan.kz/rus/docs/Z070000234_/z070234.htm
https://online.zakon.kz/document/?doc_id=30110808
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mailto:favziy@inbox.ru
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https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D0%B2%D1%86%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D1%8F%D1%81%D0%BE
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A8%D0%B5%D1%80%D1%81%D1%82%D1%8C
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https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D0%B2%D1%87%D0%B8%D0%BD%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%B0%D1%81%D1%82%D0%B1%D0%B8%D1%89%D0%B5
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D0%B2%D1%86%D0%B5%D0%B2%D0%BE%D0%B4%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE#cite_note-1
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системой аналитического учета животных, что определяется степенью специализации 

овцеводческих организаций. При этом рекомендуется следующая классификация овец по 

половозрастным группам: 

а) бараны: 

— производители в возрасте старше 1,5 лет; 

— пробники в возрасте старше 1,5 лет, предназначенные для выявления маток, 

приходящих в охоту; 

б) матки: 

— холостые — не осемененные после отбивки ягнят; 

— суягные — осемененные, которые в овцеводстве подразделяются на две группы: 

матки первой половины суягности и матки второй половины суягности; 

— подсосные — матки с ягнятами до отбивки; 

в) ягнята от рождения до отбивки в возрасте 4 месяцев, при искусственном 

выращивании — от отъема от маток в возрасте 2 — 3 дней до 4 месяцев; 

г) ремонтный молодняк — баранчики и ярочки после отбивки до 1,5 лет; 

д) откормочное поголовье: 

— сверхремонтный молодняк от отбивки в возрасте 4 месяцев до сдачи на мясо; 

— выбракованное взрослое поголовье овец; 

е) валухи. 

С точки зрения МСФО 41 основное стадо и молодняк животных относится к 

биологическим активам [3]. Потребляемые активы можно отнести к запасам, продуктивные 

активы могут быть отнесены к долгосрочным активам 

Основными счетами для отражения хозяйственных операций и учета затрат на 

производство в животноводстве являются: 

2520 «Животные», 

8110 «Основное производство», 

1320 «Готовая продукция», 

2410 «Основные средства», 

7010 «Себестоимость реализованной продукции и оказанных услуг», 

3310 «Счета к оплате». 

Особенностями являются соответствующие субсчета, объясняющие сущность 

хозяйственной операции, такие как «Затраты по содержанию основного стада» и др. 

. Овцеводство характеризуется также  наличием специфических расходов, в 

частности на корма и средства защиты животных. Остальные статьи затрат аналогичны 

другим подотраслям животноводства. Себестоимость рожденных ягнят в отрасли 

определяют в процентах от общей суммы затрат на содержание овец (за исключением 

стоимости прочей продукции). При этом процентная доля зависит от направления 

овцеводства. Оставшиеся расходы распределяют пропорционально расходу кормов между 

шерстью и приростом живой массы овец для определения себестоимости этих объектов 

калькуляции. Большое значение имеет своевременный и достоверный учет всех операций, 

связанных с движением животных на выращивании и откорме, обеспечивающий их 

сохранность и охватывающий все изменения, происходящие в их составе. Продукцией 

процессов выращивания и откорма животных выступает привес (прирост) живой массы, 

стоимость которого равна затратам по содержанию соответствующих видов и групп 

животных. Привес (прирост) присоединяется к первоначальной массе и стоимости 

животных. Учет животных на выращивании и откорме ведут материально ответственные 

лица. 

Животные на выращивании и откорме представляют собой по существу 

незавершенное производство отрасли животноводства и для их учета на счете 2520 

«Животные» рекомендуется открывать отдельный субсчет «Молодняк животных на 

выращивании и откорме». 
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Расчет определения прироста живой массы животных вместе с отчетом о движении 

скота на ферме передается в бухгалтерию и служит основанием для оприходования 

полученного прироста и начисления заработной платы работникам животноводства. 

Взвешивание животных и определение прироста живой массы производятся также в 

случаях: перевода в следующую возрастную группу, перевода в основное стадо, 

выбраковки из основного стада, падежа, убоя, продажи государству и других видов 

реализации  

Себестоимость содержания одной головы животных определяют делением затрат по 

учетной группе на среднее количество голов содержания в данный период, которое 

устанавливают путем деления учетного числа кормо-дней на число календарных дней 

содержания в периоде. Себестоимость кормо-дня определяют делением затрат по данной 

учетной группе животных на количество кормо-дней их содержания, которое устанавливают 

по данным книги учета движения животных, где по каждой учетной группе ежедневно 

фиксируют все изменения и выводят остаток. Сумма ежедневных остатков по книге составит 

общее количество кормо-дней.  

В животноводстве снижение расходовании горючего, смазочных и ремонтных 

материалов способствует сокращению затрат по материалоемкости производства может быть 

обеспечено в первую очередь путем сокращения затрат на корма [4-6]. Поскольку величина 

затрат по этой статье зависит от количества потребленных кормов и их стоимости, то все 

мероприятия, способствующие полному обеспечению поголовья всех видов скота 

собственными кормами высокого качества и снижению себестоимости одной кормовой 

единицы за счет роста урожайности кормовых культур и механизации кормопроизводства, 

будут оказывать влияние на снижение материалоемкости.  
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4.https://foodindustry.kz/v-kazahstane-razrabotana-otraslevaya-programma-razvitiya-

ovtsevodstva/ 
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Коневодство возникло в странах и государствах Азии и Европы в IV тысячелетии 

до нашей эры, далее распространилось по всему миру — во II тысячелетии до нашей эры 

лошади из Малой Азии проникают в Африку, в XVI веке завозятся в Америку, 

в Австралию — в XVII веке [1]. 

Казахское коневодство много столетий было самой важной животноводческой 

отраслью нашей страны. Тому есть масса исторических свидетельств, подтверждающий 

многовековое развитие этого направления сельского хозяйства. значительному снижению 

качества казахских пород лошадей. Во времена Советского Союза в нашей республике 

было сформирована мощная племенная коневодческая база, которая основывалась на 
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успешной работе девятнадцати конезаводов и нескольких десятков племенных конеферм, 

целью которых было не только разведение, но и селекционная работа по улучшению 

плановых казахских пород лошадей. Включая как местные разновидности, так и 

чистокровные, полукровные и рысистые породы[ 2, 3 ]. 

После развала СССР и появления на карте мира СНГ (Содружества Независимых 

Государств), в 1992 году на совещании глав бывших советских республик приняли 

“Положение о координационном совете по коневодству стран СНГ», который был призван 

обеспечивать взаимодействие в области научно-исследовательской работы между 

иппологами всех стран, входящих в содружество. Целью этого координационного совета 

было поддержать теперь уже международные связи между профессиональными 

коневодами, не допустить прекращения совместной племенной и селекционной работы и, 

главное, сохранить такую мощную научную структуру этой отрасли, как бывший 

Всесоюзный научно-исследовательский институт коневодства. Однако в трудные 

постперестроечные времена достичь поставленных целей в полном объеме – не удалось. 

В 90-е годы прошлого столетия коневодство в Казахстане пережило серьезный 

кризис, последствия которого сказываются на положении в отрасли по сей день. За  время 

становления рыночной экономики, в период с 1996-го по 1998 год лошадиное поголовье в 

республике снизилось на треть и составляло менее одного миллиона голов. Однако больше 

всего пострадал племенной фонд, что привело к значительному снижению качества 

казахских пород лошадей. 

В настоящее время прилагаются серьезные усилия для сохранения и приумножения 

племенного стада нашей страны, для чего потребуется не один десяток лет и значительные 

капитальные вложения.    Основными направлениями казахского коневодства всегда были: 

племенное; мясомолочное (продуктивное); рабочее – пользовательное; спортивное. 

Казахскими специалистами-иппологами была разработана специальная программа 

“Коневодство”, в которой обозначены основные пути вывода отрасли из кризиса и 

намечены основные мероприятия для её дальнейшего становления и развития. Эта 

программа предусматривает материальное стимулирование коневодческих хозяйств в виде 

бюджетных дотаций предприятий племенного направления, а также льготного 

кредитования остальных отраслевых ферм товарных направлений. Также программа 

предусматривает возрождение спортивной составляющей отрасли, причем как в 

национальных видах конного спорта, так и в классических дисциплинах. Для этого в 

республике была создана и успешно работает национальная федерация конного спорта, 

которая имеет свои филиалы практически во всех регионах Казахстана. 

Принятая программа не делает различий между подотраслями и устанавливает 

одинаковый приоритет для всех четырех направлений национального коневодства: 

племенного, рабочего, продуктивного и спортивного. Кроме того, ведется активная работа 

по организации казахского НИИ коневодства, который должен будет взять на себя научное 

сопровождение развития отрасли. 

Потенциал казахского коневодства – огромен. Это обусловлено следующими 

благоприятными факторами: 

 наличием огромных естественных выпасных территорий; 

 многовековой опыт коневодства нашей страны; 

 трепетное отношение к этим животным населения; 

 наличие пород, приспособленных к непростым климатическим условиям 

Казахстана; 

 традиционно высокий спрос на конину и кумыс, причем не только на 

внутреннем, но и на внешнем рынке; 

 всенародная увлеченность национальными видами конного спорта. 

Наиболее известной казахской лошадиной породой является Кустанайская, которая 

была выведена на территории республики в 1951-ом году. Скакуны этой породы хорошо 

проявили себя в спортивных соревнованиях. Основная цель племенного хозяйства – 
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сохранить, приумножить и улучшить кустанайскую породу. Для этого на предприятии есть 

все необходимые условия: племенное ядро, государственная поддержка и огромный опыт 

селекционной работы .  

Общая структура конского стада страны такова: 76 процентов – породы 

продуктивного направления; 22 процента – верховые и универсальные; 2 процента – 

рысистые [  4 ]. 

В настоящее время на территории республики селекцией всех пород занимаются 

примерно полсотни племенных конезаводов и хозяйств, что позволяет этой отрасли 

казахского животноводства с оптимизмом смотреть в будущее. 

Потому что в нашем случае интерес к лошадям – это не просто имидж или спорт, но 

и возвращение к истокам, к исконному, тому, что в каждодневной суете многими было 

незаслуженно забыто. 

В современных условиях лошади используются в сельском хозяйстве для 

обеспечения личных потребностей сельского населения, перевозки грузов на небольшие 

расстояния, производства племенных ресурсов, а также в конном спорте и в других целях. 

Учет лошадей в коневодческих хозяйствах может иметь некоторые отличия от учета 

на предприятиях животноводства другой специализации (по разводу и откорму КРС, 

свиней или кроликов, пушных зверофермах и т.п.). Особенно, если речь идет о разведении, 

содержании и тренировке элитных скаковых пород лошадей. Впрочем, и ведение учета 

лошадей спортивных пород в конных школах также обладает своими особенностями. Вот 

разведение и откорм лошадей на мясо в плане учета уже не отличается от ферм, 

специализирующихся на крупном рогатом скоте, свиноводстве и др. В целом бухгалтерский 

учет лошадей должен соответствовать специфике различных видов хозяйств в данной 

отрасли животноводства (племенное коневодстве, мясное и молочное табунное 

коневодство, рабочее коневодство, конные заводы). 

В целом, особенности учета в коневодстве зависят  от того, для каких целей 

содержатся лошади: в качестве живой тягловой силы или как племенное стадо. Каждая 

хозяйственная операция в коневодстве (как и в других отраслях животноводства) должна 

оформляться документально. Документальное оформление движения животных 

осуществляется с помощью форм первичного учета. При получении приплода жеребят 

составляется Акт на оприходование приплода животных в двух экземплярах. Оба 

экземпляра акта передаются в бухгалтерию: один на следующий день после составления, 

другой - в конце месяца вместе с Отчетом о движении скота и птицы на ферме  

Животные, приобретенные на стороне, приходуются на основании товарно-

транспортных накладных, счетов-фактур, а племенные животные - еще и на основании 

Племенных свидетельств. 

В день перевода лошадей из одной учетной группы в другую составляется Акт на 

перевод животных из группы в группу На каждый случай выбытия поголовья (забоя, 

прирезки, падежа или гибели от стихийного бедствия) составляется Акт на выбытие скота 

и птицы. В акте обязательно указываются причины и обстоятельства выбытия животных, а 

также возможное использование продукции (в пищу, на корм другим животным, 

уничтожение и т. п.). Акт составляется в день выбытия животного комиссией в составе 

зоотехника, ветврача, заведующего фермой и работника, за которым закреплено животное, 

и после этого утверждается руководителем предприятия [ 5 ]. 

Все операции по движению лошадей в соответствии с первичными документами 

отражаются в Книге учета движения животных и птицы, которая обычно ведется по месту 

содержания животных. 

В конце месяца итоги Книги используются для заполнения Отчета специальной 

формы, который вместе с подтверждающими первичными документами сдает в 

бухгалтерию зоотехник или лицо, ответственное за первичный учет лошадей. 

В бухгалтерском учете животных учитывают по количеству голов, живой массе и 

стоимости, при этом племенных животных – отдельно, согласно утвержденной 
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Инструкции. Молодняк лошадей учитывается в составе запасов. Аналитический учет 

ведется по году рождения и полу лошади в разрезе материально ответственных лиц по 

таким группам: 

- молодняк рабочих лошадей; 

- молодняк племенных лошадей (по породам). 

Взрослые лошади (конематки и жеребцы) учитываются в составе основных средств. 

Аналитический учет ведется относительно каждой головы взрослой лошади 

отдельно.Перевод, лошадей в основное стадо осуществляется в возрасте трех или четырех 

лет в зависимости от их развития. Лошади высокого скакового и бегового класса 

переводятся в более зрелом возрасте. 

      Взрослые лошади, выбракованные из основного стада после потери 

производственного назначения, приходуются на специальный субсчет "Взрослый скот, 

выбракованный из основного стада" в зависимости от того, производится откорм поголовья 

или нет. 

Оценка поголовья лошадей зависит от того, где они учитываются на балансе: в 

составе запасов или основных средств. 

       В коневодстве имеется состав статей расходов, который может включать и 

другие статьи. Приблизительный перечень статей  может быть следующим: 

- затраты на оплату труда (работников, непосредственно занятых уходом за 

лошадьми); 

- средства защиты животных (стоимость биопрепаратов и дезинфицирующих 

средств); 

- корма (стоимость собственных и покупных кормов); 

- работы и услуги (собственных вспомогательных производств и сторонних 

организаций); 

- затраты на ремонт необоротных активов; 

- прочие расходы на содержание необоротных активов (амортизация основных 

средств и др.). 

     Стоимость рабочих и продуктивных лошадей подлежит амортизации в 

бухгалтерском учете в течение срока их полезного использования в случае, если существует 

амортизируемая стоимость (это первоначальная или переоцененная стоимость поголовья за 

вычетом его ликвидационной стоимости). 

- прочие затраты (стоимость спецодежды, подстилки, расходы на страхование 

имущества и пр.); 

- непроизводительные расходы (потери от падежа молодняка и взрослых лошадей на 

откорме, за исключением потерь от стихийных бедствий; суммы, подлежащие возмещению 

виновными лицами, и стоимость сырья, полученного при падеже животных, -шкур, 

технического мяса по ценам возможной реализации); 

- общепроизводственные расходы. 

Конкретный перечень статей расходов в коневодстве каждое предприятие 

устанавливает самостоятельно и отражает в приказе об Учетной политике. 

Информация по движению животных отражается в регистрах бухгалтерского учета.  

объектом калькулирования в коневодстве, в частности, являются: 

- для основного стада - приплод, рабочий день; 

- молодняка на выращивании - прирост живой массы. 

    Себестоимость 1 головы приплода: 

- рабочих лошадей - приравнивается к стоимости 60 кормо-дней содержания 1 

головы взрослой рабочей лошади. В свою очередь, себестоимость 1 кормо-дня 

рассчитывается путем деления общей суммы затрат на содержание рабочих лошадей на 

количество кормо-дней  
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- племенных лошадей - равняется сумме расходов на содержание основного стада 

таких лошадей (без стоимости побочной продукции), деленной на количество голов 

приплода на момент отлучки  

     Себестоимость одного рабочего дня определяется путем деления общей суммы 

затрат на содержание рабочих лошадей (без стоимости приплода, навоза и другой побочной 

продукции) на количество отработанных рабочих дней такими лошадьми (за исключением 

дней работы на самообслуживании). 

Полученная себестоимость одного рабочего дня используется при распределении 

расходов на потребителей путем умножения на количество рабочих дней (коне-дней). 

     Себестоимость прироста живой массы молодняка лошадей (племенных и 

рабочих) состоит из суммы расходов на выращивание этого молодняка (без стоимости 

побочной продукции). Такие затраты относятся (пропорционально кормо-дням) на 

увеличение балансовой стоимости молодняка, который был в группе на начало года и 

поступил в текущем году, включая приплод. 

     Себестоимость молодняка лошадей, переведенного в основное стадо, 

реализованного и оставленного на конец года для дальнейшего выращивания, исчисляется 

путем прибавления к стоимости молодняка на начало года (в момент приобретения или 

отлучки от конематок) затрат на содержание жеребят в текущем году, рассчитанных как 

произведение количества кормо-дней на их себестоимость. 

    Себестоимость 1 дозы разбавленной спермы жеребцов-производителей 

исчисляется путем деления суммы расходов на их содержание и технологических затрат 

(стоимость химикатов и азота, оплата труда специалистов и проч.) за вычетом суммы 

побочной продукции на количество доз фактически реализованной спермы.  

Налоговый учет в коневодстве осуществляется в соответствии с нормами налогового 

законодательства. 

    Животные могут выступать в качестве как средств труда, так и предметов труда. 

Как средства труда используют животных, от которых при жизни получают продукцию 

(молочных коров, рабочих лошадей, верблюдов, овец). Учет этих животных ведут на счете 

2415 «Прочие основные средства», субсчета «Продуктивный скот» и «Рабочий скот». В 

качестве предметов труда выступают животные, продукцию от которых в основном 

получают после забоя (молодняк и взрослые животные, предназначенные для откорма и 

забоя). Этих животных учитывают на счете 2520 «Животные» 
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Скотово́дство — доминирующая отрасль животноводства, специализирующаяся на 

разведении крупного рогатого скота для получения молока, говядины, кожевенного сырья, 

а также в качестве тягловой силы. В зависимости от основной направленности 

деятельности скотоводческие хозяйства разделяются на молочные, мясо-молочные и 

мясные. В зависимости от типа хозяйствования различают кочевое скотоводство (наиболее 

древнее), полукочевое (или отгонное) и стойловое, преобладающее в наше время. 

Скотоводство практикуется во всём мире и играет важную роль в экономике многих стран. 

В настоящее время по поголовью крупного рогатого скота 

лидируют Индия, Бразилия, США, Китай и Аргентина, а по производству молока — 

Индия, США, Китай, Германия и Бразилия[ [1]. 

На долю скотоводства Казахстана  приходится 43, 1 % от общего объема продукции 

сельского хозяйства. Главными товарными отраслями животноводства являются 

овцеводство, скотоводство, коневодство, верблюдоводство [2]. 

Особенностью животноводства является, то, что оно дает большое количество 

разнообразной продукции, вследствие этого калькуляция животноводческой продукции 

является наиболее сложной из всех видов продукции сельскохозяйственного производства. 

Основными калькулируемыми видами продукции животноводства является молоко, 

шерсть, яйцо, мед, приплод, а также привес и прирост животных в зависимости от того, 

подлежит ли эта группа скота взвешиванию или на нее начисляется прирост, например, в 

коневодстве, верблюдоводстве, звероводстве, и т.д. 

Животные в сельскохозяйственных предприятиях выступают в роли средств труда 

(продуктивный и рабочий скот) и предметов труда (молодняка и взрослые животные на 

откорме). В  качестве средств труда выступают животные, от которых при их жизни 

получают продукцию: молочное стадо коров, рабочие лошади, верблюды, овцы и др. в 

качестве предметов труда выступают животные, продукцию от которых в основном 

получают после их забоя (нагульный молодняк и выбракованные из основного стада 

животные), а так же молодняк до его перевода в основное стадо.  

Продукцией процессов выращивания и откорма животных выступает привес 

(прирост) живой массы, стоимость которого равна затратам по содержанию 

соответствующих видов и групп животных. Привес (прирост) присоединяется к 

первоначальной массе и стоимости животных.  

Животные на выращивании и откорме представляют собой, по существу, 

незавершенное производство отрасли животноводства и для их учета на счете 2930 

«незавершенное строительство» рекомендуется открывать отдельный субсчет «молодняк 

животных на выращивании и откорме». 

В процессе выращивания молодняка животных и откорма 

скота в стаде постоянно происходят изменения. Количество животных увеличивается за 

счет получения приплода от своего маточного поголовья, так и за счет приобретения 

племенного молодняка. Увеличивается так же откормочное поголовье за счет постановки 

на откорм скота, выбракованного из основного стада. В стаде постоянно происходят 

изменения вследствие перемещения молодняка из одной возрастной группы в другую 

увеличения живой массы и стоимости скота. 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%96%D0%B8%D0%B2%D0%BE%D1%82%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D0%B4%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D1%80%D1%83%D0%BF%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D1%80%D0%BE%D0%B3%D0%B0%D1%82%D1%8B%D0%B9_%D1%81%D0%BA%D0%BE%D1%82
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%BA%D0%BE
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%BE%D0%B2%D1%8F%D0%B4%D0%B8%D0%BD%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%BE%D0%B6%D0%B0_(%D0%BC%D0%B0%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%B8%D0%B0%D0%BB)
https://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%A2%D1%8F%D0%B3%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D1%8B%D0%B5_%D0%B6%D0%B8%D0%B2%D0%BE%D1%82%D0%BD%D1%8B%D0%B5&action=edit&redlink=1
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%BE%D1%87%D0%B5%D0%B2%D0%BD%D0%B8%D0%BA%D0%B8
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D1%82%D0%B3%D0%BE%D0%BD%D0%BD%D0%BE%D0%B5_%D0%B6%D0%B8%D0%B2%D0%BE%D1%82%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D0%B4%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%97%D0%B0%D0%B3%D0%BE%D0%BD
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%98%D0%BD%D0%B4%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D1%80%D0%B0%D0%B7%D0%B8%D0%BB%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%A8%D0%90
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D1%80%D0%B3%D0%B5%D0%BD%D1%82%D0%B8%D0%BD%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%B5%D1%80%D0%BC%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%BA%D0%BE%D1%82%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D0%B4%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE#cite_note-1
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Немаловажное значение имеет своевременный учет полученного приплода. Телят 

приходуют в день их рождения.  

Движение молодняка и животных на откорме оформляют при помощи 

специализированных документов. Для организации точного учета важно оформить эти 

документы своевременно, чтобы в них нашли свое отражение все изменения в количестве, 

массе и стоимости молодняка и животных на откорме. 

Формы первичных документов  могут быть разработаны хозяйствующим 

субъектом самостоятельно, с соблюдением минимальных требовании, утвержденных 

уполномоченным органом.  

Основным первичным документом, по которому приходуют 

приплод большинства животных, является акт на оприходование приплода   животных. 

Документ составляют в 2 экземплярах работники хозяйства с участием зоотехника и 

ветеринарного врача [3].. В акте оказывают, за кем из животноводов было закреплено 

расплодившееся животное, кличку и номер матки, количество и массу родившихся 

животных их пол, присвоенные молодняку номера, отличительные признаки (масть, 

приметы, промеры). В акте записывают всех животных данного вида, расплодившихся в 

хозяйстве. 

Большое значение имеет правильное документальное оформление перевода 

животных из одной технологической или возрастной группы в другую. Перевод молодняка 

в другие группы и в основное стадо производят в определенные сроки. Телок старше 2 лет 

переводят в группу коров в день отела, бычков старше года (выращиваемых на племя) 

переводят во взрослое стадо в 18 – месячном возрасте.  

Перевод животных в другие возрастные группы оформляют актом на перевод 

животных из группы в группу. Этот документ составляют в день перевода молодняка из 

младшей возрастной группы в старшую; при переводе скота основного стада на откорм в 

следствие его выбраковки; при переводе молодняка в основное стадо (формирования 

основного стада). В акте на перевод животных из группы в группу приводят данные, 

характеризующие переводимых животных (количество масса, пол, возраст, оценка и др.), а 

также указывают фамилии работников хозяйства, за которыми они были закреплены и под 

чью ответственность переданы. В составлении акта, кроме животноводов, обязательно 

принимают участие ветеринарно – зоотехнические работники. 

В случае забоя, падежа, вынужденной прирезки, ликвидации скота по другим 

причинам, в день выбытия животного составляют акт на выбытие животных и птицы. В 

акте приводят характеристику выбывшего животного и указывают причины выбытия. На 

оборотной стороне акта перечисляют виды и количества продукции, полученной от 

выбытия скота и ее назначение. Акт подписывают руководитель хозяйства (отделение, 

фермы), зоотехник, ветеринарный врач и лицо, за которым было закреплено выбывшее 

животное. 

Продукты  забоя,а также используемые продукты 

падежа  животных сдают на склад хозяйства по накладной, которую с распиской 

кладовщика, принявшего продукцию, прилагают к акту на выбытие животного. 

Особенности учета молодняка и животных на откорме является то, что в процессе 

выращивания и откорма при неизменном количестве голов меняется и вес, и стоимость за 

счет присоединения к первоначальной массе привеса или прироста животных. Для 

определения получаемого прироста живой массы скота и соответственно его до оценки, 

необходимо систематическое взвешивание животных. Результаты взвешивания отражают 

в специальной ведомости. Взвешивание молодняка крупного рогатого скота или взрослого 

поголовья этих видов животных, находящихся на откорме, необходимо производить 

ежемесячно. Кроме того, взвешивание животных необходимо проводить в следующих 

случаях: при рождении, приобретении молодняка, переводе в следующую возрастную 
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группу и основное стадо (а по овцам - при отбивке), при постановке выбракованных 

животных основного стада на откорм, при снятии с откорма перед забоем. В тех случаях, 

когда взвешивание животных невозможно (например, нетелей, супоросных разовых и 

проверяемых свиноматок и суячных молодых овцематок на определенной стадии 

беременности и т.д.), их масса принимается по последнему взвешиванию. В последующем 

прирост живой массы определяют путем взвешивания этих животных после их отела, 

опороса или окота. 

Поголовье крупного рогатого скота взвешивают полностью.  

Выборочное взвешивание организует следующим образом: отбирают и взвешивают 

определенное количество (не менее 5 %) животных по каждой возрастной группе. При этом 

следует выбирать наиболее типичные для группы экземпляры. Затем определяет 

среднюю массу одной взвешенной головы по каждой возрастной группе отдельно. Для 

этого общую массу животных, которых взвешивали, делят на количество голов взвешенных 

животных [4]. 

После этого путем умножения средней массы одной головы на общее количество 

голов, числящихся в данной возрастной группе, устанавливают живую массу всего 

поголовья на конец отчетного периода.  

Определив живую массу животных на конец отчетного периода сплошным 

или выборочным взвешиванием, находят полученный за этот период времени 

прирост живой массы 

 Все изменения в стаде, зафиксированные в первичных документах, отражают 

в книге учета движения животных и птицы, которую ведут по половозрастным 

группам скота. 

На каждую группу животных в книге отводят несколько  страниц.  Данные 

записывают в книгу в день, когда произошли изменения в стаде, на 

основании соответствующих первичных документов. При этом по приходу отражают 

приплод, перевод из других групп, покупку, а также прирост живой массы и. т.д.; по 

расходу – реализацию (по видам), перевод в другие группы, падеж и др. учет ведут по 

количеству голов их живой массе. 

Ежемесячно в книге учета движения животных и птицы выводит итоги, 

которые переносят в отчет о движении скота.   Отчет составляют в 2 – х. экземплярах, один 

из которых остается в хозяйстве, а второй – с приложенными к нему первичными 

документами передают в бухгалтерию. 

В отчете по каждой учетной группе скота показывают остаток на начало месяца, 

движения за месяц и выводят остаток на конец месяца. В отчет о движении скота и птицы 

включают так же данные о движении скота основного стада. Этот отчет отражает весь 

оборот стада животных за отчетный период. 

Оприходование приобретенного молодняка животных, птицы и взрослого скота для 

доращивания и откорма производят по ценам приобретения с добавления всех расходов, 

связанных с покупкой и доставкой животных в хозяйство. 

Полученный в хозяйстве приплод  оценивают в следующем порядке: 

телят в молочном скотоводстве –  по учетной стоимости головы приплода; телят в мясном 

скотоводстве –  исходя из живой массы теленка и учетной стоимости килограмма живой 

массы отъемышей;   

При переводе молодняка животных в течение отчетного периода из одной 

возрастной группы в другую или в основное стадо его оценивают по стоимости  на начало 

отчетного периода плюс затраты на выращивание, исчисленные  по учетной стоимости 1 кг 

(ц) прироста живой массы (или 1 кормо-дня для тех видов животных, по  которым 

ежемесячно исчисляют  прирост на момент перевода).   
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Применение условной оценки учетной стоимости, при оприходовании приплода, 

при переводе молодняка в основное стадо обусловлено тем, что фактическая себестоимость 

молодняка и животных на откорме может быть определена только по окончании отчетного 

периода. Движение же их происходит в течение этого периода, когда фактическая 

себестоимость неизвестна.  

Учетной политикой хозяйствующего субъекта должно быть определено, какой 

показатель будет выступать в качестве учетной стоимости: средняя фактическая 

себестоимость за предыдущий квартал (месяц, год); условный постоянный показатель, 

применяемый неизменно в течение отчетного периода и  тд.   

В конце отчетного периода учетная стоимость должна быть доведена до 

фактической путем расчета суммы и процентов отклонений. Суммы и проценты 

отклонений рассчитывают исходя из остатка на начало и поступления за  месяц.   

Отклонения учитывают на тех же счетах, что и животные, и записываются сторно - 

экономия или обычной записью - перерасхода.   

Дальнейшее движение зависит от того,  куда будет  направлен приплод: 

- на выращивание  и откорм (дебет счета 2930 «Незавершенное строительство», 

субсчет «Молодняк  животных на выращивании и откорме»),  

- реализован (дебет счета 7010 «Себестоимость реализованной продукции (работ, 

услуг)»), 

- отправлен на забой (дебет счета 8310 «Вспомогательные производства», субсчет 

«Убойный цех») и  др.   

      В отчетных данных молодняк животных на выращивании и откорме отражают только 

по фактической себестоимости. Следовательно, учет нужно осуществлять в соответствии 

с требованиями, установленными в Учетной политике.   
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учета, Алматы 2000 год  
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Меншіктік салықтар бойынша есептілік 

 

Тюлюбекова С.Е. - магистрант 

Алматы экономика және статистика академиясы 

e-mail: Saniya0112@mail.ru  

 

Меншіктік салықтарға  мүлік, жер және  көлік салықтары жатады. 

Салық кодексінің 492-бабы, 3-тармағы бойынша көлік салығын есептеуде 

республикалық бюджет туралы заңмен бекітілген және тиісті қаржылық жылдың 1 

қаңтарында қолданыста болатын АЕК қолданылады. Осылайша, 2020 жылғы көлік салығын 

есептеу барысында 2651 теңге мөлшеріндегі АЕК қолданылады. “2021-2023 жылдарға 

арналған республикалық бюджет туралы” заңға сәйкес, көлік салығы 1 АЕК – 2917 

теңге есебіне сай салынады. 

2020 жылғы салық мөлшерін  есептеу үлгісі (үш әрекет арқылы орындалады) 

Берілгені: сізге қозғалтқыш  көлемі 2300 см³ жеңіл көлікке салық төлеу  қажет. Ол 

үшін төмендегі кестеде мысалдарды салық кодексінен келтірдік.  

 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%BA%D0%BE%D1%82%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D0%B4%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%BA%D0%BE%D1%82%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D0%B4%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE
mailto:Saniya0112@mail.ru
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Кесте  1 -  Көлік салығын есептеу жолдары  

 

1 ҚР қолданыстағы салық кодексінің 492-бабы, 1-

тармағына сәйкес, сіздің көлігіңіз «2000 см³-ден 

жоғары 2500 см³-ге дейін» тобына жатады. Бұл топ 

үшін белгіленген салық  мөлшерлемесі — 6 АЕК. 

6 × 2 651 = 15 906 тг 

2 Бұл ақырғы сома емес. Енді «артық текшелерді» 

есепке алу керек, нақты айтсақ: 2000 см³ көлемінен 

жоғары әр бірлікке 7 теңге  төленеді. Сіздің 

жағдайда  мұндай «текшелердің» саны — 300. 

300 × 7 = 2 100 тг 

3 Шыққан соманы қосу ғана қалды 15 906 + 2 100 = 18 006 тг 

 

 "Көлік құралдары салығы, жер салығы мен мүлік салығы бойынша декларация 

(700.00-нысан)" салық есептілігі жасау қағидалары: 

- "Салық және бюджетке төленетін басқа да міндетті төлемдер туралы" 

Қазақстан Республикасының 2017 жылғы 25 желтоқсандағы Кодексіне сәйкес әзірленген 

және  

- қосымшаларға сәйкес салық төлеушілердің көлік құралдары салығын,   

- жер салығы мен мүлік салығын есептеуге арналған "Көлік құралдары салығы, 

жер салығы мен мүлік салығы бойынша декларация" салық есептілігін жасау тәртібін  

айқындайды. 

Келесі кестеде меншікті салықтар бойынша шоттар корреспонденциясын  

қарастырамыз.  

 

Кесете 2 -  Мүлік, жер және көлік салықтары бойынша шоттар корреспонденциясы 

 

№ Мазмұны Дт Кт 

1 Жеңіл автокөлік бойынша салық есептелді    

2 Жер салығы есептелді   

 

Корпоротивті салықтар бойынша салық ставкасы 

 10 % - ауыл шаруашылығы өнімін, омарта шаруашылығы өнімін, аква өсіру 

(балық өсіру шаруашылығы) өнімін өндіруші заңды тұлғалардың салық салынатын 

табысына қолданылады; 

 20% - жалпыға ортақ салық режимін қолданатын заңды тұлғалардың салық 

салынатын табысына қолданылады; 

 15% - төленген кіріс сомасына қолданылады (бейрезидент Қазақстан 

Республикасындағы көздерден алған табыстардан басқа). Кірістердің кейбір түрлері төлем 

көзінен салық салынатын болады. Оларға, дивидендтер, бейрезидент тұлға Қазақстан 

Республикасындағы көздерден алған кірістер, заңды тұлғаларға төленетін сыйақы және 

басқалар жатады. Салық кірістерді төлеу нысаны мен орнына қарамастан табыс төлеу 

кезінде төлем көзінен ұсталады, әдетте, төлем жүргізілген ай аяқталғаннан кейін бес жұмыс 

күнінен кешіктірмей беріледі. 

КТС жататын кірістер келесі формула бойынша есептеледі: 

 

ССТ = ЖЖТ+/- табыс корректировакасы – ұсталымдар +/- табыс 

корректировакасы мен ұсталымдары 

 

КТС келесі формуламен есептеледі 

 

КТС = 20% (ССТ-ССТ азаюы-өткен жылдар шығындары) 

http://adilet.zan.kz/kaz/docs/K1700000120#z13681
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Кесте 3 – корпоративтік табыс салығы бойынша нысандар 

 

№ Есептілік түрі Мазмұны Нысан 

1 2 3 4 

 Сатылған тауарлар, 

орындалған жұмыстар, 

көрсетілген қызметтер 

бойынша қосылған құны 

салығын төлеушi болып 

табылмайтын салық 

төлеушiлердiң 

шығыстары 

Бұл нысанды қосылған құн салығын төлеуші 

болып табылмайтын тұлғалар толтырады. 

Нысанда шегерімге жатқызылмайтындарды 

қоса алғанда, сатып алынған тауарлар 

(жұмыстар, қызметтер) туралы мәліметтер 

көрсетіледі. Осы нысандағы мәліметтер 

декларацияға және оған қосымшаларға 

көшірілмейді 

 

100.01 

2 Тіркелген активтер 

бойынша шегерімдер 

 

Бұл нысан Салық кодексінің 265, 266, 267, 268, 

269, 270, 271, 272 және 273-баптарына сәйкес 

тіркелген активтер бойынша шегерімдерді 

айқындауға, сондай-ақ Салық кодексінің 300-

бабы 1-тармағына сәйкес кейінгі салық 

кезеңдеріне көшірілетін І топтың тіркелген 

активтерін шығарудан залалды айқындауға 

арналған 

 

100.02 

3 Бейрезиденттің 

басқарушылық және 

жалпы әкімшілік 

шығыстары 

Бұл нысан Салық кодексінің 662, 663, 664 және 

665-баптарына сәйкес шегерімге 

жатқызылатын басқарушылық және жалпы 

әкімшілік шығыстар сомасын айқындауға 

арналған және Қазақстан Республикасымен 

жасасқан қосарланған салық салуды болдырмау 

және табыстарға немесе мүлікке (капиталға) 

салық салудан жалтарудың алдын алу туралы 

халықаралық шарттың (бұдан әрі – 

халықаралық шарт) ережелері нқолданылатын 

тұрақты мекеме арқылы қызметін Қазақстан 

Республикасында жүзеге асыратын 

бейрезидент толтырады. 

 

100.03 

4 Халықаралық шарттарға 

сәйкес салық салудан 

босатылуы тиіс табыс 

Бұл нысан Қазақстан Республикасы жасаған 

халықаралық шарттарға сәйкес салық салудан 

босатылуы тиіс табысты айқындауға арналған. 

Салық кодексінің 2-бабы 5-тармағына сәйкес 

егер Қазақстан Республикасы 

ратификациялаған халықаралық шартта Салық 

кодекстегіден өзгеше қағидалар белгіленсе, 

онда Қазақстан Республикасы 

ратификациялаған халықаралық шарттың 

қағидалары қолданылады. 

 

100.04 

5 Төленген шетелдік 

салық пен есепке 

жатқызу сомасынан 

шетел көздерінен 

алынған табыстар 

Бұл форма шетелдік көздерден алынған 

табыстарын, оның ішінде Салық кодексінің 225 

– 240-баптарына сәйкес салық салу 

жеңілдіктері бар елдердегі көздерден алынған 

табыстарын, сондай-ақ төленген шетелдік 

салықтығы және оларды есепке жатқызу 

сомаларын анықтауға арналған. 

 

100.05 
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6 Бөлек есепке алуды 

жүргізуді көздейтін 

қызмет түрлері 

бойынша корпоративтік 

табыссалығын есептеу 

жөніндегі салық салу 

объектілері және 

(немесе) салық салуға 

байланысты объектілер 

туралы 

Бұл нысан бөлінетін санаттар бойынша КТС 

есептеу жөніндегі, Салық кодексінде көзделген 

жағдайларда салықтық есепті бөлек жүргізу 

қарастырылған салық салу объектілері және 

(немесе) салық салуға байланысты объектілер 

туралы ақпараттарды көрсетуге арналған. 

100.06 

7 Жылдық қаржылық 

есептіліктің 

құрамдауыштары 

туралы мәліметтер 

Бұл нысанды халықаралық стандарттарға және 

бухгалтерлік есеп және қаржылық есептілік 

бойынша Қазақстан Республикасының 

заңнамасына сәйкес есепті салық кезеңі үшін 

дайындалған бухгалтерлік есептің деректері 

негізінде (осы Қағидалардың 1-тармағының 

төртінші абзацында көрсетілген жер қойнауын 

пайдаланушыларды қоспағанда) салық төлеуші 

толтырады 

100.07 

8 Филиалдың немесе 

өкілдіктің қызметін 

қамтамасыз ету үшін 

бейрезидент – заңды 

тұлғадан алынған 

активтер 

Бұл нысан филиалдың немесе өкілдіктің 

қызметін қамтамасыз ету үшін, бейрезидент-

заңды тұлғадан алынған активтердің кірісін 

және шығысын көрсетуге арналған. 

100.08 

9 Бақыланатын шетелдік 

компанияның қаржылық 

кірістеріне салық салу 

Бұл форма есепке жатқызуға және 

корпоративтік табыс салығына жататын, БШК 

кірісінен төленетін көзден ұсталатын, немесе 

БШК салық салатын кірісінен төленген, 

Қазақстан Республикасы көздерінен алынған 

БШК қаржылық кірістер немесе ПҮ БШК 

қаржылық кірістер сомасы, БШК қаржылық 

кірістер немесе ТМ БШК қаржылық кірістер 

мен кіріске салық туралы ақпараттарды 

көрсетуге арналған. 

100.09 

10 Коммерциялық емес 

ұйымдарғасалық салу 

Аталған нысан Салық кодексінің 289-бабы 1-

тармағының шартына сәйкес акционерлiк 

қоғамдарды, мекемелердi және тұтыну 

кооперативтерiн қоспағанда, жекеменшік 

пәтерлер (үй-жайлар) иелерiнің 

кооперативтерiнен басқа Салық кодексінің 289-

бабы 2-тармағында көрсетілген кірістер 

бойынша коммерциялық емес ұйымдардың 

салық салу объектісі туралы мәліметтерін 

көрсетуге арналған. 

100.10 

11 Өтеусіз алынған 

(берілген) мүлік 

(қайырымдылық көмек, 

демеушілік көмек, ақша 

және басқа мүлік), 

мүшелік және кіру 

жарналары 

Осы нысан коммерциялық емес ұйымдардың 

кіріс сомаларын айқындауға арналған 
100.11 

Жер салығы келесідей формуламен есептеледі 

 

Жер салығы = Салық базасы * Салық ставкасы (өзгертулерді есекере 

отырып) 
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"Жер салығы мен мүлік салығы бойынша ағымдағы төлемдер есебі (701.01-нысан)" 

салық есептілігін жасау қағидалары. 

"Жер салығы мен мүлік салығы бойынша ағымдағы төлемдер есебі (701.01-нысан)" 

салық есептілігін жасау қағидалары: 

- "Салық және бюджетке төленетін басқа да міндетті төлемдер туралы" 

Қазақстан Республикасының 2017 жылғы 25 желтоқсандағы Кодексіне сәйкес әзірленген 

және  

- салық кезеңінің басында бар салық салу объектілері бойынша  

- және салық кезеңі ішінде салық міндеттемелері өзгерген кезде жер салығы мен 

мүлік салығын есептеуге арналған "Жер салығы мен мүлік салығы бойынша ағымдағы 

төлемдердің есебі" салық есептілігі нысанын (бұдан әрі – есеп) жасау тәртібін 

айқындайды.  Есепті Салық кодексінің 498 және 517-баптарында көрсетілген жеке және 

заңды тұлғалар жасайды. 

Есепті толтыру кезінде түзетулерге, тазартуларға және өшіруге жол берілмейді. 

Көрсеткіштер болмаған кезде есептің тиісті торкөздері толтырылмайды. 

Осы Қағидаларда мынадай арифметикалық белгілер қолданылады: "+" – қосу; "–" 

– алу; "х" – көбейту; "/" – бөлу; "=" – тең. 

Сомалардың теріс мәндері есептің тиісті жолының (бағанының) бірінші сол 

жақтағы торкөзінде "–" белгісімен белгіленеді. 

Есепті жасау кезінде: 

1) қағаз жеткізгіште – қара немесе көк сиялы қаламмен немесе қаламұшпен 

баспаханалық бас әріптермен немесе баспа құрылғысын пайдалана отырып толтырылады; 

2) электрондықнысанда – Салық кодексінің 208-бабына сәйкес толтырылады. 

Пайлық инвестициялық қорактивтерінің құрамына кіретін объектілер бойынша 

есепті пайлық инвестициялық қордың басқарушы компаниясы толтырады және табыс 

етеді. 

Концессия шарты бойынша берілген объектілер бойынша есепті концессионер 

толтырады және табыс етеді. 

Салық төлеуші (салық агенті) есепті Салық кодексінің 204-бабының 2-тармағына 

сәйкес қағаз және (немесе) электрондық жеткізгіштерде қазақ және (немесе) орыс 

тілдерінде жасайды, қолқояды, (Қазақстан Республикасының заңнамасында белгіленген 

жағдайларда мөрмен не электрондық цифрлық қолтаңбамен) куәландырады. 

 

Есепті тапсырған кезде: 

1) келу тәртібінде қағаз жеткізгіште – екі данада жасалады, бір данасы есепті 

қабылдаған мемлекеттік кірістер органы қызметкерінің тегі, аты, әкесінің атын (болған 

кезде) мен қойылған қолы және мөрдің (мөртабан) бедері белгісімен салық төлеушіге 

(салық агентіне) қайтарылады. 

2) пошта арқылы хабарламасы бар тапсырыс хатпен қағаз жеткізгіште – салық 

төлеуші (салық агенті) пошта немесе өзгелей байланыс ұйымының хабарламасын алады;  

3) ақпараттарды компьютерлік өңдеуге жол беретін электрондық нысанда – салық 

төлеуші (салық агенті) мемлекеттік кірістер органдарының салық есептілігін қабылдау 

жүйесінің салық есептілігінің қабылданғаны немесе қабылданбағандығы туралы 

хабарлама алады. 

Пайдаланылған әдебиеттер 

1 ҚР Салық кодексі 1 қаңтар 2021 жылғы жағдайы бойынша 

2 ҚР бухгалтерлік есебінің типтік шоттар жоспары 2 қазан 2018 жылғы №877 

3 Интернет ресурс: www.adilet.kz1 қаңтар 2021 жылғы жағдайы бойынша 

4 Интернет ресурс:www.uchet.kz1 қаңтар 2021 жылғы жағдайы бойынша 

5 Интернет ресурс:https://prg.kz/1 қаңтар 2021 жылғы жағдайы бойынша 

 

 

http://adilet.zan.kz/kaz/docs/K1700000120#z13681
http://adilet.zan.kz/kaz/docs/K1700000120#z498
http://adilet.zan.kz/kaz/docs/K1700000120#z517
http://adilet.zan.kz/kaz/docs/K1700000120#z208
http://adilet.zan.kz/kaz/docs/K1700000120#z204
http://www.adilet.kz/
http://www.uchet.kz/
https://prg.kz/
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ШОБ тиімділігіне әсер етуші нарықтық инфрақұрылым мен 

институционалды ортаның ағымдағы жағдайы 

 

   Альжанова А.З. - магистрант,  

 Алматы экономика және статистика академиясы 

e-mail: anaraalzhanva@mail.ru  

 

Жеке институттар мен институционалды ортаның тиімділігін анықтау өзге 

экономикалық айнымалылар сияқты тура бағалау көрсеткіштерімен ерекшеленбейді. 

Шағын және орта бизнес тиімділігін бағалауда институционалды көрсеткіштері арқылы 

бағалау әдісі енді ғана қалыптасып жатыр. Бұған дейін институционалды ортаны бағалауда 

мемлекеттегі экономикалық бостандық(Heritage Foundation Economic Freedom of the World), 

мемлекеттік басқарудың сапасы, саяси сыбайлас жемқорлық, іскерлік тәуекелдер сияқты 

көрсеткіштер арқылы сипатталатын. Олардың ішінде тағы экономикалық трансформация 

индикаторлары (EBRD Transition indicators), экономикалық өсу ортасының сапасы (GS 

GES), бизнесті жүргізу шарттар инсдексі (World Bank Doing Business), қоғамдық адалдық 

индексі (The Public Integrity Index) және т.б. [1, 5б]. 

Жаңа институционалды экономикалық теорияға сәйкес, институционалды ортаны 

анықтаудың барлығына ортақ тәсілдемесі жоқ. Дегенмен, институционалистер 

О.Уильямсон, Д. Норт теорияларында «инстиуционалды орта – экономикалық іс-әрекеттің 

ойын тәртібін анықтайтын орта» деп бұл категорияны сипаттайды.  

Қазақстан Республикасында шағын және орта бизнестің инстиуционалды ортасы 

негізінен келесідей ережелерден құралады (кесте 1): 

- «Шаруашылық қызметтің бостандығы және кәсіпкерлікті дамыту туралы Қазақ 

КСР» заңы, 11 желтоқсан 1990 жыл; 

- «Жеке кәсіпкерлікті қорғау және қолдау туралы ҚР Заңы», шілде1992 ж; 

- «Шағын кәсіпкерлікті мемлекеттік қолдау» туралы ҚР Заңы № 131-I, 1997 ж. 19 

маусым; 

- «Жеке кәсіпкерлік туралы» ҚР Заңы № 135-I, 19 маусым, 1997 ж; 

- «Жеке меншік кәсіпкерлік туралы» ҚР Заңы, 31 қаңтар 2006 

- «Тура инвестицияларды мемлекеттік қолдау» туралы ҚР Заңы, 28 ақпан 1997 ж.; 

- «ҚР Кәсіпкерлік кодексі», 29 қазан 2015 ж. 

- Шетелдік тәжірибемен салыстырғанда, қазақстандық бизнес классификаторы 

әлдеқайда төмен, мысалы, АҚШ шағын бизнес субъектілерінде қызмет жасайтын адам саны 

500 адамға дейін, кей салаларында 1500 адамға дейін жетеді. Дегенмен, бұны 

мемлекеттердің даму деңгейі мен шағын және орта бизнес даму деңгейлерінің әр 

түрлілігімен түсіндіруге болады. 

Төмендегі кесте 1 сипаталған негізгі кәсіпкерліктің заңнамаларының оң және теріс 

жақтары анықталды. 

 

Кесте 1 

 ҚР ШОБ субъектілерінің классификациясы 

 

 Микробизнес Шағын бизнес Орта бизнес 

қызметкерлердің 

жылдық орташа саны 

 

<15 

 

<100 

 

100<250 

жылдық орташа 

табыс 

30 000 АЕК 300 000 АЕК 3 000 000 АЕК 

Ескертпе -[2, 136 б] 

mailto:anaraalzhanva@mail.ru
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2015 жылға дейін қабылданған заңдардың бәрі бірін-бірі толықтырады. Кәсіпкерлік 

қызметті еркін жүзеге асырудың заңнамалық, экономикалық және әлеуметтік аспектілерін 

анықтаған алғашқы заңнамалық актіден бастап шағын кәсіпкерлікті кешенді мемлекеттік 

қолдау, шағын кәсіпкерлікті қолдауда барлық инфрақұрылымдарға қол жетімділік, шағын 

кәсіпкерлікті қолдауда халықаралық қарым-қатынас орнатудың маңыздылығы және 

тәжірибені отандық ШБ субъектілеріне бейімдеу талаптары мен шарттары анықталады. 

Дегенмен, бұлардың ешкайсысы қазіргі заманның талаптарына сай экономиканың 

инновациялық даму жолына түсу мүмкіндіктерін туғызбайды. Осы жерде 2015 жылға дейін 

қабылданған шағын және орта бизнесті мемлекеттік реттеу мен қолдау заңдарының әлсіз 

екендігін байқалады. Бірақ, 1997 жылы қабылданған «Тура инвестицияларды мемлекеттік 

қолдау» туралы ҚР Заңы нарықтық экономика элементтері бар, онда жаңа техника-

технологияларды, ноу-хау және инновациялық үрдістерді енгізу, нарықты жоғары сапалы 

тауарлармен қамту, отандық өнім шығарушыларды мемлекеттік қолдау мен ынталандыру, 

экспортқа шығаратын және импорттық алмастыратын өнімдерді шығаруға бағытталған 

реттеу элементтері бар. Егер де, 1997 жылғы заң шағын және орта бизнесті қолдауда нақты 

қолдау шаралары мен жеңілдіктерді айқындағанда 2017 жылы статистикалық мәліметтер 

өзге жағдайды сипаттар еді [3, 155 б]. 

Осындай, тағы институционалды мәселелерде маңызды орынды шағын және орта 

бизнесті екінші деңгейлі банктер тарапынан несиелеу тетіктерін атауға болады. ЕДБ 

несиелеудің құқықтық тетіктерінің жоқтығы, лизингтік заңнаманың толықтай жұмыс 

істемейтіндігі, лизингтік компаниялардың шағын және орта бизнеспен қарым-

қатынасының жетілмегендігі сияқты жағдайдайлар шағын және орта бизнестің дамуына 

тежеу болады. 

ҚР шағын және орта бизнестің институционалды ортасын қорытындылай келе, 

бизнесті дамытуда нормативтік-құқықтық актілердің толық функционалды қызмет 

жасамауы, бизнесті қолдау әлсіз жақтарының болуы, салық кодексіне, қаржы лизингі 

туралы заңнамаларда инновациялық бизнесті қолдаудың толық ашылмағандығы көрініс 

табады. 

Мысалы, Қаржы лизингісі туралы заңда, лизинг беруші шағын және орта бизнес с 

убъектісіне лизинг нысанын бере отырып, шартқа отырса, оған салықтық немесе өзгедей 

жеңілдіктер болатындығы туралы өзгертулердің болуы, елімізде шағын және орта бизнес 

субъектілерінің тиімді дамуына оң ықпалын тигізер еді [4, 75 б]. 

Шағын және орта бизнесті мемлекеттік қолдаудың негізгі қалыптастыру 

принциптері болып муниципалды, аймақтық және республикалық деңгейде заңнамалық 

құжаттар келесі бағыттар бойынша қабылдануы қажет: 

 «Кәсіпкерлік кодекске» шағын және орта бизнес субъектілеріне әлеуметтік, 

саяси, экономикалық және құқықтық жағымды орта қалыптастыра отырып, құқықтық 

қорғау көрсетуді нақтылау; 

 салық кодексіне инновациялық бизнес субъектілеріне жеңілдіктерді енгізу 

және нақтылау; 

 жаңадан «Инновациялық шағын кәсіпкерлік туралы» заң жобасын қабылдау; 

 лизинг туралы заңнамада лизингтік компаниялар мен шағын және орта бизнес 

субъектілері арасындағы қарым-қатынасты анықтайтын, реттейтін және Салық кодексінде 

лизингтік компанияларға жеңілдіктерді көрсету, нақтылау. 

Қорытындылай келе, қазіргі уақытта ШОБ субъектілерін дамыту үшін Қазақстанда 

сервистік және консалтингтік қызмет көрсету бағдарламаларына аса мән беріліп отыр [5, 

48б]. Ұлттық қордан бөлінетін қаражаттар жеткіліксіздігі мен олардың мақсатты 

пайдаланбайтындығы ШОБ дамуын тежеп отыр. Бірақ мемлекет тарапынан ШОБ дамуын 

ынталандыруда сервистік, қаржыландыру немесе тіркеу шараларын жеңілдету сияқты бір 

мезетті көмек көрсетуден басқа, ШОБ инвестициялық тартымдылығы мен активтерінің 

өтімділігін жоғарылатуға бағытталған шаралар экономиканың инновациялық даму 
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жағдайында ШОБ тиімділігін арттырады. 
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