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Аннотация: В этой статье рассматриваются вопросы роли и значения интеллектуальных 
технологий, особенно в области логистики, без которой развитие «умных» городов было бы 
фактически невозможным. Выявление связи конкурентоспособности регионов с развитием «умных» 
городов.  
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В последние годы развитию городской инфраструктуры в Казахстане уделяется все больше 

внимания. Крупные города получают необходимое финансирование для благоустройства городской 
среды. Однако там, где постоянно растет численность населения, особенно остро ощущаются 
проблемы с трафиком или неразвитость социальной инфраструктуры. Именно поэтому в рамках 
государственной программы «Цифровой Казахстан» регионы республики реализуют проект «Smart 
city», необходимый для более комфортной жизни.[1] 

«Умная» логистика как основа развития «умного» города. Несмотря на то, что мы можем 
спорить о этом, что на самом деле означает «умный», без сомнения, оно охватывает использование 
современных технологий. Современные технологии позволяют уменьшить негативное влияние 
потока благ и людей в урбанизированных районах, в то же время они повышают уровень качества 
жизни в городе. Использование информационных технологий, которые повышают уровень 
инноваций городов, одновременно поддерживают развитие регионов Казахстана. Государственная 
программа «Цифровой Казахстан» может принести много выгод всем городам и регионам Казахстана 
- как в краткосрочной, так и в долгосрочной перспективе.  

Использование новых технологий – один из главных принципов проекта «умного города». В 
новых технологиях особенно нуждается транспортная система внутри крупных населенных пунктов. 
Как показывает практика, горожане в среднем пользуются услугами автобусов два, три раза в день. 
Тем временем, во многих казахстанских городах системы регулирования движения общественного 
транспорта еще не доведены до необходимого комфорта. Это, разумеется, снижает приоритетность 
общественного транспорта на дорогах и создает неудобства пассажирам (в частности, длительное 
ожидание автобуса). 

Тем не менее, уже сейчас, благодаря внедрению систем диспетчеризации и мониторинга, во 
многих городах страны передвижение автобусов можно отслеживать через мобильное приложение. К 
примеру, в Петропавловске порядка 300 автобусов оснащены GPS-трекерами и занесены в систему 
онлайн-мониторинга общественного транспорта Infobus. GPS-трекер передает диспетчеру 
информацию о местоположении транспорта. В свою очередь, пассажир может скачать приложение и 
в режиме реального времени наблюдать, где находится нужный автобус. Ежедневно несколько тысяч 
горожан экономят время, оптимально планируя свои поездки. Пользователи, учитывая местный 
суровый климат, особенно отмечают полезность приложения в холодное время года. В дальнейшем в 
Петропавловске планируется внедрение системы электронной диспетчеризации, оснащение всех 
автобусных остановок табло переменной информации с выводом места и времени прибытия 
общественного транспорта, ориентировочного времени, затрачиваемого на дорогу и множеством 
других полезных функций.[2] 
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Рисунок 1. Внутренний рейтинг РК по «умным» городам (Smart city) 

Примечание  – источник [1]. 
 
Согласно планам по реализации проекта «умного города», во многих городах республики 

должен быть реализован проект по всеобщей модернизации городских дорог. В рамках проекта 
внедряются системы диспетчеризации, обновляются автобусные остановки, применяются системы 
управления светофорами.[3]  Цифровизация призвана затронуть каждый регион республики и не 
только большие города. Внутренний рейтинг Казахстана по «умным» городам показывает достаточно 
неплохой  результат, учитывая короткие сроки реализации  государственной программы «Цифровой 
Казахстан». Новые технологии, которые повышают уровень инноваций городов, должны 
естественным образом влиять на конкурентоспособность регионов страны. Под 
конкурентоспособностью региона мы понимаем способность создавать такое превосходство над 
конкурентами, которое позволяет достичь поставленных целей.[4] В современном мире невозможно 
достичь поставленных целей, если государство не имеет возможности и желания цифровизировать 
коммуникации услуг и товаров в стране и внедрять цифровую политику.   Мы считаем, что в связи с 
широкими различиями, наблюдаемыми в одной и той же стране, интересно выяснить, имеет ли 
тенденцию к сокращению разрыва между столичными регионами и остальной частью страны. 

Цифровизация регионов очень важна, потому что создание и развитие «умного» города ведет к 
получению положительных результатов для обеих сторон, а именно для городских администраторов 
и его жителей. «Умным» городом легче управлять, например, путем улучшения доступа к 
информации, разработки процедур, поддерживающих эффективное функционирование офисов и 
услуг, или - что возможно благодаря участию жителей в эксплуатации и благоустройстве города. 
Жители живут более комфортно, удобное функционирование общественного транспорта с помощью 
мобильных приложений (например, сайт:bus09.kz) и чувствовать себя в безопасности, потому что они 
имеют доступ к текущей информации о том, что происходит в городе, как интересно проводить 
свободное время и т. д. В то же время «умная» логистика может поддержать концепции «умного» 
города.  

«Умная» логистика - это использование в реализации логистических задач новых 
интеллектуальных технологий, которые позволяют полностью автоматизировать процессы.  

«Умная» логистика необходима практически во всех сферах функционирования города. Самое 
большое значение интеллектуального решения виден в области транспорта, мобильности и равного 
развития. Основной целью, является обеспечение бесперебойного функционирования города и 
негативного влияния на окружающую среду.  

Эффективное управление городской инфраструктурой, мониторинг города, загрязнение 
окружающей среды, управление дорожным движением в значительной степени порождает 
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уменьшение затрат и снижение загрязнения окружающей среды. Благодаря использованию 
автоматического анализа, наблюдению событий и интеллектуальных систем уведомлений позволяет 
быстро реагировать в кризисных ситуациях.  

Работа городов в настоящее время зависит не только от наличия в городе жесткой 
инфраструктуры (физического капитала), но также, и в большей степени, от доступности и качества 
передачи знаний и социальной инфраструктуры (человеческого и социального капитала).[5] 
Последняя форма капитала имеет решающее значение для конкурентоспособности городов. Также 
это ведет к трансформации традиционных способов ведения бизнеса, и, соответственно, повлияет на 
конкурентоспособность регионов.  

Для повышения конкурентоспособности города важно использовать и внедрять 
информационные и коммуникационные технологий. В такой быстро изменяющейся 
действительности  регионам Казахстана необходима стратегия, которая позволит вывести их на 
конкурентоспособный международный уровень, что также может повлиять на место Казахстана в 
цифровизационном процессе. 
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Аннотация: Мемлекеттік-жекешелік əріптестік (МЖƏ) мемлекет пен бизнестің өзара іс-қимыл 
үлгісі мұндай өзара іс-қимылдың ерекшеліктері, бірақ оның оңтайлылығы туралы сұраққа жауап 
бермейді. Авторлар МЖƏ-ні бизнесті ұйымдастыру нысаны ретінде қарастырады жəне МЖƏ жеке, 
мемлекеттік жəне кəсіпорындардың бірқатар аралас нысандарымен салыстырғанда қоғамдық 
игіліктер өндірісінде артықшылықтарға ие екендігін көрсетеді. Бұл МЖƏ құру бизнестің басқа 
түрлерінен артық болатын критерийлерді шығаруға мүмкіндік береді. Авторлардың негізгі теориялық 
тұжырымдары практикалық мысалдармен расталатынына көз жеткіздім. 

Түйін сөздер: жеке-меншік, ресурстар, экономика, əріптестік, капитал.  
 
"Мемлекеттік-жеке меншік əріптестік" термині XX ғасырдың 90-шы жылдары пайда болды жəне 

негізінен мемлекеттің жеке құрылымдармен өзара іс-қимылының "Британдық моделімен" 
байланысты. 1992 жылы Д. Мейджора Үкіметі мемлекеттік меншікті басқарудың жаңғыртылған 
тұжырымдамасын білдіретін "жеке қаржы бастамасы" (Private Finance Initiative — PFI) туралы 
жариялады. PFI мəні мемлекеттік-жекешелік əріптестік туралы шарттар мен келісімдер шеңберінде 
жеке секторға мемлекеттік меншіктегі əлеуметтік-мəдени жəне өндірістік инфрақұрылым 
объектілерін қаржыландыру (құрылыс, қайта жаңарту, пайдалану, басқару жəне т.б.) функцияларын 
беру болып табылады. Ұлыбританиядағы мемлекеттік басқару жүйесінің осы түбегейлі өзгеруі 
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институционалдық ортада, сондай-ақ мемлекеттік аппарат пен жеке бизнестің өзара қарым-
қатынасында айтарлықтай өзгерістерге алып келді. 

Бұл тақырыпқа назар аударуды күшейту МЖƏ жеке жəне мемлекеттік секторлардың 
ресурстарын біріктіру арқылы көптеген инфрақұрылымдық, инновациялық, əлеуметтік, экологиялық 
міндеттерді шешуге көмектеседі. 

Атап айтқанда, мемлекеттік-жеке меншік əріптестік (МЖƏ) көлік, телекоммуникация, 
энергетика, ауыл жəне коммуналдық шаруашылық, білім беру жəне денсаулық сақтау саласында 
жəне инфрақұрылым мен əлеуметтік қызметтердің басқа да бірқатар салаларында таралды. Бұл ретте 
мұндай альянстың тиімділігі бірлесіп қаржыландыру шартымен қаржы ресурстарын тікелей 
біріктірумен ғана емес (мұндай тəсіл жиі қолданылса да), жобаның екі қатысушысының 
əрқайсысының бірегей мүмкіндіктерін барынша толық пайдалану жəне тəуекелдердің жиынтық 
қысқартылуы сияқты қамтамасыз етіледі. МЖƏ идеясының негізінде аралас экономика теориясы 
жатыр, алайда мемлекет пен жеке капиталдың кез келген өзара іс-қимылын МЖƏ-не жатқызуға 
болмайды. Бизнес дəстүрлі түрде мемлекет орындаған функцияларды орындаушы критериі болып 
табылады. Инфрақұрылымды дамыту жəне қолдау (өндірістік, көліктік, Əлеуметтік) – ең типтік үлгі. 

Əлемде қазір мемлекеттік-жеке меншік əріптестікті ресімдеудің заңнамалық нысаны туралы 
бірыңғай түсінік жоқ. МЖƏ даму дəрежесі бойынша көшбасшы болып танылған кейбір дамыған 
елдерде бірыңғай заң жоқ,ал оның негізгі қағидаттары түрлі заңнамалық актілерге жəне азаматтық 
құқық нормаларына салынған. Мысал ретінде Франция, Англия,Жапония, Австралия. Басқа 
мемлекеттерде МЖƏ туралы жекелеген заңдар қабылданды. Мұндай жағдай Германияда, 
Бразилияда, Грецияда, Египетте, Анголада жəне Шығыс Еуропаның бірқатар елдерінде қалыптасты. 
Бұрынғы КСРО елдерінен МЖƏ туралы заңдар Украинада, Молдовада, Қырғызстанда қабылданды. 
Басқаларында МЖƏ түрлі нысандарын реттейтін жекелеген актілер бар. Əр түрлі елдерде МЖƏ-нің 
қоғамның əлеуметтік-экономикалық дамуына қосқан үлесі əртүрлі жəне əр түрлі өлшемдер бойынша 
бағаланады.Елдің əлеуметтік-экономикалық дамуына МЖƏ-нің жай-күйін, рөлін жəне нақты үлесін 
бағалау үшін Қазақстанда өткенді шолудағы көрсеткіштер серпінін салыстырмалы жəне 
салыстырмалы талдауды жəне ұқсас шетелдік практикамен МЖƏ шарттарын бағалауды пайдалана 
отырып.  

МЖƏ экономикалық санат ретінде-бұл инновациялық экономикамен тығыз байланысты өзінің 
ерекше ерекшеліктері бар жаңа қалыптасып келе жатқан инвестициялар нарығы. Қазақстан барлауға 
жəне өндіруге өнеркəсіптік жəне көліктік əлеует қажет болатын табиғи ресурстардың үлкен қорына 
ие. Дегенмен, халықтың тығыздығының салыстырмалы түрде төмендігі, елді мекендердің 
бытыраңқылығы, ірі қалалық орталықтардан (қалалардан) салыстырмалы алшақтығы бар ел 
қалалардың саралануы өсуінің күшеюіне жəне ауылдық жерлерде əлеуметтік-экономикалық қарама-
қайшылықтардың ұлғаюына байланысты проблемалар бар. Қазақстан Республикасы өңірлерінің 
экономикалық тығыздығы дифференциацияның жоғары дəрежесімен ерекшеленеді, бұл аумақтық 
бөліністе елдің экономикалық дамуының біркелкі еместігін сипаттайды. Инвестициясыз 
инновацияларды іске асыруға болмайды, ал инновациясыз мемлекеттік-жеке əріптестікті дамытудың 
мəні жоқ болғандықтан, МЖƏ осыған толық сəйкестікте нарық жүйесінде жұмыс істеу 
ерекшеліктері, өзара іс-қимылдың өз тетігі, өз нысандары мен қағидаттары бар. Бұл ретте əрбір елде 
МЖƏ даму деңгейлері мен бағыттары əр түрлі, ал əлемнің көптеген елдерінде əлі күнге дейін МЖƏ 
тетіктерін қалыптастыру жəне енгізу процесі жүріп жатыр.  

Дегенмен, қазір МЖƏ дамуы үш кезеңге бөлінеді  
 1 кезең - дайындау: МЖƏ саласында мемлекеттік саясатты əзірлеу; заңнаманы талдау; пилоттық 

жобалар портфелін айқындау; МЖƏ қолдану үшін алғышарттарды талдау; заңнаманы қалыптастыру; 
МЖƏ мəселелері бойынша мамандандырылған ұйым құру;  

2 - кезең-мыналарды енгізу: МЖƏ қолдану аясын кеңейту; жобаларды қаржыландырудың жаңа 
көздерін іздеу; МЖƏ тұтас жүйесін қалыптастыру; заңнамалық кедергілерді жою; 

 3 – кезең-жетілдіру: əдістемелік нұсқаулықтар мен басшылықтарды əзірлеу; МЖƏ іске асыру 
модельдерін жақсарту; МЖƏ жобаларын іске асыру модельдерін одан əрі жетілдіру; жобаларды 
қаржыландырудың дамыған жүйесі; МЖƏ мəселелері бойынша біліктілігі жоғары мемлекеттік 
қызметшілер. 

Келтірілген тəсіл тұрғысынан Қазақстандағы МЖƏ-нің жай-күйін, тетіктерін жəне даму 
деңгейін қарастырайық. Жұмысты жəне оның 1-ші кезеңін іске асыру біздің елімізде Президент Н. Ə. 
Назарбаевтың Қазақстан халқына Жолдауына негізделген МЖƏ саласындағы мемлекеттік саясатты 
əзірлеуден басталды. Бұл жолдауларда Республика Президенті елдегі мемлекеттік-жеке меншік 
əріптестіктің əлеуетін атап өте отырып, оны одан əрі дамыту қажеттігін көрсетеді.  
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Жаңа заң мемлекеттік-жеке меншік əріптестіктің қолданыстағы тəжірибесін, оған мемлекет үшін 
қажетті кейбір штрихтар ғана қоса отырып белгілейді. Мəселен, "мемлекеттік-жеке меншік 
əріптестік" термині заңды санат ретінде емес, шаруашылық-басқарушылық мағынада қабылданады. 
Ол мемлекеттің атынан оның органдары мен шаруашылық жүргізу субъектілері арасындағы келісім-
шартқа негізделген ынтымақтастық ретінде айқындалған. 

Осы Заң қабылданғаннан кейін экономиканың көліктік жəне энергетикалық секторларында 
бірқатар концессия шарттары жасалды, оның ішінде: - Ақтау əуежайының жолаушылар терминалы 
"ATM Grup Uluslararasi Havalimani Yapim Yatirim ve Isletme Ltd.Sti.";- Ақтөбе облысы Қандыағаш 
қаласында "Қандыағаш ГТЭС" АҚ - мен газтурбиналық электр станциясының құрылысы;-"Астана - 
АЭК" ЖШС - мен Ералиев - Құрық темір жол учаскесінің құрылысы; - "ENRC Logistics" ЖШС-мен 
Қорғас-Жетіген темір жол учаскесінің құрылысы; - "Nurzhol Energy" ЖШС-мен Мақат-Қандыағаш 
темір жол учаскесін электрлендіру.  

Мемлекеттік-жекешелік əріптестік-бұл тəуекелдерді, пайда мен шығындарды, тиісті шарттарда 
айқындалатын құқықтар мен міндеттерді теңгерімді бөлу шартымен мемлекеттің жауапкершілігі 
саласына дəстүрлі жататын салалардағы мемлекет пен жеке сектор арасындағы ынтымақтастық 
нысаны.  

МЖƏ мақсаты: қоғамдық игіліктер мен қызметтердің қолжетімділігі мен сапасын арттыру үшін 
ресурстарды біріктіру жолымен мемлекет пен жеке сектор арасындағы ұзақ мерзімді ынтымақтастық. 

МЖƏ міндеттері:  
- мемлекеттік активтерді басқаруға жеке секторды тарту; 
- бюджетке жүктемені төмендету; 
- инвестицияларды тарту o мемлекет пен бизнестің өзара іс-қимыл үлгілерін кеңейту. 
Мемлекеттік-жеке меншік əріптестіктің сапасы көбінесе осы тетікті іске асыру шарттарына ғана 

емес, тараптардың тиімді шарттық қатынастарды қамтамасыз ету қабілетіне де байланысты. "Жақсы 
шарт-бұл əріптеспен қарым-қатынас үлгісі".Мемлекеттік-жеке меншік əріптестікті дамытумен 
"шарттық технологияны" құру қажеттілігі туындады» 

 
1 кесте 
Шарттардың негізгі элементтері жəне олардың ерекшеліктері 
Шарт элементтері 

(функциялары) 
Ерекшеліктері мен мəселелері 

Негіз (шарттың мəні) Шарттың мəнін нақты анықтау жəне серіктестердің оны іске асыру жөніндегі 
қатынасы (міндеттемелерді əртүрлі түсіндіру мүмкіндігі болмауы тиіс) 

Серіктестердің құқықтары 
мен міндеттері 

Əріптестердің өзара міндеттемелерін жəне қажет болған жағдайда екінші 
Тарапқа қойылатын талаптарды баяндау. Міндеттер сандық, уақытша, сапалық 

аспектілерде нақты анықталады 
Шарт жасасу рəсімі Іске асыру жоспарындағы шарттың негізгі ережелері. Əріптестік шарттары 

қолданылуының уақытша шектері 
Шарттың қолданылуын 

тоқтату 
Тоқтату шарттары мен мерзімдері, бұзу тəртібі 

Өзара шағымдарды қарау 
жəне реттеу тəртібі 

Талаптарды реттеу схемасы, дəлелді базаға қатынасы жəне мүмкін шешімдер 

Шартты орындау бойынша 
тұрақсыздық айыбы 

Өзара залалды өтеудің ықтимал схемалары анықталады. Шығындарды сараптау 

 
Мемлекеттік-жеке меншік əріптестік аспектілерінің бірі бюджет жəне билік пен бизнестің 

шаруашылық тетіктерінің бірлігі мен өзара байланысын іске асыратын келісім-шарт жүйесі болып 
табылады. Дəл осы екі қуатты жəне түгел қамтитын механизмге өнеркəсіптік дамыған елдердің 
мемлекеттік шаруашылығын жүргізу сүйеніп отыр. Бұл ретте бюджет ұлттық экономикаға 
жіберілетін мемлекеттік қаржыны шоғырландыру, орталықтандыру жəне қайта бөлу үшін 
мемлекеттік шаруашылық жүргізу мұқтаждары үшін жоспарлы-бағдарламалық қағидатта жұмыс 
істейтін құрал болып табылады.Келісім-шарт жүйесі мемлекеттің қаржы жəне материалдық 
қаражатын өткізу құралы, мемлекеттік шаруашылық жүргізудің ұйымдық-басқару құралы болып 
табылады. Мемлекеттік қаржылық жəне материалдық ресурстар тауарлар мен қызметтерді құру үшін 
ұлттық экономиканың барлық салаларына жіберіледі. 

Тəжірибені талдау көрсеткендей, МЖƏ өнеркəсіпте, энергетикада, көлікте ірі, капиталды 
қажетсінетін жобаларды жүзеге асыру нысандарының бірі ретінде, бір сөзбен айтқанда - өндірістік 
базаны құру қажет болған жерде ғана емес, сондай-ақ өзін-өзі ақтаудың өте ұзақ мерзімдерімен 
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ерекшеленетін инфрақұрылымға күрделі салымдарды да пайдалану орынды. Əуежайлардың ұшу-
қону жолақтары, темір жол магистральдары, автожолдар, Энергетика объектілері жəне т.б. сияқты 
инфрақұрылымның аса маңызды объектілері мемлекеттік меншікте болады жəне болуы тиіс. Демек, 
олар мемлекеттік көздерден қаржыландырылуға тиіс. Сонымен қатар ірі инвестициялық жобаларды 
іске асыру кезінде, əдетте, объектілерді пайдалануға беру қарқыны бойынша инфрақұрылым құру 
негізгі өндіріс объектілерін құрудан артта қалып отыр. Осы қайшылықтарды жою үшін екі жақты 
мүдделерді сақтай отырып, жобаны іске асыруға қатысатын бизнес-құрылымдар мен Мемлекеттік 
кəсіпорындардың күш-жігерін үйлестіру қажет. Мүдделер теңгерімін сақтауға мүдделі тараптардың 
əртүрлі нысандарда, оның ішінде МЖƏ нысанында жүзеге асырылатын тығыз ынтымақтастығы 
көмектесе алады. Билік пен бизнестің өзара іс-қимылының осы қазіргі заманғы нысанының таралуы 
мемлекеттік-жеке меншік əріптестік саласын дамыту процесін жандандыруға мүмкіндік бермейтін 
бірқатар факторлар мен жағдайларды тежейді. Олардың ішіндегі ең маңыздысына жатқызуға болады: 

-осы серіктестік жүйесінде өзара сипатқа ие жəне бұрын пысықталған жобаларды іске асыру 
нəтижесінде пайда болған сенім ахуалының болмауы; 

- елде мемлекеттік жəне жеке ұйымдар арасындағы тиімді өзара іс-қимылды жүзеге асыруда 
жеткілікті тəжірибенің болмауы да елеулі кедергі болып табылады; 

- əріптестіктің осындай түрін практикада іске асыратын шет елдердің тəжірибесін мұқият 
зерделеу қажет; 

- Мемлекеттік сатып алу туралы қолданыстағы заң мемлекеттік-жекешелік əріптестіктің 
ерекшеліктерін ескермейді жəне мемлекеттік-жекешелік əріптестік жобаларын іске асырудың барлық 
тетіктерін қамтымайды. Бұл заң бизнес қатысу үшін ең қолайлы үлгі ретінде жеңімпазды таңдауға 
мүмкіндік бермейді; 

- заңнаманың жетілмегендігі тежеуші фактор болып табылады.  
Мемлекеттік-жекешелік əріптестіктің негізгі тəуекелдері мемлекеттен туындайды, ол 

біріншіден, осы институтты тиімді заңнамалық базамен толық қамтамасыз етпеген; екіншіден, өз 
міндеттемелерін əрдайым орындамайтын; үшіншіден, бірлескен əріптестік жобаларын іске асыруға 
сыбайлас жемқорлық ықпал ету мүмкіндігі əрқашан зор; төртіншіден, инвесторлар меншік иелері 
құрамына мемлекеттің қатысуына əрдайым оң əсер етпейді. 

Экономика жəне мемлекеттік басқару саласындағы МЖƏ негізгі нысандарына : 
− мемлекет пен бизнестің өзара іс-қимылының кез-келген өзара тиімді нысандары;  
− мемлекеттік келісім-шарттар;  
− жалдау қатынастары;  
− қаржылық жалдау (лизинг);  
− мемлекеттік-жеке кəсіпорындар;  
− өнімді бөлу туралы келісім (ӨБК); 
− концессиялық келісімдер. 
Жалпы əлемде МЖƏ негізгі жеті түрі бар, оның ішінде Қазақстан заңнамасында мемлекеттік-

жеке меншік əріптестіктің тек үш түрі ғана регламенттелген. 
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Аннотация: В статье анализируются понятия, определяющие сущность управления 

экономической безопасностью на предприятии. Определены основные особенности выявления 
эффективности управления экономической безопасностью на предприятии. Предложен теоретико-
методологический подход к определению эффективности управления экономической безопасностью 
предприятия, позволяющий выявлять угрозы и прогнозировать их последствия, обеспечивать 
внутреннюю сбалансированность в деятельности предприятия и соответствие его миссии и 
стратегического направления деятельности его ключевым интересам. 

Ключевые слова: управление, безопасность, эффективность, экономическая безопасность 
предприятия,государственная безопасность, корпоративная безопасность 

 
Интеграция Казахстана в мировое экономическое пространство на паритетных началах ставит 

перед отечественной экономикой ряд задач, прежде всего, по выработке принципов и методов 
сочетания национальных и международных интересов. Основной задачей хозяйствующих субъектов 
казахстанской экономики является выработка адаптивных механизмов, способных быстро 
реагировать на изменения, происходящие в глобальной среде, и адекватно к ним адаптироваться.  

Совершенная национальная внутренняя институциональная и финансово-экономическая 
структура, в том числе на микроэкономическом уровне, является залогом интеграции в мировое 
финансово-экономическое пространство на паритетных началах.  

В настоящее время Казахстан движется в направлении создания эффективных рыночных 
механизмов управления. В таких условиях наиболее острыми вопросами для отечественных 
предприятий являются конкурентоспособность товаров, услуг и имидж предприятий на рынке; 
корректировка планов при минимальных потерях ресурсов; инвестиционное обеспечение 
производства; анализ влияния внутренних и внешних факторов управления; определение отклонений 
при реализации стратегических и тактических планов, программ предприятия и др.  

В связи с этим повышаются требования к гибкой системе управления предприятием, а 
объективным процессом является совершенствование ее методов на основе обеспечения 
экономической безопасности предприятия в целом. Неучет особенностей процесса управления 
экономической безопасностью может привести к низкой производительности труда, низкой 
эффективности производства, потере конкурентных преимуществ хозяйствующего субъекта и т.д. 
Таким образом, объективной и одной из неординарных задач является разработка системы 
управления экономической безопасностью предприятия (ЭЭБ). 

Поскольку термин «безопасность» сам по себе полифункционален и полиморфен, то возникает 
возможность его декомпозиции, то есть выделения отдельных уровней и областей. В таблице 1 
представлены иерархические уровни и объекты безопасности.  

За последнее столетие феномен безопасности существенно трансформировался. В начале 
прошлого века безопасность компании в основном была связана с защитой активов, безопасностью 
персонала, а именно менеджеров компании. Во второй половине XX века безопасность включала, 
помимо физической безопасности, резервирование и защиту информационных ресурсов, что было 
вызвано ускорением научно-технического прогресса.  

 
Таблица 1 
Иерархические уровни и объекты безопасности 

Уровень безопасности Объект безопасности Субъекты безопасности 
1. Глобальная безопасность мировое сообщество международные организации 
2.Международная безопасность 
(региональная безопасность) 

регионы, ассоциации стран, 
международные 
интеграционные бъединения 

Региональные международные 
организации, страны 
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3. Национальная безопасность государства, страны  Различные ветви государственной 
власти 

4.Внутрирегиональная безопасность регионы страны национальные и отраслевые органы 
власти 

5. Безопасность компании владельцы компании работники компании 
6. Личная безопасность человека, семья  человек 
П р и м е ч а н и е - Составлено автором по источнику [1] 

 
В конце XX века безопасность предприятия приобрела системный характер, включив в себя 

финансовую, техническую, интеллектуальную, физическую и другие составляющие, став одной из 
важнейших потребностей и целей организации. Термин «Корпоративная безопасность», являясь по 
своей сути полифункциональным и полиморфным понятием, требует изучения его природы, 
структуры и компонентов при применении с позиций системного подхода. Поэтому при изучении 
структуры корпоративной безопасности компании используют теоретико-методологический аппарат 
теории систем. Согласно этой теории все процессы, явления, функционирование структур различной 
сложности должны рассматриваться в рамках системного подхода. 

Ни один хозяйствующий субъект не работает в «вакууме», он окружен или находится в 
высокодифференцированной и сложной среде. Все, что находится вне компании, в той или иной 
степени влияет на ее деятельность. Этот эффект может происходить постоянно или время от времени 
с различным отношением. Поэтому каждая компания должна не только знать особенности среды, в 
которой она работает, но и уметь адекватно реагировать на каждое из этих воздействий.  

В условиях рыночной экономики стабильность и безопасность предприятия зависят от 
общеизвестных факторов макросреды, к которым относятся цикличность экономического развития, 
особенности и условия государственного вмешательства в экономические процессы, политическая 
ситуация, уровень экономической свободы в стране, научно-техническое развитие государства.  

С учетом этого для отечественных предприятий важно проводить анализ и учитывать различные 
факторы внешней среды. Мы считаем, что долгосрочный уровень корпоративной безопасности 
хозяйствующих субъектов прямо пропорционален уровню национальной и, прежде всего, 
экономической безопасности страны. Иными словами, корпоративная безопасность общества 
вытекает из экономической безопасности как части национальной безопасности страны. С учетом 
этого мы проанализируем особенности корпоративной безопасности субъектов хозяйствования в 
современных экономических условиях Казахстана. Рассмотрим особенности современного периода 
экономического развития Казахстана, которые необходимо учитывать в процессе обеспечения 
корпоративной безопасности предприятий и выявить факторы, являющиеся постоянными 
источниками риска на уровне предприятия. 

Турбулентность в развитии мировой экономики создает новые вызовы для экономики 
Казахстана в целом, а также для хозяйствующих субъектов всех отраслей экономики в частности. 
Среди основных факторов, вызывающих нестабильность экономического развития и усиливающих 
давление на финансово-экономическую безопасность казахстанских предприятий, следует выделить: 
снижение мировых цен на продукцию горно-металлургического комплекса, рост процентных ставок 
в мире, что непосредственно влияет на увеличение стоимости обслуживания внешнего долга 
Казахстана и ускорение роста мирового ВВП[2].  

Управление экономической безопасностью предприятия занимает особое место в системе 
управления организацией, поскольку в условиях рыночной экономики оно усиливает адаптивность, 
конкурентоспособность бизнеса, обеспечивая интеграцию экономических процессов на предприятии 
и связывая внутренние ресурсы и внешнюю среду. На основе взвешенного анализа инструментов 
управления сделан вывод о том, что управление экономической безопасностью предприятия в 
условиях информационных сигналов об опасности снижения эффективности деятельности 
предприятия, несовершенства методов планирования, корректировки, организации производства, 
несоответствия существующих целей предприятия требованиям внешней среды должно включать 
такую эффективную подсистему информационно-аналитической службы, которая была бы 
направлена на повышение качества и эффективности управления за счет приоритизации.  

Поэтому было сочтено целесообразным внедрить на предприятии систему управления 
экономической безопасностью, которая предполагает интеграцию всех управленческих функций, 
обеспечивает методологическую и инструментальную основу управления экономической 
безопасностью. Кроме того, объединяя целенаправленные подсистемы анализа состояния и динамики 
развития предприятия, а также с целью предвидения угрозы и принятия необходимых мер по ее 
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защите и противодействию, а также успешного функционирования в будущем, управление 
экономической безопасностью предприятия обеспечивает диагностику состояния предприятия, что 
позволяет правильно изучить комплекс факторов, угрожающих деятельности предприятия. 

Определено, что управление экономической безопасностью предприятия занимает особое место 
в системе управления предприятием, поскольку в условиях рыночной экономики оно усиливает 
адаптивность и конкурентоспособность бизнеса, обеспечивая интеграцию экономических процессов 
предприятия и связывая внутренние ресурсы и внешнюю среду.  

В целях повышения эффективности управления предприятием предложен теоретико-
методологический подход к определению эффективности управления экономической безопасностью 
на предприятии, который обеспечит возможность четкого выявления угроз и прогнозирования их 
последствий, обеспечит внутреннюю сбалансированность в деятельности предприятия и соответствие 
его миссии и стратегического направления приоритетным интересам. Кроме того, предлагается 
использовать матрицу сравнения эффективности управления экономической безопасностью и 
суммарного воздействия на уровень экономической безопасности в одном из сценариев 
(пессимистическом, оптимистическом и наиболее вероятном), которая позволит оценить 
эффективность управления экономической безопасностью на предприятиях и дать рекомендации по 
повышению уровня последней, минимизации деструктивных эффектов доминирующих угроз в 
разрезе отдельных функциональных составляющих экономической безопасности. 
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отырып цифрлық экономиканың анықтамасына тоқталып, Қазақстан үшін экономиканы 
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Экономиканы цифрландыру - ең маңызды жаһандық трендтердің бірі. Барлық саясаткерлер мен 

экономистерге экономиканы цифрландыру – бұл объективті жəне қайтымсыз процесс болып 
табылады. Сонымен қатар, экономиканы сəтті цифрландыру жеке бастама негізінде ғана мүмкін емес 
екені баршаға түсінікті. Ол биліктің барлық деңгейлерінде мемлекеттің пəрменді жəне тиімді 
қатысуын талап етеді. 

Цифрлық технологиялар қазіргі əлем елдерінің экономикасын дамытуда аса маңызды рөл 
атқарады. "Цифрлық Қазақстан" - жаңа мемлекеттік бағдарлама, оған сəйкес мемлекет елдегі барлық 
цифрлық процестерді бақылауға алады, олардың көпшілігі үшін тапсырыс беруші рөлінде сөз 
сөйлейді. Ұлттық цифрландыру бағдарламасы-қазақстандық өнертабыс емес, мұндай стратегиялар 
əлемнің 15-тен астам елінде қарулануға алынды.  

Көптеген дамыған жəне дамушы елдер алдағы өзгерістердің болмай қоймайтынын түсіне 
отырып, экономиканы "цифрландыру" жағына қарай саналы қозғалысты бастады. Бірінші осындай 
курс АҚШ пен Қытай мəлімдеген, олар бүгінгі күні "сандық" жарыстың бейресми көшбасшылары 
болып саналады. Олардың соңынан тиісті бағдарламаларды Англия, Еуропалық Одақ елдері, 
Австралия, Беларусь, Қазақстан жəне басқа да елдер қабылдады. 
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АҚШ цифрлық экономика саласындағы əлемдік көшбасшылардың бірі болып табылады [1], ол 
"ең бастысы цифрлық технологияларды, əсіресе интернетті пайдалану арқылы жүзеге асырылатын 
электрондық трансакцияларды қолдана отырып жұмыс істейтін экономика" деп түсіндіріледі [2]. 

Ресей зерттеушісі Н. С. Ревенконың айтуынша, АҚШ-та ақпараттық-коммуникациялық 
технологияларды белсенді енгізу XX ғасырдың соңында басталды, алайда жұмыс негізінен микро 
деңгейде жүргізілді, яғни компаниялар шеңберінде. "Digital Economy Agenda" ("сандық 
экономиканың күн тəртібі") деген атауға ие болған мемлекеттік бағдарлама тек 2015 жылдың қараша 
айында əзірленді. 

2016 жылдың наурыз айынан бастап АҚШ-тың шетелдердегі сауда өкілдіктерінде сандық 
өнімдер мен қызметтерді сатуға жауапты "сандық атташе" лауазымдарын құрудың пилоттық 
бағдарламасы іске асырылуда. Сонымен қатар, 2017 жылдың қаңтар айында АҚШ сауда министрлігі 
"Жасыл кітап" жариялады. 

АҚШ сандық экономикасының күн тəртібі қарастырылған: 
- еркін жəне ашық интернетті жылжыту (бүкіл əлем бойынша еркін жəне ашық интернетті 

жылжыту); 
- желіде сенім мен қауіпсіздікті ілгерілету (интернетте сенімділікті ілгерілету); 
- қызметкерлер, отбасылар жəне компаниялар үшін Интернетке қолжетімділікті қамтамасыз ету 

(қызметкерлер, отбасылар жəне компаниялар үшін қолжетімділікті қамтамасыз ету)); 
- зияткерлік меншіктің зияткерлік ережелері арқылы инновацияны жылжыту жəне жаңа 

технологиялардың жаңа буынын жылжыту (инновацияларға, зияткерлік меншіктің зияткерлік 
ережелері көмегімен жəне келесі буынды қызықты жаңа технологияларды жылжыту арқылы 
жəрдемдесу) [3]. 

McKinsey халықаралық консалтинг компаниясының жаһандық институтының "Қытайдың 
сандық экономикасы жаңа əлемдік үрдісті қалай анықтайды?" баяндамасында атап өтілгендей, Қытай 
əлемдегі ірі электрондық сауда нарығына ие. Қытай жаһандық цифрландыру құрылымын 
қалыптастыратын басты күшке айналды, елде сандық жаһандану қарқынды дамып келеді жəне Қытай 
көптеген салаларда жаңа əлемдік үрдістерді құрады: өнеркəсіптік инвестициялар, бизнес-модельдер 
жəне жаһандық басқару [4]. 

Атап айтқанда, Қытайда сандық инвестициялар мен инновациялық кəсіпорындардың ең "тірі" 
жүйесі құрылды. Қытай электрондық коммерция нарығы – əлемдегі ең ірі, оның көлемі əлемдегі 
электрондық мəмілелердің жалпы сомасының 40% - дан астамын құрайды, бұл ретте 10 жыл бұрын 
оның көлемі 1% - дан аспады. Бағалаулар бойынша, Қытайдың электрондық сауда мəмілелерінің 
көлемі Ұлыбритания, АҚШ, Жапония, Франция жəне Германия бірлесіп алынған сомалық көлемінен 
асады. Қытайда жеке тұтыну үшін үшінші тараптың қатысуымен мобильді транзакциялардың көлемі 
АҚШ-тағы тиісті транзакциялардың 11 көлеміне тең. 1/3 бүкіл əлем" дара компаниялар " (т.е. 
биржада тіркелмеген, құны 1 млрд. доллардан асатын бизнес-стартаптар) - Қытайдан. 

Сонымен қатар, Қытай түрлі салалардағы Венчурлік капитал көлемі бойынша əлемде үшінші 
орынға ие. 2016 жылы қаржылық ғылыми-техникалық саладағы венчурлік инвестициялар көлемі 
бойынша Қытай əлемде 1-ші орын алды (бұл жалпы АҚШ пен Ұлыбританияның 2-ші жəне 3-ші орын 
алған инвестициялар көлемінің жиынтығына тең болды), виртуалды шындық, ұшқышсыз 
автомобильдер, білім беру технологиялары мен құрылғылары, ұшқышсыз ұшу аппараттары жəне 3D 
принтерлері сияқты салаларда – 2-ші орын, ал деректер базаларымен, жасанды интеллектпен жəне 
машинамен оқытумен байланысты салаларда – 3-ші орын. 

2016 жылдың соңында Пекинде Қытай Сандық экономиканың даму деңгейі мен ауқымы 
бойынша əлемде 2-ші орынға шықты. Интернет ақпарат істері жөніндегі мемлекеттік кеңсенің 
директоры Жэнь Сюйлинь мəлімдегендей, Қытайдағы сандық экономика ауқымы 2015 жылы 18,6 
трлн. юань (шамамен $ 2,7 трлн. немесе шамамен 14% - ға ЖІӨ-нің ҚХР) [5]. Ағымдағы жылдың 
сəуір айында Tencent Research Institute баяндамасында сандық экономика бүгінде шамамен 22,77 
трлн. юань ($3,3 трлн), немесе Қытайдың ЖІӨ-нің 30,6% - ы. Boston Consulting Group болжамы 
бойынша, 2035 жылға қарай Қытайдың сандық экономикасы 400 млн. астам жұмыс орнын құрады. 

Ресейдегі цифрлық экономиканы дамыту бағдарламасы 2017 жылдың 6 шілдесінде қабылданды. 
Бұл құжаттың негізгі постулаты ресейлік виртуалды экономиканың Еуразиялық экономикалық 
одақтың осы саласымен толық интеграциясы болып табылады. Мемлекет жаңа қаржы саласының 
жедел ілгерілеуі үшін барлық техникалық жəне қаржылық жағдайлар жасауға міндеттенеді. Ресейде 
компьютерлік жəне телекоммуникациялық жабдықтарды дамытуға ерекше көңіл бөлінеді. Отандық 
бағдарламалық қамтамасыз етуді ілгерілету компьютерлік техниканың импортталатын əрбір бірлігіне 
антивирустық бағдарламаларды орнатуды қамтиды. РФ Президенті бұл жаһандық бағдарламаны 20 
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ғасырдың басында елдің жалпы электрификациясымен салыстырды. Экономикалық прогресске өзінің 
əсері бойынша бұрын-соңды болмаған Мемлекеттік жобаны орасан жинақталған зияткерлік əлеуеттің 
арқасында жүзеге асыруға болады [6]. 

Құжатқа сəйкес, жеті жылдан кейін Ресейде кем дегенде жоғары технологиялар саласында 10 
кəсіпорын пайда болады, ал жоғары білім беру жүйесі IT саласындағы мамандарға деген сұранысты 
қанағаттандыра алады. Жалпы Ресей жаңа технологияларды, оның ішінде блокчейнді сегіз бағытта 
пайдалануды жоспарлап отыр:  

- мемлекеттік реттеу;  
- ақпараттық инфрақұрылым;  
- зерттеулер мен əзірлемелер;  
- кадрлар мен білім беру; 
- ақпараттық қауіпсіздік; 
- Мемлекеттік басқару;  
- ақылды қала;  
- сандық Денсаулық сақтау.  
Мемлекеттік реттеу: 2018 жылға қарай Ресей сандық экономиканы реттеудің негізгі ұғымдары 

мен принциптерін жəне экономикалық қызметтің негізгі қатысушыларының міндеттерін заңнамалық 
деңгейде бекітуі тиіс. 

Ақпараттық инфрақұрылым: 2020 жылға қарай ақпараттық технологиялар саласындағы 
өнертабыстарға патенттер санының айтарлықтай өсуі күтілуде. Бұл үшін Ресей қазіргі заманғы 
технологияларды дамытумен айналысатын компанияларға салық жеңілдіктерін беруге ниетті. 
Ғылыми-зерттеу институттары, жоғары оқу орындары мен кəсіпорындар арасындағы өзара іс-қимыл 
жүйесі енгізілетін болады. Əзірлемелері жаһандық нарыққа шыға алатын жоғары технологиялық 
кəсіпорындар пайда болады. 

Қорытытындылай келе: Біріншіден, экономиканы цифрландыру-бұл цифрлық технологиялардың 
жаһандануы мен дамуының барлық барысына негізделген объективті процесс. Сандық 
технологияларды жасау арқылы кешіккен елдер əлемдік өркениеттің жиегінде қалу қаупі бар.  

Екіншіден, АҚШ пен Қытай цифрлық экономиканы қалыптастыру саласында Ресейді едəуір 
басып озады, бұл тек экономика ауқымындағы айырмашылықтарға ғана емес, сонымен қатар 
экономиканы цифрландыру мəселелерінде ресейлік саяси элита мен бизнес-қоғамдастықтың 
кешігуіне байланысты. Біздің ойымызша, "РФ цифрлық экономикасы" бағдарламасы-бұл алға қадам, 
бірақ қадам жеткіліксіз. Осы Бағдарламада қойылған сандық параметрлер белгілі бір күмəнге себеп 
болады. 

Үшіншіден, қазіргі заманғы цифрлық экономиканы құру саласындағы шетелдік тəжірибе 
Қазақстан үшін өте пайдалы болуы мүмкін, ол тек осы кезеңге кіреді. Бізге басқа елдердің 
тəжірибесінен пайдалы сабақтар алу ғана емес, олардың қателіктері мен кемшіліктерін қайталамау 
маңызды. 

Жалпы, Қазақстан үшін басты сабақ экономиканы табысты цифрландыру мемлекет тарапынан 
жан-жақты саяси, заңнамалық, ұйымдастырушылық жəне қаржылық қолдаусыз мүмкін емес. 

 
 Əдебиеттер тізімі 

1. Ревенко Н.С. Цифровая экономика США в эпоху информационной глобализации: актуальные 
тенденции //США – Канада: Экономика – Политика – Культура. – 2017. – №8. – с.78. 

2. Oxford Living Dictionares //https://en.oxforddictionaries.com/definition/digital_economy. 
3. Ревенко Н.С. Цифровая экономика США в эпоху информационной глобализации: актуальные 

тенденции //США – Канада: Экономика – Политика – Культура. – 2017. – №8. – с.84. 
4. Digital Ecjnomy. Information of the U.S. Departament of Commerce 

//https://www.commerce.gov/news/blog/2015/11/commerce-departments-digital-economy-agenda. 
5.  Ревенко Н.С. Цифровая экономика США в эпоху информационной глобализации: актуальные 

тенденции //США – Канада: Экономика – Политика – Культура. – 2017. – №8. – с.84. 
6. Скаковский Л.Р. Зарубежный опыт в сфере создания современной цифровой экономики: 

выводы и уроки для Республики Казахстан// http://isca.kz/ru/analytics-ru/2327 



15 

Қазіргі заманғы экономикадағы трансұлттық корпорациялар   
 

Р.К. Андарова1, А.Т. Марданова2, К. Султанов3 
1Экономика жəне халықаралық бизнес кафедрасының профессоры, э.ғ.д. 

2Экономика мамандығы бойынша  докторанты 
3«Əлемдік экономика»  мамандығы бойынша 1 курс магистранты 

ARK_ROZA@mail.ru  
 

1,2,3Карагандинский государственный университет имени Е.А.Букетова, г. Караганда 
 
Түйіндеме. Мақалада қазіргі экономикадағы трансұлттық корпорациялардың орны, олардың 

пайда болу себептері мен артықшылақтары қарастырылған. Сонымен қатар траснұлттық 
корпорациялардың қаржылық тұрақтылығын қамтамасыз етуші факторлар анықталған.  

Кілт сөздер. Трансұлттық корпорация, ұлттық фирмалар, инвестиция, машина жасау, 
фармацевтика 

 
Трансұлттық корпорация (ТҰК) – екі немесе одан да көп елдерде өз бөлімшелері бар, заңды 

нысан мен қызмет өрісінен тəуелсіз; келісілген саясатты жүргізуге жəне бір немесе одан да көп 
басқарушы орталық арқылы жалпы стратегияны жүзеге асыруға мүмкіндік беретін шешімдер 
қабылдау жүйесі шеңберінде əрекет ететін; жекелеген бірліктер меншік арқылы байланысты 
компания. [1, 7 Б.]. 

Трансұлттық корпорациялардың пайда болу себептері əртүрлі 
- нарықтың жетілмегендігі;   
-халықаралық сауданы дамыту жолында шектеулердің болуы; 
- өндірушілердің күшті монополиялық күші; 
- көлік шығындарын валюталық бақылау;  
- салық заңнамасындағы айырмашылықтар. 
ТҰК артықшылықтары:  
- шетелдік нарықтарға қол жеткізу;   
- өндіріс шығындарын төмендету;   
Пайданы арттыру. 
Осының барлығы трансұлттық корпорациялардың қаржылық тұрақтылығын қамтамасыз етеді 

жəне оларға дағдарыс кезеңдерін бастан өткізуге көмектеседі. 
Сыртқы экономикалық экспансияның тиімділігі конъюнктуралық ауытқуларды жұмсарту 

құралы ретінде өте жоғары бағаланады жəне экономикалық тəуекелді төмендетудің таза ұлттық 
тəсілдерін қамтамасыз ететіннен артық болып саналады.  Көптеген зерттеулер негізінде экономист-
ғалымдаркөптеген елдерде филиалдардың болуы компанияның ірі абсолюттік мөлшері, оның ел 
ішіндегі өндірістік бағдарламасының диверсификациялану дəрежесі сияқты маңызды факторларға 
қарағанда пайда алудың тұрақтылығына сенімді кепілдік береді деген қорытындыға келді.  
Корпорация өндіріс өлшемдері мен еркін маневр жасай алады, ол өндіріс көлемі аз болған кезде де 
пайда ала алады.  Əр түрлі елдерде орналасқан өндірістік филиалдардың кең желісі трансұлттық 
корпорацияларға өндірісті барынша тиімді жүзеге асыруға болатын жерлерде ұлғайтуға жəне ол 
шығынды жерде шектеуге мүмкіндік береді.  Халықаралық концернге кіретін жəне ауыр жағдайға 
түскен фирмалар шығынды өндірісті күрт қысқартуға қабілетті. 

Ұлттық фирмалармен салыстырғанда трансұлттық корпорациялардың анағұрлым батыл іс-
əрекеттері тұрақты шығындарды жабуға қолжеткізу, өздерінің таза ішкі бəсекелестерінен 
айырмашылығы, шығынды өндірісті сақтау жолымен ғана емес, басқа елдерде алынатын кірістер 
есебінен де мүмкіндігінен түсіндіріледі. 

Трансұлттық корпорациялар əлемдік экономикалық жүйедегі айқындаушы фактор бола алады, 
өйткені жұмыс істеуінің кең амплитудасының арқасында – өндірістік процестерден инвестициялық, 
қаржы жəне сауда саясаты саласындағы операцияларға дейін – олар өндірістің халықаралық реттеу 
ішінің жəне тауарларды бөлуші рөлін атқарады.  Ірі ТҰК - да өндірістің интернационалдануының 
жоғары дəрежедегі салдары олардың əлемдік тауар нарықтарында жəне əлемдік шаруашылықтың 
жетекші салаларында үстемдігін орнату болып табылады.  Алыпсатарлық монополиялардың əлемдік 
нарықтағы шешуші рөлі олардың тек өндірісте жəне коммерциялық экспорттауда ғана емес, сонымен 
қатар патенттер мен лицензияларды саудада, техникалық қызметтерді ұсынуда, мердігерлік 
жұмыстарды жүзеге асыруда үстем жағдайға ие болуымен анықталады, өйткені олардың қолында 
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ғылыми-техникалық жетістіктер мен озық өндірістік тəжірибенің негізгі бөлігі шоғырланған [2, 23 
б.]. 

Қазіргі экономикалық қатынастардың нысандары əртүрлі болады, бірақ ТҰК интегралдануын 
ескере отырып, əсіресе капиталды əкету, технологияларды беру жəне сыртқы сауда саласында 
артықшылыққа ие болады. Корпорацияның əлемдік өндірісіндегі жоғары үлес салмағының арқасында 
олардың еншілес компанияларымен жəне филиалдарымен əлемдік экономиканың неғұрлым серпінді 
секторын құрайды. 

Қазіргі кезеңде бір тұтас меншіктің орасан зор əлеуетіне ие ТҰК абсолютті басқару билігін 
шоғырландыруға жəне корпорацияның ішінде де, оның еншілес бірлестіктерінде де өз 
стратегияларын іске асыру үшін тиімді жағдайларды талап етуге нақты мүмкіндігі бар.  Нарық пен 
жаңа техника неғұрлым дамиды, ТҰК позициясы соғұрлым күшті.  Жаңа өнімді өндіру қабілеті, оның 
технологиясы тым күрделі немесе патенттер мен қорғалған кезде əр түрлі мəмілелер жасау кезінде 
олардың Үкіметпен келіссөздерінде ТҰК нығайтады. 

Трансұлттық корпорациялардың жекелеген мемлекеттердің экономикасына əсері кейде өте 
əсерлі.  Бұл əсіресе дамушы мемлекеттерге қатысты.  Əдетте, бұл елдерге ТҰК еңбекті көп қажет 
ететін, энергияны көп қажет ететін жəне материалды көп қажет ететін өндірістерді, сондай-ақ 
экологиялық қауіпті өндірістерді көшіреді. 

Əлемдік шаруашылықтағы үстемдік бірнеше жүз ірі компаниялар-алыптар əлемдік өндіріс пен 
өткізудің негізгі пропорциялары осы компаниялардың экономикалық саясатының ықпалында 
болуына алып келеді.  Мұндай əсер етудің маңызды құралы-əлемдік шаруашылықтың маңызды 
салаларының дамуын нақты айқындайтын бірнеше алыптар-фирмалар арасындағы күрделі қаржы 
салу саясатын келісу болып табылады. 

Трансұлттық корпорациялардың қызметі олардың шыққан мемлекеттерінің мүдделері мен тығыз 
байланысты. Əдетте, жетекші трансұлттық компаниялардың шыққан елдерінің мақсаты айқын 
ұлттық-өзімшілдік бояуы бар, атап айтқанда: өзазаматтарының жоғары өмір сүру деңгейін 
қамтамасыз ету жəне өз мемлекетінің əлемдік аренадағы қуаты мен беделін нығайту. 

ТҰК қызметіне қабылдаушы мемлекет тарапынан бақылаудың болмауы немесе əлсіреуі осы ел 
үшін теріс салдарға əкеп соғады. Бұл шетелдік секторды ұлғайту жергілікті компанияларды сіңіру, 
жергілікті көздерден капиталды жұмылдыру есебінен жүзеге асырылады.  Дамушы елдердің өткір 
проблемаларының бірі капиталдың кетуі, пайданы өнеркəсіптік дамыған елдерге аудару болып 
табылады, бұл ұлттық жинақ базасын айтарлықтай тарылтады, демек, қоғамдық ұдайы өндіріс. 

Кез келген елдің инвестициялар тапшылығы, экономиканың алдыңғы қатарлы салаларының 
дамуын ынталандыру, бүкіл экономикаға серпін беру сияқты жағдайдан шығуға ұмтылысы дамушы 
елдер шетелдік капиталды белсенді тартуға итермелейді. 

Осы мақсатта инвестициялық ахуал жетілдірілуде,қажетті инфрақұрылым құрылуда, шетелдік 
кəсіпкерлік капитал үшін ерекше жеңілдікті шарттары бар арнайы экономикалық аймақтар 
ұйымдастырылады. 

Қазіргі заманғы əлемдік экономикада еңбектің жаңа халықаралық бөлінуін барынша көп 
дəрежеде трансұлттық корпорациялар (ТҰК) қалыптастырады. 

Олар экономикалық жəне технологиялық жағынан тиімді өз өндірістерін сол жерге жылжытады. 
ТҰК мен дамушы елдер арасындағы қатынастардың жақсаруы 80-ші жылдары басталды. Бұған 

көп жағдайда дамушы мемлекеттердің қуанышы тікелей шетелдік инвестиция туралы заңнаманы 
қайта қарауға ықпал етті. 

Əлемде қазіргі уақытта 150 елде 180-ге жуық филиалы бар кемінде 40 мың ТҰК жұмыс істейді. 
ХХІ ғасырдың басында əлемдік шаруашылықта көшбасшылық АҚШ-қа тиесілі жəне əлемдік ІЖӨ-
нің 61% тиесілі 500 ірі ТҰК үстемдігі орнады. Бұл 500 ірі ТҰК барлық шетелдік инвестициялардың 
кемінде 70% - ын бақылайды жəне жүзеге асырады: 

Барлық электроника жəне химия өндірісінің 80% ; 
- 95% фармацевтика; 
- Машина жасауөнімінің 76%. 
Қазіргі уақытта ТҰК – бұл жаһандық корпорациялар, бір ыңғай планетарлық стратегиямен, 

əлемдік өндірістегі жəне іске асырудағы негізгі ұстанымдармен. 
Халықаралық инвесторлар үшін өздерінің капиталдарын салатын елдердің ашықтығы, 

тұрақтылығы мен болжамдылығы негізгі мəнге ие. Оларды ең алдымен мемлекеттің адалдығы мен 
беделі қызықтырады [1]. 

Өнеркəсіп салалары бойынша ірі ТҰК-ның таралуын қадағалау қызықты. Олардың көбі 
автомобиль жасау, электроника, Электр техникасы жəне мұнай өңдеусалаларында. Олар ас қорыту 
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жəне химия өнеркəсібі. Сондай-ақ, барлық ТҰК қызмет көрсету саласында мамандандырылатынын, 
ал экономиканың бастапқы салаларына олардың жалпы санының 3% - ы ғана тиетінін ескеру қажет. 
Мысал ретінде əлемдік автомобиль жасау, онда 10 іріəлемдік ТҰК арасында өткізілген өнім көлемі 
бойынша бес автомобиль компаниясы бөлінеді: 

1. Toyota Motor (Жапония). 
2. General Motors (АҚШ). 
3. Ford Motor (АҚШ). 
4. Volkswagen (Германия). 
5. Даймлер / Крайслер (Германия / АҚШ). 
Мұндай жоғары монополияландыру автомобиль фирмаларының əлемдік нарықтағы аса қатты 

бəсекелестігіне себепші болды. Маркалар бойынша ең сатылатын автомобильдердің көрсеткіштері, 
2014 ж.  

Сату маркасы орны млн. теңге 
1 Toyota (Жапония) 8,30 
2 Volkswagen (Германия) 6,55 
3 Форд (АҚШ) 5,86 
4 Chevrolet (ақш) 4,79 
5 Hyundai (Оңтүстіккорея) 4,75 
6 Nissan (Жапония) 4,70 
7 Honda (Жапония) 4,27 
8 Kia (Оңтүстіккорея) 2,80 
9 Renault (Франция) 2,05 
10 Peugeot (Франция) 1,86 
11 Mercedes (Германия) 1,80 
12 Fiat (Италия) 1,80 
13 BMW (Германия) 1,78 
14 Audi (Германия) 1,73 
15 Вулинг (Қытай) 1,65 
16 Suzuki (Жапония) 1,65 
17 Mazda (Жапония) 1,36 
18 Citroen (Франция) 1,28 
19 Марути (Үндістан, Жапония) 1,25 
20 Чанань (Қытай) 1,15 
Statistics статистикалық портал, Verband Derautomobilindustrie, Еуропалық автоөндірушілер 

қауымдастығы (ACEA), Қытай автоөндірушілер қауымдастығы (CAAM) жəнет.б. 
Осылайша, Трансұлттық компаниялар (ТҰК) – бұл өмір сүру көзі-елде тұрып, осы елден тыс 

жерлерде өз нарықтары бар компаниялар деп айтуға болады. Олар əлемдік нарықта жетекші орын 
алады жəне олардың тауарлары мен қызметтері тұтынушылар арасында кең сұранысқа ие. 
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Түйіндеме. Мақалада мұнай өндіру саласындағы трансұлттық компаниялардың қызметін 

қарастыру барысында Қазақстандағы трансұлттық компанияладың ерекшелігіне тоқтала отырып, 
Қазақстандық нарықтағы мұнай компаниялары құрылымында американдық жəне еуропалық ТҰК 
үлесін анықтап, ТҰК-ның халықаралық əріптестігін жолға қою бойынша алғышарттар анықталды. 

Кілт сөздер:Трансұлттық корпорациялар, əлемдік мұнай нарығы, мұнай газ өндіру саласы.  
 
Əлемдік мұнай нарығы дамыған елдерде қалыптасқан жəне олардың мүдделерін білдіретін 

трансұлттық компаниялардың (ТҰК) көшбасшылығы үшін күрес саласы болып табылады. Бүгінгі 
күні жаһандық ТҰК Халықаралық еңбек бөлінісінің маңызды жəне тиімді құралы болды, əсіресе 
энергетикалық, мұнай, машина жасау Еуропаның кейбір дамыған елдерін басып озды. Қазіргі 
уақытта ТҰК əлемдік өнеркəсіптік өндірістің 50% - дан астамын, халықаралық сауданың 60% - дан 
астамын жəне тікелей шетелдік инвестициялардың 90% - ын бақылайды. Атап айтқанда, əлемдік 
нарықтардағы шикізаттардың барлық саудасы олардың бақылауымен жүзеге асырылады. ТҰК 
маңызды шикізат ресурстарына ие Қазақстанды назардан тыс қалдырмады. Тəуелсіздік алғаннан 
кейін, Республика шетелдік капиталды тарту жəне өнеркəсіптің өндіруші жəне қайта өңдеу 
салаларының ірі кəсіпорындарын Траст басқармасына беру жолымен пайдалы қазбаларды 
пайдалануды экономикалық саясаттың негізі етіп жасады. 

Қазақстандағы трансұлттық капиталдың ерекшелігі-оның экономиканың шикізат секторындағы 
шоғырлануы. Салалық бөліністе шетелдік компаниялардың басым бөлігі мұнай-газ секторында жəне 
түсті металлургияда жұмыс істейді.  Тікелей шетелдік инвестициялар құрылымында мұнай мен газ 
өндіру үлесі ең үлкені-40 % - дан астам, сондықтан Қазақстанда ТҰК шамамен 28% - ы өз қаражатын 
негізінен шикі мұнай мен табиғи газды өндіруге салады. Жыл сайын мұнай-газ секторына 3 
млрд.доллардан астам тікелей шетелдік инвестициялар тартылады. 

Елде келесі əлемдік корпорациялар орнықты: "Glencore International AG" ("Қазмырыш"), ENI, 
"Total", "Royal Dutch Shell", "ExxonMobil", "ConocoPhillips", "Inpex" ("Agip KCO" ақ), "Chevron" 
("Теңізшевройл"), "Samsung" ("Қазақмыс "корпорациясы) жəне т. б. 

Қазақстандық нарықтағы мұнай компаниялары құрылымында американдық жəне еуропалық 
ТҰК үлесі өте жоғары – 37,92 % (1-диаграмма). "Шеврон "(Chevron) - "Fortune"журналының тізімінде 
бес жүз ірі өнеркəсіптік фирманың бірі. Көптеген көрсеткіштер бойынша бұл атақты Дж. Рокфеллер. 
"Шеврон" - ҚР Үкіметі бірегей Теңіз мұнай-газ кен орнын игеруге келісім-шарт жасасқан алғашқы 
ТҰК бірі. Сондай — ақ, "Karachaganak Petroleum Operating B.V." консорциумының мысалын 
келтіруге болады (BG Group жəне ENI үлесі 29,25% — дан, "Chevron" — 18% - дан, "ЛУКойл" - 
13,5% - дан, ҚазМұнайГаз" - 10% - дан құрайды).) Қарашығанақ жобасын 2038 жылға дейін 
басқаруды жүзеге асыратын болады. 
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1 сурет. Қазақстандық нарықтағы мұнай компанияларының үлесі 
 
Осылайша, елдің мұнай-газ кешеніне шетелдік ТҰК үлесін бағалай отырып, оң жəне теріс 

жақтарды да атап өтуге болады. 
Тікелей шетелдік инвестициялар ағыны тұрғысынан ТҰК-ның мұнай-газ кешеніне келуі оң рөл 

атқарды. Өндіріс пен менеджменттің қазіргі заманғы технологияларын енгізу тұрғысынан шетелдік 
компаниялардың келуі ҚР Мұнай-газ саласын дамытуда елеулі рөл атқарды, жаңа жұмыс орындары 
пайда болды, жұмыспен қамту өсті, өндіріс қарқынды дамыды. Инвесторлар компанияларға 
көмірсутектерді шетелдік өндіру жəне оларды қайта өңдеу тəжірибесін алуға, корпоративтік басқару 
стандарттарын көтеруге, басқарушылық жəне қаржылық ашықтық деңгейін арттыруға, əлеуметтік 
жауапкершілік қағидаттарын енгізуге мүмкіндік берді. 

ТҰК елдің ресурстарын өндіру мен қайта өңдеуден пайда ала отырып, экономиканың басқа 
салаларына қаражат салуға мүдделі емес. Қабылдаушы елді технологиямен жəне басқару 
білімдерімен қамтамасыз ете отырып, ТҰК олардың мүдделер аймақтарынан тыс саладағы 
қозғалысына жете алмайтын бақылауды белгілейді. Кең бəсекелі артықшылықтарға ие ТҰК отандық 
компанияларды нарықтан ығыстыра алады. 

Елдегі экономикалық өсу республикада өз қызметін жүзеге асыратын ТҰК-ның халықаралық 
əріптестігін жолға қоюды талап етеді. Бірақ халықаралық ынтымақтастықты кеңейтуге қол жеткізу 
үшін тараптардың теңгерімді қатысуы қажет. Əрбір серіктес жобаға өз күш-жігерін салып, тəуекел 
деңгейіне сəйкес келетін пайданы күтеді. ҚР ТҰК қызметін реттеу процестеріне халықаралық 
деңгейде қатысуы жеткіліксіз дамыған жəне ТМД-ның бірқатар елдерімен "трансұлттық 
корпорациялар туралы" қол қойылған конвенцияға, сондай-ақ екі жақты инвестициялық келісімдерге 
қатысуға шоғырландырылған. Нəтижесінде, біз ТҰК-ның Қазақстан мен ТҰК арасындағы пайданы 
теңдестірілген бөлуді қамтамасыз етпейтін елдің экономикасы мен қауіпсіздігіне теріс əсер етуінің 
терең спектрін байқаймыз. 
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Түйіндеме: Темір жол қатынастарының ТМД елдері жəне халықаралық тасымалдарды дамытуда 
үлкен мəні бар. ТМД елдерінің бірыңғай құрылымы бірыңғай тарихи темір жол көлігі ретінде 
дамыды жəне техникалық құралдарды ұтымды орналастыру мен ел аумағындағы қосалқы 
өндірістерінің дамуы болып табылады. Темір жол көлігінің техникалық-экономикалық ерекшеліктері 
мен артықшылықтары келтірілген, басқа елдермен салыстырып, көрсетілді. Темір жол көлігінің 
техникалық жарақтандырудың негізгі элементтері жасанды құрылыстардың рельс жолы, станция 
жəне жылжымалы құрам (вагондар мен локомотивтер), электрмен жабдықтау құрылғылары, арнайы 
құралдармен реттеу жəне қозғалыс қауіпсіздігін қамтамасыз ету жəне тасымалдау процесі 
қарастырылған. Темір жолдарды пайдалану негізінде жоғары көліктік транзиттік əлеуетке қол 
жеткізуге мүмкіндік бар екені дəлелденген.  

Кілт сөздер: локоматив, вагон, рельс, компания, магистраль, транзит, автомобиль. 
 
Темір жол көлігі елдің тауар нарығының жұмыс істеуі мен дамуындағы, елдің қозғалыстағы 

мұқтаждығын қанағаттандырудағы маңызды рөл атқарады. Ол көптеген елдердің көлік жүйесінің 
негізгі буыны болып табылады. Осыған байланысты оның үлесіне тиесілі шамамен 50% жүк 
айналымы жəне көліктің барлық түрлерінің жолаушылар айналымының 46% кіреді.  

Темір жол көлігінің негізгі қолдану саласы болып табылады, бұл ретте жүк тасымалдары, жүктер 
мен жолаушылардың ауданаралық (облысаралық) жаппай, қалааралық жəне қала маңы 
қатынастарындағы басым беретін 80%-дан астам табыс береді. Қала маңындағы жəне жергілікті 
қатынастарда жолаушыларды тасымалдауға темір жолдары бойынша тасымалдау басым (шамамен 
90% жалпы жолаушылар саны). Астам алыс жолаушылар тасымалы жолаушылар айналымының 40% 
құрайды. 

Темір жол қатынастарының ТМД елдері жəне халықаралық тасымалдарды дамытуда үлкен мəні 
бар. ТМД елдерінің бірыңғай құрылымы бірыңғай тарихи темір жол көлігі ретінде дамыды жəне 
техникалық құралдарды ұтымды орналастыру мен ел аумағындағы қосалқы өндірістерінің дамуы 
болып табылады. 

Темір жол көлігінің техникалық-экономикалық ерекшеліктері мен артықшылықтар келесілерді 
қамтиды: 

− құрлық аумағының кез келген құрылыстар көмегімен жүзеге асыру мүмкіндігі болады, ал 
көпірлер, тоннельдер мен паромдар көмегімен - темір жол байланыстарын жүзеге асыру, оның ішінде 
аралдық аумақтармен;  

− тасымалдау бұқаралылығы жəне темір жол көліктерінің жоғары тасымалдау қабілеті (бір 
жылда 80 90 млн. т. екі қатарлы жүк немесе 20-30 млн. т. бір жолды желіге дейін); 

− əртүрлі жүктерді тасымалдау үшін пайдалану мүмкіндігі бар жəне жаппай жүктер мен 
жолаушылар тасымалының үлкен жылдамдықпен əмбебап пайдалану; 

− жыл мезгіліне, тəулік уақытына жəне ауа райына тəуелсіз  жүктерді тұрақты жеткізу; 
− ірі темір жол жəне қамтамасыз ету бойынша кəсіпорындар арасында тікелей байланыс құру 

мүмкіндігін "есіктен есікке дейін" кірме схемасы бойынша жүктерді жеткізу; 
− су көлігімен жүктерді тасымалдаумен салыстырғанда, анағұрлым қысқа жол (орташа алғанда 

20%); 
− құбыр арқылы тасымалдаудан басқа, басқа да көлік түрлерімен салыстырғанда тасымалдың 

өзіндік құнын төмен [1]. 
Темір жол көлігінің техникалық жарақтандырудың негізгі элементтері жасанды құрылыстардың 

рельс жолы, станция жəне жылжымалы құрам (вагондар мен локомотивтер), электрмен жабдықтау 
құрылғылары, арнайы құралдармен реттеу жəне қозғалыс қауіпсіздігін қамтамасыз ету жəне 
тасымалдау процесін басқару болып табылады.  
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Қиыршық тас немесе топырақ төсемі балласт бастап темір-бетон орналастырылады немесе ағаш 
шпалдар оған темір жолы призмамен а болат рельстің аралығымен бекітіледі. Жолдардың түйісу 
орны орналасқан ішкі шеттері арасындағы қашықтық екі рельстің шпалдары  табанды ені деп 
аталады. Ол Балтық жəне ТМД елдерінде, Финляндияда 1520мм тең.  

Еуропа елдерінің көпшілігінде Уругвайда, Түркия, Иран, Мысыр, Тунис, Алжирде тең, АҚШ-та, 
Канадада, Мексикада, темір жол аралықтары енінің 1435 мм. Қалыпты немесе табанды 
стефенсоновскі деп аталады. Кейбір мемлекеттерде (Үндістан, Пəкістан, Аргентина, Бразилия, 
Испания, Португалия) темір жолдары  екі түрдегі кең табанды 1656-1600 мм. болады.  Мысалы, 
Жапонияда орташа жəне тар табанды-1067, 1000 мен 900 мм қолданылады. 

Ұзақтығы пайдалану (географиялық) темір жол желісінің станциялық жолдардың ұзындығы 
жəне басқа да, олардың санына қарамастан басты жолдардың ұзындығы, əдетте, айдалатын 
салыстырады. Темір жол учаскесінің географиялық басты жолдардың ұзындығы 2 санын ескеретін 
жазылмалы ұзындық, яғни екі қатарлы көбейтіледі. Сондай-ақ жолды желілердегі екі қатарлы сызық 
ескеріледі [2]. 

Темір жол көлігі мен автомобиль, əуе, құбыржол жəне оның даму қарқыны елдің жетекші түрі 
болып қалады, алайда бұдан əрі аз мүмкін көлік түрімен байланысты қарағанда олардың жеткіліксіз 
дамуы біздің елде. Бұдан басқа, өсіретін жəне темір жол көлігіндегі техникалық прогресс кейбір 
кемшіліктерін нарығында бəсекелестікке ескеру қажет. Ең алдымен осындай кемшіліктерге 
келесілерді жатқызған жөн: 

1) Темір жолдар капиталының сиымдылығы қорының жəне  ақырын алдын ала капиталды 
қайтару (6-8 жыл, кейде одан да көп), темір жол құрылысында капитал шығыныдарының 
қайтарымдылығы жүк тасмалының қуаттылығына байланысты жəне жаңа тізбектегі жолаушылар 
ағымына қарай байланысты.Əдетте темір жол көлігінің дамуына көп күрделі жұмсалымның бірлігіне 
тиесілі  өнімнің (тонно - километр) көліктің басқа түрлеріне қарағанда (бұл бөлу, қалыптасқан 
тасымалдануы). 

2) металл темір жолдары ірі тұтынушылары болып табылады (1 км жолды дерлік қажет 200 т. 
Бұдан басқа, темір жол көлігі саласына, еңбек өнімділігі өте төмен, онда ол құбыр теңіз жəне əуе 
көлігімен сыйымды болып табылады, (бірақ автомобиль қарағанда жоғары). ТМД елдерінде істейтін 
дерлік орташа алғанда 1 км темір жол ұзындығы 14 адам, ал АҚШ-та тиесілі пайдалану тасымалдау - 
1.5 адам. мөлшері шамамен кезінде көліктік жұмыс көлемі бойынша жақын. 

3) көлік клиенттерге ұсынылатын қызметтер сапасының төмен деңгейі [3]. 
Сонымен бірге жақсы қабылдағыштық прогрессивті технологиялар оларға қойылатын темір жол 

көлік түрімен əбден бəсекеге қабілетті қалуға мүмкіндік береді. 
Қазақстан Республикасының территориясы 2,7 млн. шаршы км. құрап, ұзындығы 14000 км-ге 

жуық теміржол торабына ие. Бұл темір жолдар қазіргі кезде «Қазақстан темір жолы» ұлттық 
компаниясының иелігінде болып, мемлекетіміздің басты көлік артериясы болып табылады. Оның 
экономикасының негізін металлургиялық, отын, минералды тыңайтқыштар, мұнай, ауыл 
шаруашылық салалары құрайды.  

Қазақстан Республикасының темір жолдары арқылы халықаралық тасымалдаулар Оңтүстік 
Шығыс Азия мен Еуропа арасындағы байланысты сəтті жүргізуге мүмкіндік береді. Оңтүстік Шығыс 
Азия теңіз кемежайларынан Батыс Еуропа мемлекеттері жəне олардың теңіз кемежайларына дейін 
созылған Еуро-Азиялық магистраль, сонымен қатар Азия мемлекеттерін өзара жəне Еуропа 
елдерімен байланыстыратын Трансазиялық магистраль «Қазақстан темір жолы» ұлттық 
компаниясының темір жолдарын пайдалану негізінде қалыптаса, жоғары көліктік транзиттік əлеуетке 
қол жеткізуге мүмкіндік береді [4]. 

Қазақстан темір жолдарының халықаралық қызметінің мақсаты- жолаушылар мен жүктерді 
тиімді тасымалдауды қамтамасыз етуде əртүрлі мемлекеттердің теміржол əкімшіліктерінің 
ынтымақтастығына жан-жақты көмек ету. Тəуелсіздігін алғалы Қазақстан темір жолдары өздерін екі 
жақты негізде жəне көптеген мемлекет аралық ұйымдар мен құрылымдар құрамында өзара пайдалы 
ынтымақтастықты көздейтін тең жəне егеменді серіктес ретінде дүниеде жариялады [5]. 

Тұтастай алғанда, қазіргі уақытта темір жол көлігі саласы мынадай негізгі талаптарға 
қанағаттандыруы тиіс: 

− қажетті көлемде жəне қажетті сапада көлік қызметін актқарады; 
− көлік қызметінің өзіндік құнын азайту жəне неғұрлым тиімді жұмысты қамамасыз ету; 
− жүктерді сапалы тасмалдау мақсатында жүктерді жеткізу мерзімін қысқарту; 
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− ауа райы мен климат жағдайларына қарамастан, жөнелтілу жəне келу тұрақтылығын сақтауға 
қозғалыс кестелеріне əсер ететін басқа факторлар тəулік уақыты жəне қолданыстағы сəйкес жүктерді 
тасымалдау процесі; 

− ең жоғары тасымалданатын жүктің сақталуына кепілдік беру; 
− жылжымалы құрамы мен қызметі - адамдардың көлік кəсіпорындар мен бөлімшелерінен 

қозғалыс қауіпсіздігін қамтамасыз ету; 
− қызмет экологиялылығы өнімдері мен қалдықтарды сақтауға  қоршаған ортаның ластануына 

жол бермеу. 
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Аннотация: поддержание конкурентоспособности и достижение наилучших результатов требует 

внедрения таких инноваций, как информационные технологии. Поэтому данная научная статья 
посвящается информационным технологиям и их влиянию на бизнес в целом.  

Ключевые слова: информационные технологии, бизнес, технологические тенденции.  
 
Бизнес-процессы составляют основу любого бизнеса. Для ведения успешного и 

конкурентоспособного бизнеса руководителям компаний необходим качественный и эффективный 
менеджмент данных процессов. В достижении этого отличным инструментом могут послужить 
информационные технологии (ИТ).  

На сегодняшний день, количество компаний, использующих информационные технологии в 
своем бизнесе, растет в геометрической прогрессии. ИТ играет важную роль во многих аспектах 
бизнеса: от интернет-магазина компании до корпоративного программного обеспечения, которое 
используется ими для записи транзакций и сбора информации. Также, роль ИТ проявляется в том, как 
он может помочь компаниям стать более продуктивными, повысить производительность, сэкономить 
деньги, улучшить качество обслуживания клиентов, оптимизировать коммуникации и улучшить 
принятие управленческих решений. Более того, роль ИТ неоценима в оказании помощи компаниям в 
глобальном масштабе и в предоставлении сотрудникам доступа к корпоративной информации в 
любом месте и в любое время. 

Чтобы понять насколько эффективны информационные технологии в бизнесе необходимо 
рассмотреть преимущества от использования ИТ:  

− ИТ дали возможность решать сложные задачи в бизнесе, то есть автоматизация бизнес 
процессов. Например, посредством различных программных и аппаратных обеспечений. Это в 
сочетании с более умными приложениями (программные обеспечения Mindmapping, X Mind; 
программное обеспечение для совместной работы - доски Kanban; органайзеры, такие как Google 
календарь и т.д.), упростило исследование данных, их анализ и масштабируемость планов. 

− ИТ позволяют предприятиям принимать лучшие решения. Роль информационных технологий 
в принятии управленческих решений проявляется в таких инструментах, как программное 
обеспечение ERP и системы поддержки принятия решений, которые помогают менеджерам видеть 
данные о производительности компании в режиме реального времени, чтобы они могли принимать 
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более обоснованные решения. Данное программное обеспечение представляет собой онлайн-панель с 
информацией о финансах компании, клиентах, тенденциях продаж и маркетинга, а также об уровне 
запасов. Менеджеры могут использовать эти данные, чтобы решить, какие продукты продвигать или 
прекращать продажи, где сокращать расходы, каким клиентам нужна поддержка и когда размещать 
заказы на поставку материалов. 

− ИТ помогают создать благоприятный клиентский опыт. Вместо того, чтобы связываться с 
компанией только в рабочее время, клиенты могут удобно взаимодействовать с компанией на ее веб-
сайте и через социальные сети, электронную почту и специальные службы мгновенных сообщений. 
Отслеживая предыдущие покупки клиентов с помощью маркетингового программного обеспечения, 
компании могут отправлять индивидуальные рекламные акции, которые лучше соответствуют 
потребностям клиентов и приводят к более вероятным продажам. Клиенты также получают выгоду 
от возможности покупать товары и услуги на сайте компании. Это в свою очередь увеличивает 
потенциал для роста доходов компании. 

− ИТ незаменимы по части безопасности. Системы с доступом в Интернет, такие как системы 
безопасного входа и беспроводные камеры, помогают повысить безопасность бизнеса и снизить 
риски кражи и потери конфиденциальной информации. 

− ИТ улучшили управление ресурсами. Облачные вычисления позволяют сотрудникам 
компании использовать любое устройство в любой точке мира для доступа к программному 
обеспечению корпоративного уровня [1].  

Несмотря на значительные преимущества, владельцы бизнесов должны учитывать недостатки 
при внедрении новых ИТ-решений: 

− Затраты на внедрение и соответствие нормативным требованиям. Внедрение новых решений 
требует времени и денег. Как правило, бизнес-сервисы прерывают работу по мере внедрения новых 
фаз. Требуется дополнительное обучение сотрудников, также клиенты могут столкнуться с 
ухудшением качества обслуживания, пока происходит процесс реализации информационных 
технологий. 

− Технологические риски безопасности. Хотя информационные технологии позволяют 
обезопасить свои данные, однако все же имеются некоторые риски. Преступники обнаружили, что 
анонимность в киберпространстве отличная модель для нелегальной деятельности, которая включает 
в себя взлом и кража данных компаний или клиента. Киберпреступник может взломать платежную 
систему и перевести платежные транзакции от реальных клиентов на оффшорные счета. 

− ИТ-системы в компании сделали значительные изменения в том, как стали работать 
сотрудники. У них появилось больше времени на выполнение других задач. Документы 
обрабатываются быстро, многие отчеты создаются автоматически. Однако внедрение 
информационных и в целом современных технологий вызвало у руководителей компаний в меньшей 
необходимости персонала. Технология заменила многие должности, которые когда-то занимали 
люди.  

− Способность мгновенно общаться практически с кем угодно и где угодно может иногда 
мешать обычной динамике общения лицом к лицу. Это может означать, что на собраниях лично 
появляется меньше сотрудников, также может означать, что в вашем офисе будет меньше людей, так 
как сотрудники используют возможности удаленной работы. Хотя в некоторых случаях эти 
возможности действительно могут повысить производительность [2]. 

Развитие информационных технологий в бизнесе и в целом ИТ сфера все еще не совершенны. 
Более сложные программные решения и технологии требуют одинаково продвинутых устройств и 
инфраструктур для работы. Однако современный бизнес-ландшафт стал более жестким и компаниям 
нужен активный подход к ИТ, если они хотят идти в ногу и стать конкурентоспособными на рынке. 
Таким образом, имеет смысл только то, что в ближайшем будущем ожидается от организаций больше 
инициатив по цифровой трансформации. Это означает увеличение ИТ-бюджетов, повышение спроса 
на технических специалистов и увеличение инвестиций в новое аппаратное и программное 
обеспечение. 

По данным ежегодного отчета о ИТ-бюджетах и технических тенденциях за 2020 года от 
Spiceworks, 88% предприятий ожидают, что ИТ-бюджеты будут расти или оставаться стабильными в 
течение следующих 12 месяцев. По сравнению с 2019 годом наблюдается более быстрое ускорение: 
44% предприятий планируют наращивать ИТ-бюджеты в 2020 году, этот показатель в 2019 году 
составлял 38%. Только 8% компаний ожидают сокращения ИТ-бюджетов в 2020 году (рисунок 1). 
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Рисунок 1. Ожидаемое изменение ИТ-бюджетов в 2020 году 

П р и м е ч а н и е – источник [3] 
 
Важно отметить, что темпы внедрения новых технологий сильно различаются в зависимости от 

отрасли. По данным исследования Spiceworks финансовые услуги, ориентированные на безопасность 
и передовые отрасли ИТ-услуг имеют самые высокие показатели внедрения большинства из этих 
технологий. Например, 25% компаний в секторе финансовых услуг в настоящее время используют 
блокчейн, возможно, из-за присущей технологии шифрованного регистра или ее установленного 
варианта использования с криптовалютами.  

Индустрия ИТ-услуг, чья деятельность заключается в консультировании компаний по вопросам 
технологических решений, имеет самые высокие показатели внедрения для многих технологий, таких 
как IoT, VR, современные вычисления и технологии 5G. Но какие новые технологии будут иметь 
наибольшее влияние на бизнес? Большинство лиц, принимающих решения в области ИТ, ожидают, 
что автоматизация ИТ, технология ИИ и устройства IoT окажут наибольшее влияние на их 
организацию. Фактически, за последние 12 месяцев лица, принимающие решения в области ИТ, 
стали более оптимистичными в отношении искусственного интеллекта: 32% считают, что ИИ окажет 
наибольшее влияние на их организацию, по сравнению с 26%, которые сказали то же самое в 
прошлом году (рисунок 2). Это, вероятно, объясняет, почему внедрение технологий на основе ИИ, 
как ожидается, утроится к 2021 году. 

 

 
 

Рисунок 2.Технологические тенденции наибольшего влияния на бизнес в 2020 году 
П р и м е ч а н и е – источник [3] 
 
Таким образом, внедрение ИТ в управлении бизнесом стало необходимостью в нынешних 

реалиях. Риски использования информационных технологий в основном связаны с безопасностью, 
однако эти проблемы можно решить, предоставляя поставщикам ИТ услуг возможность выступать в 
качестве навигаторов, которые могут помочь компаниям определить лучшие решения для 
модернизации своей инфраструктуры, устранения уязвимостей в безопасности, обновления планов 
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аварийного восстановления и, в конечном счете, преобразования своей технологической среды с 
помощью новых инноваций.  

В целом, информационные технологии изменили то, как компании по всему миру 
взаимодействуют, нанимают сотрудников, ведут внешнюю торговлю, продают свою продукцию, 
проводят исследования и управляют глобальными цепочками поставок. Поэтому очень важно 
развивать ИТ и активно внедрять их в свой бизнес.  

Появляются все больше новых технологических тенденций, среди которых особую важность 
стали занимать способы автоматизации ИТ, использование искусственного интеллекта, внедрение 
Интернет вещей (IoT) и многое другое. Многие крупные компании уже применяют эти технологии и 
имеют положительный эффект от их работы.  

 
Список литературы 

1. BusinessVibes. The Importance of Information Technology In Business Today // 
https://www.business2community.com/, - December 3, 2015. 

2. Leonard, Kimberlee. The Disadvantages of Information Technology in Business Small Business - 
Chron.com, http://smallbusiness.chron.com/disadvantages-information-technology-business-4020.html, - 
February 6, 2019. 

3. Spiceworks. The 2020 State of IT. The annual report on it budgets and tech trends // 
https://www.spiceworks.com/marketing/state-of-it/report/, - 2020.  

 
 

Кəсіпкерлік құрылымды дамыту стратегиясын əзірлеудегі экономиканың цифрлық 
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Түйіндеме: Мақалада цифрлық экономика жағдайындағы кəсіпкерлік қызметтің сипаты 
берілген. Сонымен қатар, кəсіпкерлік құрылымдардың цифрлық өзгеру белгілері мен цифрлық 
кəсіпорынның негізгі қызметі айқындалады. Кəсіпкерлік құрылымның даму стратегиясын əзірлеудегі 
цифрлық трансформацияның технологиялары мен құралдардарының маңыздылығы қарастырылады. 

Кілт сөздер: Цифрлық кəсіпкерлік, экономикалық жүйе, цифрлық трансформация, кəсіпкерлік 
құрылым, цифлық кəсіпкерлік. 

 
Қазіргі кезде экономикалық жүйенің барлық қатысушылары кəсіпкерлік құрылымның даму 

стратегиясын əзірлеуде цифрлық трансформацияның қажет екенін мойындайды. Цифрлық 
трансформация дегеніміз, бұл инновацияларды енгізу жəне бизнес-модельдерді қазіргі заманғы 
сандық экономика жағдайларына бейімдеу есебінен өндірістік жəне бизнес-процестерді сапалы 
жақсарту болып табылады. 

Цифрлық кəсіпкерлікті іске асырудың алғашқы тəжірибелік қадамдары цифрландыру шын 
мəнінде кəсіпорынның бəсекеқабілеттілігін арттыруда маңызды артықшылықтар бере алатынын 
көрсетеді. Ғалымдардың пікірінше, кəсіпкерлік құрылымдардың қызметін цифрлық өзгерту 
қажеттілігі қазіргі экономикалық жүйедегі келесі қайшылықтарға негізделген: 

- жедел талдауға жататын цифрлы қосымшалармен жəне цифрлы емес транзакциялық 
деректермен; 

- цифрлы қызметтер мен цифрлы емес үдерістер; 
- цифрлы өнімдер жəне сандық емес арналармен; 
- бизнес-нəтижелерді болжаудың цифрлық модельдерімен жəне экономикалық жүйені 

дамытудың цифрлы емес стратегиясымен; 
- осы процестерге əсер ететін серіктестер мен тұтынушылар тарапынан цифрлық ішкі үдерістер 

мен цифрлы емес экономикалық жүйелер. 
Кəсіпкерлік құрылымның даму стратегиясын əзірлеуде цифрлық технологияларды енгізу 

үдерістерді компрессиялауда, олардың интеграциясы мен өзара байланысын жүзеге асыруға 
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мүмкіндік береді. Бұндай жағдайда үдерістердің компрессиясына зияткерлік активтер, электрондық 
құжат айналымы жəне деректерді талдау сияқты цифрлық əлемнің құрамдас бөліктерінің қауіпсіз бір 
экономикалық жүйесіне мəлімет беру есебінен қол жеткізіледі [1]. Сонымен қатар, барлық жеткізу 
тізбегінің шеңберінде цифрлық технологияларды енгізу үрдістерді оңайлатуға жəне синхрондауға, 
сондай-ақ шешімдер қабылдау жағдайларын жан-жақты есепке алуда мынадай мүмкіндіктер береді: 

1. Өндірістік процестерді басқару жүйесін оңтайландыру; 
2. Профилактикалық техникалық қызмет көрсету жəне жөндеу; 
3. Қосалқы бөлімшелердің бизнес-үдерістерін зерттеу; 
4. Интеграцияланған жоспарлау жəне іске асыру; 
5. Көлік, логистика, қоймаларды басқару жəне т. б. 
Цифрлық трансформация кəсіпкерлік құрылымдардың жаңа іскерлік, экономикалық жəне 

басқару қағидаттарында жұмыс істеуі тиіс, олар цифрлық технологияларды өздері жүзеге асыра 
алмайтын "цифрлық кəсіпорындарға" айналдыруды көздейді. Цифрлық трансформация кəсіпкерлік 
құрылымдардың қалай жұмыс істейтінін жəне олардың қоршаған ортамен қалай өзара іс-қимыл 
жасағанын іргелі түрде қайта зерттейді. Соның ішінде тұтынушылар мен шаруашылық жүргізуші 
субъектілердің ынтымақтастығы мен өзара байланысы маңызды бағыт болып табылады. 

Цифрлық кəсіпорын (Digital Enterprise) - ақпараттық технологияларды өз қызметінің барлық 
салаларында бəсекелестік артықшылығы ретінде пайдаланатын ұйым: өндіріс, бизнес-үдерістер, 
маркетинг жəне клиенттермен өзара іс-қимыл. Дəстүрлі компания сандық трансформация жолынан 
(Digital Transformation) өтіп, "сандық ойлау" компаниясына айналады [2]. 

Цифрландыру жағдайында кəсіпкерлік құрылымдардың қызметінің негізі білім экономикасы 
болып табылады. Шаруашылық жүргізуші субъектілердің негізгі қызметі тез өзгеретін активтер 
жиынтығымен жұмыс істеу икемділігін қамтамасыз ететін экономикалық жүйені құру болып 
табылады. Кəсіпкерлік құрылымдар қызметінің цифрлық өзгеру белгілері: 

1) Цифрлық өнімдер: өнімнің барлық мазмұны материалдық - заттық пішіннен сандық пішінге 
ауысады, бұл ретте өнімнің материалдық-заттық нысаны жоғалмайды, тек өнімді пайдаланудың 
цифрлық көрінуінсіз мүмкін болмайды; 

2) Цифрлық бизнес-модельдер: цифрлық жабдықты оның барлық элементтері мен процестерінің 
үздіксіз мониторингімен ұштастыра пайдалану мүмкіндігі кəсіпорынның құндылығын құрудың 
барлық ішкі тізбектерін терең цифрландыруды ғана емес, бизнес пен оның барлық контрагенттері 
арасындағы тығыз əріптестік қатынастарды құруды талап ететін бизнесті жүргізудің түбегейлі жаңа 
нысандарының пайда болуына алып келеді; 

3) Құнды жасау тізбектерін цифрлық басқару: кəсіпкерлік қызмет бизнес-платформалар құру 
жолымен өзінің барлық контрагенттері мен клиенттерімен терең кооперациялық желіге маманданады 
жəне салынады; 

4) Цифрлық бизнес-үдерістер: пайдаланушылар сандық құжатпен тек арнайы қосымшалардың 
көмегімен ғана жұмыс істей алады, бұл ретте осы пайдаланушылардың əрекеттерін үйлестіру 
логикасы да арнайы қосымшалар мен деректерді талап етеді. 

Кəсіпкерлік құрылымдар қызметінің цифрлық трансформациясының əсері қалыптасқан 
тəжірибені өзгертеді жəне типтік нарықтық мəміленің өзгеруіне əкеледі. Жаңа технологиялық 
жетістіктердің ағымдағы даму деңгейін ескере отырып, қазіргі уақытта шаруашылық жүргізуші 
субъектілердің қызметін цифрландырудың нысаналы жай-күйін жəне əртүрлі технологияларды 
енгізудің басымдығы маңызды міндеті болып табылады. Бұл ретте өзгерістердің əлеуетті 
революциялығын төмендету ұйымдық құрылымның, басқару үдерістерінің жəне даму 
стратегиясының тұрақтылығы мəселелерімен тікелей байланысты. 

Кəсіпкерлік құрылымдар қызметін дамытуға жəне цифрлық трансформацияны мүмкін ету үшін 
кəсіпорындардағы басқарудың тиімді үдерістеріне бағытталған жүйе құру қажет. Себебі, тек өзінің 
негізгі бизнес-процестерін түсінетін шаруашылық жүргізуші субъект қана цифлы экономикалық 
жүйе болады жəне бəсекелестерге қарсы күресте алға шыға алады [3]. 

Кəсіпкерлік құрылымның стратегиясын дамытудағы, басқарудағы ұйымдастырушылық 
тетіктерді цифрлық трансформациялаудың мақсаты - инновациялық қағидаттарда кəсіпорынның ұзақ 
мерзімді табысты бизнес-стратегиясын жүзеге асыру болып табылады, бұл өз кезегінде 
инновациялық дамуды жандандыруды жəне үйреншікті жұмыс процестерін сапалы жəне жаңа 
деңгейге көшіруді көздейді. 
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Под модернизацией организационной структуры управления принято понимать ее обновление 

(иначе говоря, качественное изменение  или реструктуризация), т.е. процесс перехода от прежнего 
состава, отношений и взаимоотношений субъектов управления, соответствующих предыдущей или 
же функционирующей организации, к новой, соответствующей. Новый объект - развивающаяся 
организация. Эффективная организационная структура должна позволять осуществление полной 
взаимосвязи должностных позиций, рычагов управления и целей организации.  

В этом контексте для наилучшего понимания проблемы необходимо уточнить некоторые общие 
положения современной теории управления в отношении организационных структур. 

Понятие «Организационная структура» подразумевает под собой то, как индивидуальная и 
командная работа в организации координируются. Для достижения целей и задач организации 
необходимо координировать и управлять индивидуальной работой. Структура является ценным 
инструментом в достижении координации, поскольку она определяет отношения отчетности (кто 
отчитывается перед кем), разграничивает формальные каналы связи и описывает, как отдельные 
действия отдельных лиц связаны друг с другом. Организации могут функционировать в нескольких 
различных структурах, каждая из которых имеет свои преимущества и недостатки. Хотя любая 
структура, которая не управляется должным образом, будет сталкиваться с проблемами, некоторые 
организационные модели лучше приспособлены для конкретных сред и задач. 

Система управления организацией включает в себя совокупность всех служб организации, всех 
подсистем и коммуникаций между ними, а также процессов, обеспечивающих заданное 
функционирование. 

Чем сложнее изменения или преобразования в объекте управления (локальном, модульном или 
системном), тем сложнее организационная структура для управления ими. Более того, при системных 
преобразованиях организации особенно велики требования к координации в организационной 
структуре системы управления. Координация становится как крайне необходимой, так и чрезвычайно 
сложной. Давайте рассмотрим это более подробно. 

Непрерывный поиск новых организационных форм обусловлен коренными изменениями в 
природе конкуренции и экономики. Во-первых, сегодня преимущества заключаются не столько в 
управлении физическими и финансовыми активами, сколько в том, как компании согласовывают 
такие нематериальные активы, как работники умственного труда, исследования и разработки, и 
информационные технологии с требованиями своих клиентов. Во-вторых, возможности и проблемы, 
которые предоставляет глобализация, заставляют компании пересматривать многие предположения о 
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контроле и управлении как материальными, так и их нематериальными активами. Например, 
современная компьютерная компания может производить компоненты в Китае, собирать их в 
Мексике, отправлять их в Европу и обслуживать покупателей в колл-центрах в Индии. Такое 
рассредоточение создает потребность в новых структурах для выравнивания внутренних и внешних 
подразделений по всему миру. 

Если изменения носят частный, локальный характер, то необходимость координации между 
субъектами этих изменений незначительна. Эта потребность возрастает с внедрением модульных 
преобразований в организации. 

Если организация переходит в режим разработки с помощью системных изменений, если 
организация переходит в режим разработки с помощью системных преобразований, то в ее 
организационной структуре появляются отдельные и коллективные объекты (смешанная версия 
линейно-функциональных элементов с матричными элементами), которые разрабатывают и внедряют 
эти нововведения. Поскольку роль координации взаимодействия всех субъектов организационной 
структуры очень сильно возрастает, субъекты более высоких уровней, особенно глава организации, 
являются наиболее перегруженными. Иногда он просто физически неспособен координировать 
действия всех субъектов. В этом случае единственным возможным и необходимым шагом является 
передача полномочий принимать решения субъектам более низких уровней организационной 
структуры. Чем ниже принимается решение, связанное с развитием организации, тем больше 
загружается менеджер. Более того, очень важно, чтобы субъекты одного уровня сами осуществляли 
всю необходимую координацию своих действий и взаимодействий. 

Конечно, если существующая система управления работает эффективно, организация дает 
стабильные, положительные прогнозируемые результаты, тогда нет необходимости что-либо менять 
в управлении. В развивающейся организации меняются цели организации, технологии производства, 
содержание и организация процесса деятельности, появляется новая деятельность и т. Д. В связи с 
этим неизбежно должны произойти изменения в системе управления, чтобы обеспечить внедрение 
инноваций. 

Исходя из всего вышесказанного, модернизация (обновление) организационной структуры 
системы управления необходима еще на этапе подготовки программы развития организации, чтобы 
система управления со всеми ее подразделениями, структурами, подразделениями, подразделениями, 
их функциями, задачами, методами, деятельность всех субъектов в полной мере отражает новую 
развивающуюся организацию (т.е. новый управляемый объект), обеспечила ее эффективное создание, 
развитие, функционирование в новых условиях и последующее развитие образования, затем в его 
организационной постоянной структуре (смешанная линейно-функциональная версия элементов 
матрицы) появляются отдельные и коллективные субъекты, разрабатывают и внедряют эти 
нововведения. Поскольку роль координации взаимодействия всех субъектов организационной 
структуры очень сильно возрастает, субъекты более высоких уровней, особенно глава организации, 
являются наиболее перегруженными. Иногда он просто физически неспособен координировать 
действия всех субъектов. В этом случае единственным возможным и необходимым шагом является 
передача полномочий принимать решения субъектам более низких уровней организационной 
структуры. Чем ниже принимается решение, связанное с развитием организации, тем больше 
загружается менеджер. Более того, очень важно, чтобы субъекты одного уровня сами осуществляли 
всю необходимую координацию своих действий и взаимодействий. 

Менеджеры часто тратят слишком много времени на текущие недостатки организации. Тем не 
менее, модернизация, которая просто устраняет непосредственные болевые точки, часто в конечном 
итоге создает новый набор проблем. Поэтому компании следует с самого начала четко понимать, для 
чего предназначена модернизация, и обеспечивать, чтобы это стремление было неразрывно связано 
со стратегией.  

Основные проблемы, которые должна решать модернизация организационной структуры 
управления предприятием: 

1. Увеличение управленческого аппарата 
2. Удлинение сроков принятия стратегических и тактических решений из-за необходимости 

большого числа согласований. 
3. Несоответствие структуры стратегии организации 
4. Возникновение противоречий между элементами структуры 
5. Несоответствие статуса руководителей и работников значимости исполняемых функций 
6. Сложность внедрения инноваций 
7. Замедленность реакций на изменение ситуации на рынке 
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Сегодня мир меняется быстрее, чем когда-либо. Например, быстрый рост технологий означает, 
что в наши дни все процессы протекают  совсем не так, как несколько лет назад. Компании знают 
обобширных изменениях, происходящих ежедневно. Компании также знают, что если они не изменят 
свои способы ведения дел, они потеряют лидерство в этом быстро меняющемся мире. Дабы избежать 
этого, организации применяют методики модернизации системы управления. Только тогда, когда 
руководители организации будут динамичны и способны справиться с быстрыми технологическими 
и социальными изменениями, которые происходят вокруг них, будет обеспечен рост всей 
организации. 

Модернизация организационной структуры управления позволяет сотрудникам на руководящих 
должностях становиться более лояльными к компании или организации, в которой они работают. 
Причина, по которой это возможно, заключается в том, что, поскольку сотрудники знают, что 
компания или организация вложили много времени и денег в их развитие, они также захотят показать 
свою признательность организации, оставаясь лояльными и усердно работая. 

Таким образом, модернизация  организационной структуры управления предприятием 
необходима еще на этапе подготовки программы развития организации с тем, чтобы управляющая 
система всеми своими субъектами, структурами, подразделениями, звеньями, их функциями, 
задачами, методами деятельности всех субъектов полностью отражала в себе новую развивающуюся 
организацию (т.е. новый управляемый объект), обеспечивала его эффективное создание, освоение, 
функционирование в новых условиях. 
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Формирование рыночных механизмов экономики основано на развитии предприимчивости 

экономических субъектов. Для получения дохода экономические агенты пускают в ход все 
имеющиеся у них ресурсы: трудовые, материальные, финансовые, интеллектуальные. Для реализации 
экономических интересов они участвуют в общественном производстве и используют ресурсы для 
получения выгоды и намеченных целей.  

Экономическая деятельность людей осуществляется в социальном окружении, а не в 
единоличном порядке. Поэтому для каждого человека в той или иной мере важна общественная 
реакция на его действия. Как это ни странно, но людям свойственно менять свое мнение под 
давлением общества. Хотя последнее может быть не правым. Механизмы мотивации, актуальные для 
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людей в определенных месте и времени, могут совершенно отличаться от мотивации людей, 
находящихся в другом окружении и ситуации. 

На трудовое поведение людей влияют различные факторы, накладывающие свои ограничения и 
требования: 

- идеология, система ценностей, политические убеждения; 
- география местоположения организации; 
- религия и вера; 
- национальная принадлежность; 
- общественные организации и профсоюзы. 
- другие работодатели региона [1]. 
Осознанно или нет, но люди согласовывают множество факторов в своем окружении, 

вырабатываю свою оптимальную модель поведения. Эти модели, матрицы в поведении индивидов 
относятся к институтам, т.е. накладываемых обществом рамок, определяющих взаимоотношения 
людей.  Согласно выражению Д. Норта, в основе каждой экономической либо политической модели 
лежит  комплекс институциональных ограничений. Специфика каждой модели определяется 
соответствующими институтами.  

Механизм мотивации труда, будучи экономической моделью, также характеризуется 
комплексом институциональных ограничений. Институциональные ограничения делятся на две 
группы: формальные и неформальные. К формальным институтам относятся:  

- экономические институты; 
- политико-правовые институты; 
- контрактные отношения. 
Среди неформальных выделяют: 
- традиции и обычаи; 
- этика, мораль и нравственность; 
- доверие 
Неформальные институты формируют культуру общества и передаются с помощью социальных 

механизмов. 
Нерациональность в поведении людей, как правило, предопределяется воздействием 

неформальных институтов. 
Нерациональность обусловлена так же тем, что для рациональных решений требуется 

доскональный анализ большого объема информации. Поэтому для принятия действительно 
рационального решения часто необходимы определенные мыслительные усилия. Однако в реальной 
жизни люди принимают свои решения достаточно быстро, и этот механизм быстрой реакции на 
какие-то внешние сигнализаторы представляет собой не что иное, как привычки. Когда человек 
действует по привычке, не требуется постоянные рациональные оценки.  

Именно действие по привычке дает основу институционалистам говорит об обусловленности 
человеческого поведения  неформальными правилами.  

Традиции представляют собой своего рода правила игры, в соблюдении которых заинтересован 
сам индивид. Традиции складываются в результате исторического развития, причем обособленно для 
каждого отдельного общества. В рамках одного общественного окружения традиции одни, в рамках 
другого – другие. Каждый человек, принадлежащий данному обществу, знает местные традиции и 
сравнивает свои предполагаемые действия с традиционными нормами, взвешивая, что приемлемо, а 
что – нет. Здесь рациональность достаточно упрощена. 

Институты этики и нравственности не являются продуктами целенаправленных усилий ни 
индивида, ни общества. Они являются результатом эволюции культуры. Матрицы поведения 
индивидов общеприняты и устоялись, человек действует в их рамках. Несоблюдение этических норм 
приведет к неуспешности индивида в обществе. Поэтому нередко индивиды отказываются от дохода 
и материальных благ в пользу моральных устоев. 

Институт моральных норм формирует персональные мыслительные конструкции человека. Эти 
конструкции выстраивают менталитет человека.  Люди с разными мыслительными конструкциями из 
идентичной исходной информации по-разному ее обрабатывают и приходят к разным решениям.  
Менталитет  определяется окружающей действительностью, недостаточной обратной связью, 
традициями, воспитанием. 

Неформальные институты формируются в результате внутренних процессов (характер человека, 
его психофизиологические задатки) и внешними (подражание людям, животным, идеологическая 
пропаганда). 
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Таким образом, выстраивая мотивационный механизм для каждого работника, занятого в любой 
сфере деятельности, нужно изучать проявление неформальных институтов в его поведении и 
оценивать степень их влияния на трудовую деятельность.  

К формальным основам институционально-мотивационного механизма относятся зарплата, 
условия труда, безопасность, гарантии занятости, коллективный договор, которые основаны на 
нормативно-правовых актах [2]. Их можно разделить на три большие группы: экономические, 
правовые, контрактные. 

К экономическим институтам относят права собственности,  распадающиеся на права 
использования и получения дохода, присвоения и отчуждения имущества и ресурсов. К 
экономическим институтам также относят правила деятельности организационно-экономических 
форм предприятий и организаций, в рамках которых они действуют и вступают в экономические 
отношения. 

Правовые и политические институты предопределяют законодательно установленные нормы и 
правила. В процессе регулирования мотивационных отношений с работниками должны соблюдаться 
трудовое законодательство, трудовые соглашения и договора, штатное расписание и должностные 
инструкции. Правовые институты закрепляют властную иерархию в обществе, систему приказов и их 
исполнение. Поэтому к правовым институтам мотивации работников относят внутрифирменную 
власть руководящего персонала предприятия. К институтам власти со стороны персонала 
предприятия относят защиту интересов трудового коллектива: режим работы, оплату труда, 
компенсации, защиту от увольнений и т.д. 

Институт контрактных отношений представляет собой права и обязательства, возникающие по 
итогам заключения трудового соглашения между работником и работодателем.  

Выделяют следующие типы контрактов:  
- классический, точно описывающий все условия соглашения; 
- имплицитный, описывающий отношения в общих чертах, уточняемых затем в процессе 

реализации контракта; 
- неоклассический, сочетающий характеристики контракта о продаже и контракта о найме. 
Для формирования эффективного мотивационного механизма наиболее предпочитаемы 

классический и неоклассический типы контрактов. 
Охарактеризовав основные институты, воздействующие на трудовое поведение работников, 

следует заключить, что формальные ограничения в мотивации труда работников более действенны, 
чем неформальные. Более того, с помощью формальных институтов можно влиять на неформальные 
факторы. И наоборот, неформальные институциональные нормы могут со временем закрепиться на 
уровне законов и трансформироваться в формальные. 

К материальным способам мотивации труда в казахстанских компаниях относятся: 
- заработная плата (основная и дополнительная, оплата за совместительство должностей, 

надбавки за профессиональные достижения и за тяжелые условия труда, за работу в праздничные и 
выходные дни, премии); 

- участие в прибылях (если применяется, то распространяется на управленческие кадры); 
- дополнительные выплаты (подарки от компании, покрытие деловых расходов, оплата поездок); 
- сопутствующие расходы компании на создание условий труда (предоставление спецодежды и 

обуви, униформы, инвентаря, персонального компьютера, беспроводной интернет); 
- оплата повышения квалификации, стажировок. 
К нематериальной мотивации труда стоит отнести: 
- работу в комфортных условиях (чистый, теплый и уютный офис, санузел и бытовая 

обустроенность, хорошие условия труда, пункт общественного питания, служебный транспорт, 
парковая зона и обустроенность территории предприятия); 

- наличие развитой социальной инфраструктуры на предприятии (медпункт и санитарная часть, 
профилакторий, спортзал, детский сад на балансе компании, центр досуга, зоны отдыха, душевые и 
бани, прачечные, общежития); 

- общественный статус организации и профессии (престижная работа, общественные связи, 
авторитет); 

- признание заслуг сотрудников (грамоты, медали, доски почета, звания); 
- возможность карьерного роста; 
- самореализация и развитие опыта сотрудников (реализация талантов и работа в творческой 

обстановке, работа с молодежью или детьми, занятие любимым делом, возможность повысить 
профессионализм). 
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Таким образом, в Казахстане сочетаются как материальные, так и нематериальные стимулы в 
работе. В силу институциональных особенностей оказывают влияние как формальные, так и 
неформальные институты. Если заработная плата близка к минимальной, то есть материальные 
стимулы невелики, то работа становится основанной больше на энтузиазме, преданности делу и 
компании. Однако такая система приводит к потере стимулов к омоложению персонала и снижению 
мотивации качественной работы. 

Особая ситуация складывается с мотивацией на рынке труда моногородов [3]. В данном случае 
отсутствие альтернатив трудоустройства, монопсонизация рынка труда, семейные традиции в выборе 
профессии, бесперспективность региональной экономики приводят к тому, что заработная плата 
намного ниже среднереспубликанской и близка к минимальной. Более того, перебои в работе 
градообразующего предприятия приводят к задержкам выплаты заработной платы. В зависимости от 
менталитета людей в данном случае происходит либо трудовая миграция, либо развитие 
предпринимательской жилки, либо снижение уровня жизни и криминализация населения. Данную 
проблему необходимо решать на уровне республиканской политики занятости. 

Подводя итоги, следует добавить, что в менталитете отечественного населения сложилась 
привычка жить в кредит, нерационально расходовать заработанные средства, распространен эффект 
Веблена (показное приобретение и демонстрация предметов роскоши в целях повышения 
социального статуса). Темпы модернизации экономики и технологического развития пока не 
позволяют дать основу для опережающего роста производительности труда. Это приводит к 
инфляционным последствиям повышения заработной платы. И тем не менее, основным фактором 
мотивации труда была и остается заработная плата. 
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В современном мире ни одна сфера жизни не обходится без использования информационных 

технологий (IT) и их составляющих. Сегодня широко используются различные способы хранения и 
обработки информации, а число направлений развития технологий растет с каждым днем. 
Эффективность работы отдела информационных технологий играет важную роль в 
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функционировании практически всех современных коммерческих организаций. Информационные 
потоки предприятия - это структурированная система, задачей которой, помимо прочего, является 
реализация IT-проектов. Реализация таких проектов может включать в себя различные типы и уровни 
целей: от добавления необходимого функционала к существующему программному обеспечению до 
внедрения интегрированной информационной системы управления предприятием. Зачастую 
собственный IT-отдел организации не может самостоятельно справиться с поставленными задачами 
или оценить эффективность применяемой IT-архитектуры. В таких случаях они пользуются 
консультационными услугами, в частности, IT-консалтингом. В свою очередь, IT-консалтинговая 
деятельность-это проектная деятельность по выполнению конкретной задачи, связанной с 
оптимизацией существующей или созданием новой информационной инфраструктуры, снижением 
затрат на внедрение IT-решений или повышением эффективности информационной составляющей 
деятельности организации. 

В первую очередь хочется обратить внимание на определение IT-консалтинга. В современном 
контексте он понимается как область предпринимательской деятельности, направленная на 
предоставление услуг по вопросам стратегического управления информационными системами, 
проектирования и разработки информационной архитектуры, а также многим другим вопросам, 
связанным с использованием информационных технологий на предприятии [1]. 

Причины, по которым клиенты обращаются в IT-консалтинговые компании, могут быть самыми 
разными, но основными из них можно назвать: 

- необходимость проведения независимой оценки текущего состояния IT-архитектуры и 
выявления существующих проблем для их дальнейшего решения; 

- необходимость осуществления изменений, ведущих к повышению конкурентоспособности, 
утверждению позиции или корректировке направления деятельности организации; 

- необходимость использования знаний и опыта консультантов и привлечения дополнительных 
ресурсов. 

Исходя из потребностей клиентов и учитывая специфику деятельности, можно сделать вывод о 
проектной направленности IT-консалтинга. Традиционно оценка, проектирование, внедрение и 
другие задачи выполняются в рамках конкретного проекта оказания услуг. Некоторые авторы 
определяют консалтинговый проект как уникальный процесс, который проходит через набор 
функций для создания, передачи и потребления продукта. Поэтому ИТ-консалтинговый проект также 
обладает всеми признаками традиционного проекта: наличием цели, детерминированностью дат и 
уникальностью проекта. 

Все проекты, выполняемые в IT-консалтинге, можно классифицировать по направлениям 
деятельности: Стратегическим, продуктовым, интеграционным, операционным и техническим [2]. В 
каждом из направлений выделяется не только предметная область, но и перечень завершенных 
проектов. Давайте рассмотрим каждое направление немного подробнее. 

- Стратегический IT-консалтинг предполагает комплекс мер, направленных на обеспечение 
целостного подхода к принятию решений в рамках IT-архитектуры. Его также можно назвать 
консалтингом в области стратегического управления информационными системами. 
Предоставляемые услуги: стратегический IT-аудит, построение IT-сервиса, управление IT-проектами, 
IT-активами, разработка IT-стратегии, организация перехода на IT-аутсорсинг. 

- Productconsulting использует различные программные продукты для автоматизации бизнес-
процессов. Чаще всего проекты предполагают определение системных требований и выбор наиболее 
подходящего IT-решения, а при необходимости и его реализацию. Выбор решения является наиболее 
важным этапом проекта, или самого проекта, потому что он будет определять будущую работу 
предприятия. Реализованные программные продукты могут быть самыми разными, как простые 
бухгалтерские решения, так и сложные системы управления ресурсами предприятия. 

- Интеграционный IT-консалтинг, в свою очередь, ищет пути создания единой системы на 
основе существующих индивидуальных IT-решений. Внедрение таких масштабных систем, как SAP 
или Oracle, которые позволяют организовать интегрированную корпоративную информационную 
систему в организации, относится к этому виду IT-консалтинга. 

- Операционный Консалтинг отвечает за оптимизацию и повышение эффективности внутренних 
информационных процессов. Проекты в этой области могут включать: пересмотр процедур 
управления IT-решениями с последующим построением модели функционирования, разработку 
усовершенствований структуры IT-сервиса. 
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- Технический консалтинг также решает все вопросы, связанные с техническим решением 
проблем производительности технологии. Проектом может быть, например, разработка предложения 
по бесперебойной и надежной работе IT-инфраструктуры предприятия. 

Поскольку текущие IT-консалтинговые проекты являются IT-проектами, мы хотели бы выделить 
их отличительные особенности, которые могут оказать влияние на осуществление консалтинговой 
деятельности. 

Прежде всего, в ходе реализации IT-проекта вносятся многочисленные изменения, которые 
могут существенно отодвинуть направление развития проекта от первоначально поставленных целей. 
Поэтому необходимо вести четкую и структурированную документацию всех мероприятий, 
подробное описание и закрепление рамок проекта в договоре с заказчиком, а также четко 
организованный процесс управления изменениями в ходе реализации проекта. 

Еще одной отличительной чертой является высокий риск реализации. Это указывает на 
необходимость использования методов управления проектами, в частности, управления рисками при 
их реализации. Процесс управления рисками включает в себя следующие процедуры: планирование 
управления, идентификацию рисков, качественную и количественную оценку рисков, планирование 
реагирования на риски, мониторинг и контроль рисков [3]. Возникающие риски могут касаться 
технических, организационных, управленческих и внешних аспектов. Технические риски включают в 
себя риски функциональности, производительности, информационной безопасности и неверных 
данных в системе. Организационные риски могут быть связаны с нестабильным финансированием 
или рабочей нагрузкой, что особенно важно для IT-консалтинга. Управленческие риски возникают, 
когда руководство отказывается вносить изменения в проект, неверно оценивает изменения в 
бюджетном плане или допускает ошибки в планировании. Внешние аспекты рисков влияют на 
изменение законодательства или изменение рыночной ситуации. Все возможные риски и их причины 
должны тщательно контролироваться наряду с показателями эффективности проекта. 

Разные подходы предлагают разные решения, одни строят систему факторов успеха на основе 
запросов клиентов, другие - исходя из потребностей проекта. В любом случае, на этапе планирования 
проекта необходимо определить факторы успеха, как для всего проекта, так и для каждого этапа 
выполнения. Этапу постановки ключевых факторов следует уделить особое внимание, так как от 
этого зависит успех проекта. 
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литературе. ориентация на устойчивое развитие может привести к изменению существующей 
финансовой и экологической системы.В данной статье делается попытка дать обзор современного 
состояния научных знаний по данной теме, обобщив основные определения, а также характеристики. 

Ключевые слова:краудфандинг; социальная и экологическая устойчивость  
 
В 1985 году мировые звезды группы Queen, U2, The Who, Мадонна, Элтон Джон, Пол 

МакКартни, Боб Дилан, Эрик Клаптон и многие другие выступили в финансовое объединение в 
рамках программы Live Aid (живая помощь), призванной помочь в борьбе с нищетой и голодом в 
Африке. Благодаря мощному сочетанию производительности, технологий и доброй воли 
общественности, Live Aid собрала 127 миллионов долларов для помощи голодающим в Африке. Со 
времени данного проекта Live Aid прошло более 30 лет [1]. С тех пор мир значительно изменился в 
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результате глобальных технологических изменений. Это повлияло на мир во многих отношениях, в 
том числе на то, как финансируются компании, частные лица и неправительственные организации 
(НПО). 

Устойчивость-это сквозная концепция с широким спектром последствий. В частности, 
устойчивость связана с социальным и экологическим развитием [2]. Деловая практика важна, потому 
что она затрагивает все заинтересованные стороны. Некоторые фирмы поощряют устойчивые 
инновации в своих продуктах, процессах, услугах и бизнес-моделях. Эти действия не менее важны, 
чем конкурентоспособность фирмы и ее рыночная ориентация [3]. Кроме того, у фирм есть 
множество причин для поощрения устойчивости. К ним относятся экономические и экологические 
мотивации. Устойчивость затрагивает целый ряд областей, таких как социальное 
предпринимательство, корпоративная социальная ответственность, социальные инновации и 
инновации для устойчивого роста. В данной работе мы проанализировали конкретную форму 
финансирования (т. е. краудфандинг), которая может способствовать устойчивому развитию. 
Мотивация данного исследования заложена в необходимости прояснения характера взаимосвязи 
между краудфандингом и ориентацией на устойчивость краудфандинговых проектов. Чтобы пролить 
свет на эту взаимосвязь, мы провели обзор литературы, основанный на библиометрическом анализе 
связей между терминами “краудфандинг” и “устойчивость".” 

Краудфандинг-это инновационная форма финансирования. Главными действующими лицами 
являются члены толпы, сборщик средств и онлайн-платформа финансирования, которая управляет 
потоками между ними. Главная особенность краудфандинга заключается в том, что он делает 
ненужными традиционных финансовых посредников. Частные лица инвестируют непосредственно в 
проекты для удовлетворения финансовых потребностей предпринимателей или предприятий. В 
обмен на данное обещание спонсоры получают вознаграждение, которое может быть экономическим 
или социальным. Залог дает относительно небольшое число сторонников через Интернет.  

Еще одной особенностью краудфандинга, отмеченной многими авторами, является взаимосвязь 
между инвесторами и предпринимателями в Интернете. Эти субъекты вносят свой вклад различными 
способами: предоставляя либо деньги, либо бизнес-идею. Соответственно, одной из причин быстрого 
роста краудфандинга является взаимодействие через Интернет и социальные сети, а также питчинг 
предприятий, который происходит по этим каналам. Это привело к появлению и развитию различных 
моделей краудфандинга. Эти различные виды краудфандинга основаны на более ранних моделях, 
таких как Микрофинансирование и кооперативы.  

Однако они выходят за рамки этих моделей, поскольку эта взаимосвязь используется не только 
для обеспечения финансирования предприятий и предпринимателей, но и для установления 
отношений с клиентами и инвесторами, разработки продуктов и тестирования рынка. Потребители 
играют ключевую роль, потому что краудфандинг может предложить новый канал коммуникации, 
через который фирмы могут генерировать интерес к новым продуктам, так же как они могут 
идентифицировать целевых клиентов, которые требуют данный продукт. Короче говоря, 
краудфандинг предлагает инструмент для создания сообщества, географически развивает сети между 
спонсорами и создателями и даже создает долгосрочные связи между потребителями, 
последователями и поставщиками. Таким образом, исследования показали, что краудфандинг 
фактически не только устраняет необходимость в финансовых посредниках, но и стимулирует 
инновации, обеспечивая контакт между предприятиями и потребителями.  

Множество краудфандинговых исследований изучали поведение инвесторов, которые 
вкладывают свои деньги в проекты, в то время как другие исследования были сосредоточены на 
результатах пост–кампании. Ученые также изучали специфическое использование этих 
краудфандинговых платформ и даже множество бизнес-моделей, которые подпадают под категорию 
краудфандинга, независимо от того, принадлежат ли они клиентам, третьей стороне или акциям 
Сообщества. 

Размеры краудфандинга различаются с точки зрения распределения ресурсов и рефлюкса к 
инвесторам. Вообще, участники толпы могут быть вознаграждены по-разному: материальным или 
нематериальным через социальное признание. Материальная компенсация может быть денежной, 
поскольку инициаторы проекта соглашаются возместить уплаченную сумму прямо или косвенно с 
помощью продуктов или услуг. В целом существуют четыре модели финансирования.  

Ученые делят краудфандинг на модель пожертвований, вознаграждения, кредитования и 
акционерного капитала. Модель пожертвований относится к классической цели сбора средств с той 
разницей, что пожертвования осуществляются через web 2.0 и, в большинстве случаев, через 
конкретного посредника. Жертвователи получают не материальное, а нематериальное социальное 
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вознаграждение в обмен на свой вклад - например, публичное признание со стороны сборщиков 
средств. Для реализации творческих проектов обычно применяется модель пожертвований. Это 
также рассматривается как растущая возможность для государственных учреждений, таких как 
библиотеки, получать финансовую поддержку от толпы. Единственное нематериальное 
вознаграждение представляет собой возможность для инвесторов принять участие в "реальных 
проблемах" с их вовлечением в толпу. 

Модель вознаграждения включает в себя как материальное, так и нематериальное 
вознаграждение. Для краудсорсинга инвесторы вознаграждаются исключительно через 
благодарности (пересечение с моделью пожертвований), поскольку их имя может появиться в 
финансируемом проекте. При предпродаже или предзаказе вознаграждение является материально 
обоснованным, поскольку инвесторы получают финансируемый проект или продукт до публикации 
или выхода на рынок.  

Небольшие кредиты выдаются в рамках модели кредитования. В этом случае инвесторы 
получают фиксированную процентную ставку. Такого рода контракты могут заключаться либо 
между частными лицами, когда частный инвестор финансирует частный сбор средств, или от 
частных лиц к компаниям.  

Модель акционерного капитала включает в себя сбор средств путем продажи акций 
привлеченной компании толпе. Это особенно характерно для немецкоязычной области, которую 
часто называют краудинвестингом или "инвестиционным краудфандингом", когда стартапы и 
предприниматели получают деньги от толпы и преодолевают пробелы в финансировании на ранних 
стадиях. Инвесторы получают долю прибыли в качестве материального вознаграждения. Эта модель 
получила самое высокое научное внимание. 

Краудфандинг можно разделить на прямой и косвенный краудфандинг. Под прямым 
краудфандингом понимается обращение фандрайзеров за прямым финансированием к толпе, 
например, на веб-сайте компании.  

Косвенный краудфандинг включает посредника в процессе краудфандинга, поскольку 
обращение объявляется через определенную платформу. Что делает прямой краудфандинг менее 
выгодным для неизвестных фандрайзеров (например, предпринимателей), так это то, что они должны 
были бы напрямую обращаться к большому количеству людей через свой собственный веб-сайт. 
Известные краудфандинговые платформы заявляют о максимальном среднем количестве участников 
от 500 до 600 человек. Тем не менее, большая часть краудфандинга осуществляется в реальности 
опосредованно через посредника, что подчеркивается растущим числом краудфандинговых 
платформ. 

Во-первых, посредник, как интернет-платформа, играет важную роль в соединении и 
согласовании фандрайзеров и инвесторов. Посредники обеспечивают стандартизированные процессы 
краудфандинга для инвесторов и служат платформой для коммуникации, информации и исполнения 
одновременно.  

Тесная связь между фандрайзером и инвестором важна для того, чтобы получить успешное 
финансирование стимула. Посредники следуют различным инвестиционным моделям. Принцип "все 
или ничего" подразумевает, что сборщик средств получает сумму только при достижении ранее 
определенного порога инвестиций, тогда как сборщики средств получают все инвестиции в модели 
keep-whatyou-get.  

Посредники различаются по своей направленности. Конкретные площадки для творческих 
проектов, организационные и корпоративные проекты или фандрайзинг действительно существуют. 
Основными областями применения краудфандинговых платформ являются приобретение контента, 
дизайн и улучшение, продажи и маркетинг, а также исследования и разработки. Кроме того, 
актуальны платформы социальных сетей, поскольку на них транслируются краудфандинговые 
проекты. Facebook или twitter могут служить в качестве промоутера краудфандинговых стимулов. 
Социальная поддержка имеет особое значение для сбора средств[4]. 

Во-вторых, фандрайзеры - это люди, ищущие финансирование. Краудфандинг обеспечивает им 
доступ к рынку, с одной стороны, и привлечение денег-с другой. Поскольку краудфандинг 
принципиально открыт, типология фандрайзеров может варьироваться от компаний, отраслей, 
учреждений или некоммерческих организаций. В настоящее время научные исследования 
сосредоточены в основном на компаниях, занимающихся сбором средств. Требования, которые 
должен выполнить фандрайзер, чтобы инициировать краудфандинговый проект, являются 
второстепенными, поскольку самореклама идеи фандрайзера называется наиболее важным 
требованием.  
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Чтобы начать краудфандинговый проект, фандрайзеры должны обратиться к платформе с 
подробной информацией о проекте или к компании. Затем платформа принимает решение о 
публикации проекта или отклонении его. Ученые выявили различные мотивы для участия в 
краудфандинге.  

Основной целью фандрайзеров является получение финансирования, в то время как повышение 
осведомленности, а также обратная связь по проекту, продукту или бизнес-идее менее важны.  

Краудинвестинг для стартапов дает предпринимателям возможность преодолеть разрыв на 
ранних стадиях, когда консервативное финансирование невозможно. В то же время увеличивается 
база потенциальных покупателей, что, как показывает опыт, приводит к росту продаж.  

Характеристики фандрайзеров влияют на вероятность успешного финансирования проекта. 
Инвесторы вносят свой вклад в проекты, которые они хотят видеть реализованными. Поэтому 
некоммерческие организации или социально ориентированные компании с большей вероятностью 
будут поддерживаться инвесторами, чем другие.  

Дополнительным фактором успеха является период финансирования и сумма. Обычно стимулы 
краудфандинга ограничены определенным периодом от 30 до 90 дней. Близость реализации 
краудфандингового стимула зависит от срока действия стимула, а также от запрашиваемого объема 
финансирования. Чем дольше период времени и чем выше запрашиваемая сумма, тем ниже будет 
близость краудфандингового стимула к получению полного финансирования. 

Социальная репутация и внутренние мотивы представляют собой основной стимул для 
инвесторов участвовать в краудфандинге, внешние мотивы, такие как финансовое вознаграждение, 
менее релевантны. Таким образом, идентификация со стимулом, проектом или компанией 
представляет собой решающий фактор. В большинстве случаев инвесторы особенно заинтересованы 
в финансировании, когда они считают качество стимула высоким.  

Социальные сети также влияют на мотивацию инвесторов. Когда число инвесторов в стимул 
увеличивается, другие потенциальные инвесторы реагируют более низкими инвестициями, поскольку 
они ожидают, что стимул будет полностью профинансирован. В результате число инвесторов 
замораживается или уменьшается и мотивирует инвесторов в конечном итоге вносить свой вклад, 
поскольку они хотят обеспечить реализацию стимула. 

В настоящее время краудфандинг рассматривается в первую очередь с позитивной точки зрения 
как альтернативная возможность получения финансирования. Пределы и проблемы этого подхода в 
прошлом привлекали меньше научного внимания и должны быть освещены в будущем. 
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Развитие рынка образовательных услуг в Казахстане представляет собой рынок образовательной 
деятельности по подготовке профессиональных руководителей, способных принимать эффективные 
решения в условиях конкуренции и непрерывно протекающих изменений, как в глобальном, так и 
локальном масштабах. Рынок образовательных услуг в Республике Казахстан достаточно сложился 
[1]. 

Система образования превращается в приоритетную, ведущую сферу социально-экономической, 
становится и индикатором, и катализатором развития страны. В процессе формирования авторского 
подхода к изучению образовательных услуг были использованы классические фундаментальные 
исследования таких авторов как У.Петти, А.Смит, А.Маршал, Ф.Лист, Ф.Котлер, Т.Шульц и других 
ученых. В последние годы, как в отечественной, так и в зарубежной литературе появились 
публикации, посвященные вопросам развития рынка образовательных услуг. 

Образовательные услуги, помимо профессиональной подготовки личности на этапе роста, 
постепенно занимают место процесса, неотрывно сопровождающего человека на протяжении всей 
жизни, формируя его трудовой и социальный статус. Индустриальная экономика ресурсного типа в 
настоящее время сменяется инновационной, информационной экономикой. Экономическое и 
социальное развитие общества привело к возрастанию роли информационных услуг. Большой объем 
и разнообразие потребления нематериальных благ является признаком высокого уровня жизни 
информационного общества. Особое место в перечне услуг, предоставляемых и потребляемых 
глобальной и национальной экономиками, занимают образовательные услуги, определяющие роль и 
место человека в обществе. 

Несмотря на влияние множества проблем, сфера услуг Казахстана остается одним из динамично 
развивающихся секторов экономики. На протяжении последних лет отношение к услугам и 
отдельным сферам услуг претерпевает постоянные значительные изменения, выдвигая на первый 
план те или иные качества услуг, а также особенности их потребления и производства. В частности в 
начале 90-х годов ХХ в. обращалось внимание на возможность привлечения значительных масс 
работников в сферу услуг и создание новых или дополнительных рабочих мест. Данный аргумент 
представлялся важным при организации самозанятости неработающей части населения, что в целом 
было направлено на сохранение приемлемого уровня жизни населения. 

Это требует изменений в развитии системы образования и рынка образовательных услуг. В 
последние годы претерпели существенные изменения цели системы образования: от формирования 
навыков, умений и знаний в области передовых технологий образование постепенно переходит к 
формированию компетентности личности и созданию новых знаний в инновационных областях 
науки и техники.  

Существенным фактором изменений на рынке образовательных услуг являются процессы 
интеграции, ведущие к формированию единства подходов к квалификационным требованиям 
современного профессионала, обеспечивающим подвижность трудовых ресурсов [2]. 

В наше время образовательному процессу уделяется много времени, так как одной из важных 
характеристик уровня развития национальной экономики является качество образовательного 
потенциала страны. Для его поддержания на рынке образовательных услуг появляются новые 
участники с предложением различных программ, что создает условия жесткой конкуренции, борьбу 
за финансирование из различных источников. 

Изучив литературу по данному вопросу, хотелось бы подчеркнуть, что под образовательной 
услугой принято понимать "… комплекс взаимосвязанных мероприятий, направленный на развитие 
человека и удовлетворение его образовательных потребностей и интересов, путем приобретения им 
знаний, умений, навыков, ценностных установок, опыта деятельности и компетенций определенного 
объема и сложности". 

Одним их эффективных методов управления образовательной услугой, с учетом временного 
горизонта и особенностей жизненного цикла ее оказания, является проектный подход: "… набор 
обучающихся по одной образовательной программе — это один проект". 

Существуют различные трактовки понятия «образовательный проект»: 
- Романова И.Б.: «Образовательный проект — это совокупность выполняемых в определенной 

последовательности научных, методических, технологических, организационных, финансовых, 
коммерческих и учебно-производственных мероприятий, обеспечивающих реализацию 
образовательной программы»;  

- Моисеев А.М.: «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 
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целей (задач) и мероприятий, направленных на достижение конкретного образовательного 
результата»;  

- Чечель И.Д.: «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» [1]. 

В качестве примера реализованных образовательных проектов рассмотрим опыт организации 
сетевых взаимодействий с участием казахстанских вузов на примере Карагандинского 
государственного университета имени академика Е.А. Букетова. 

В КарГУ имени академика Е.А. Букетова активно используется и успешно реализуется эта 
форма взаимодействия между зарубежными и казахстанскими образовательными учреждениями 
разного уровня в рамках международного проекта Erasmus+ в связи с формированием и реализацией 
программ бакалавриата и магистратуры. За последнее время было реализовано пять международных 
образовательных проекта: 

В текущем году ППС экономического факультета участвовали в реализации 5 международных 
научных проектах: 

1. Международный проект Erasmus+ № 602681-EPP-1-2018-1-LT-EPPKA2-CBY-ACPALA 
«Герои социального предпринимательства (Social Entrepreneurship Heroes (SEH))» (Исполнители: 
Литва, Казахстан, Аргентина, Уганда, Индия) (Исполнитель – докторант Жартай Ж.М.); 

2. Международный проект Erasmus+ «GeКaVoc – Передача профессионального образования в 
области логистики, мехатроники и устойчивого энергосбережения Казахстана» (Исполнители: 
Германия, Казахстан, Гонконг) (Исполнители – магистранты Гребенюк Д.Д., Стожарова К.А.); 

3. Международный проект «Противодействие легализации доходов, полученных преступным 
путем, и финансированию терроризма в организациях, осуществляющих операции с денежными 
средствами или иным имуществом ПОД/ФТ», реализуемый Карагандинским государственным 
университетом имени академика Е.А. Букетова в рамках Международного сетевого университета в 
сфере ПОД/ФТ. Исполнители – Хусаинова Ж.С., Лисова Н.А., Комекбаева Л.С., докторант Жартай 
Ж.М. 

4. Международный проект «ОДАК – Енбекшиказахский Альянс для устойчивого 
экономического и человеческого развития», финансируемый Европейским Союзом совместно с 
партнерами Агентство торгово-промышленной, сельскохозяйственной и ремесленной палаты Милана 
(Италия). Исполнители – Хусаинова Ж.С., докторант Жартай Ж.М.; 

5. Международный центрально-азиатский инвестиционный проект «АГРОКОМП – Повышение 
конкурентоспособности предприятий пищевой и сельско-хозяйственной промышленности 
посредством совершенствования цепочек создания стоимости, устойчивого развития и эко-
инноваций AGROCOMP», финансируемый Европейским Союзом совместно с партнерами 
Ассоциация торговых и промышленных предприятий, Агенство Формапер, Инновхаб ЭСИ Торгово-
промышленная палата Милана-Монцы-Брианцы-Лоди (Италия), Торговая палата Карагандинская 
области, Ассоциация деловых женщин Жамбылской области, Торгово-промышленная палата 
Узбекистана. Исполнители: к.э.н., профессор Хусаинова Ж.С., докторант Жартай Ж.М. 

Одной из результативных международных проектов является международный проект Erasmus+ 
№602681-EPP-1-2018-1-LT-EPPKA2-CBY-ACPALA «Герои социального предпринимательства 
(Social Entrepreneurship Heroes (SEH))». 

Общая цель исследования состояла в выявлении барьеров социального предпринимательства в 
Казахстане на примере крупных городов РК. 

В рамках общей цели исследования представленной выше, были выделены цели исследования, 
подразделенные на категории: 

1) Внутренние факторы:  
- изучить механизмы поддержки социального предпринимательства посредством 

государственных институтов развития, венчурных фондов и других организаций, которые 
существуют в настоящее время в Казахстане; 

- оценка эффективности существующих механизмов с точки зрения осведомленности целевой 
аудитории об их существовании; 

- определить законодательные, административные и операционные барьеры в регулировании 
предпринимательской деятельности субъектов предпринимательской деятельности со стороны 
правительства и третьих лиц. 

2) Внешние факторы: 
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- Оценить текущий уровень социально-экономических предпосылок развития социального 
предпринимательства в РК; 

- Определить уровень привлекательности социального предпринимательства; 
- Определить восприятия социального предпринимательства среди населения; 
- Выявить трудности, с которыми сталкиваются социальные предприниматели в Казахстане. 
Для количественной оценки осведомленности, отношения, предпочтения и ожидания от 

поддержки социальных предпринимателей, был проведен количественный опрос (анкетирование). 
1. Объем выборки.  
Отбор респондентов происходил посредством случайной выборки респондентов по месту их 

жительства. Использование метода случайной выборки основано на преимуществах данного метода, 
заключающегося в оптимальных сроках проведения исследования и эффективной логистике. Для 
расчета объема выборки были привлечены действующие предприниматели, которые могли бы в 
будущем времени заняться и социальным предпринимательством. 

Специалистами университета была разработана анкета, состоящая из 16 вопросов открытого и 
закрытого типов. Базой для создания инструмента количественного исследования послужили 
результаты качественной компоненты исследования, из которой были взяты важные/интересные 
инсайты для осуществления их количественного замера. Анкета была переведена на казахский язык с 
целью опроса казахоговорящей части потенциальных социальных предпринимателей. 

В результате выполнения данных проектов предложена последовательность действий по 
разработке и реализации форм социального предпинимательства и готовые формы "пошаговых 
процедур", позволяющие документировать и отслеживать последовательность выполнения мер по 
развитию социального предпринимательства. В конце будут разработан учебно-методический 
комплекс дисциплины согласованного учебного плана, в том числе путём использования 
опробованных методологических и методических положений в области экономики и менеджмента, 
финансов и кредита. Участники проекта активно взаимодействовали, преподаватели вузов-
участников стажировались в вузах-партнерах, изучали опыт, проводили совместные мероприятия. 

Мы считаем, что именно такие образовательные проекты на основе сетевых форм 
взаимодействия различных образовательных учреждений имеют потенциал развитии и роста, так как 
напрямую влияют на процесс формирования международного образовательного пространства, 
развивают уровень глобального образования, и помогают казахстанским вузам включаться в мировой 
рынок образовательных услуг и успешно на нем конкурировать. 
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Аннотация: в статье рассматривается и раскрывается понятие цифровая экономика, её влияние 
на рынок труда, в частности на занятость населения.  Выявляются подходы к определению цифровой 
экономики на основе дискуссий экспертов в области современных технологий и бизнеса. Отражаются 
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изменения, вызванные процессами цифровизации. Рассматривается эволюция трудовых отношений и 
формирование нового формата трудовых отношений.  

Ключевые слова: цифровая экономика, рынок труда, трансформация занятости, трудовые 
отношения, интернет-экономика, новые технологии, виды занятости. 

 
Цифровая трансформация охватывает все сферы деятельности, в том числе отрасли экономики. 

Актуальным вопросом на сегодняшний день является влияние цифровизации на рынок труда. 
Последние годы выдвигаются прогнозы на значительные изменения в структуре занятости. 
Появление таких технологий как искусственный интеллект, облачные технологии, технологии 
распределенного реестра (блокчейны), 3D-печать, чат-боты, роботизация, электронная коммерция, 
электронные платежи, умные дома и города коренным образом меняют нашу жизнь, в частности 
сферу занятости. Появляются новые формы занятости, такие как фриланс, дистанционная занятость, 
гиг-занятость. 

Всеобщие дискуссии о внедрении цифровизации в нашу жизнь, достаточно быстро нашли 
отражение в государственных программах. Так в  2017 году была принята программа цифрового 
развития. В ней четко определены условия для перехода экономики Казахстана на новую траекторию 
развития и задачи, которые должны быть реализованы до 2022 года.  В Государственной программе 
«Цифровой Казахстан» отмечается «повсеместное внедрение цифровых технологий для повышения 
конкурентоспособности различных отраслей экономики» [1].  

Основная цель государственной программы «Цифровой Казахстан» – прогрессивное развитие 
цифровой экосистемы для достижения устойчивого экономического роста, повышения 
конкурентоспособности экономики и нации, улучшения качества жизни населения. Характерными 
особенностями двадцать первого века являются процессы глобализации, интеграции и 
информатизации, происходящие во всех сферах общества. Эти процессы оказывают значительное 
влияние на все виды экономической деятельности, в том числе на рынок труда, так как 
трансформационные процессы значительно видоизменяют формат трудовых отношений, 
взаимодействие между работодателями и работниками. 

Впервые понятие «цифровая экономика» ввел профессор Массачусетского технологического 
института Н. Негропонте в середине 90-х годов [2]. Использование данного определения носило 
прикладной характер, в основном как интернет-экономика и программное обеспечение. Позже 
приоритетным направлением становятся товары, услуги и сервисы, реализуемые посредством 
электронного бизнеса, электронной коммерции. Сегодня формируются совершенно новые методы 
организации частного бизнеса, экономики, общества в целом, в том числе отношений в социально-
трудовой сфере. 

На сайте журнала «БИТ. Бизнес&Информационные технологии» http://bit.samag.ru/ проводятся 
горячие дискуссии по различным вопросам современных технологий и цифровой экономики. Данный 
интернет-портал является профессиональной площадкой для общения специалистов в области IT. 
Особый интерес вызывает обсуждение понятия «цифровой экономики», которое имеет большое 
количество разнообразных толкований. Экспертами портала выделены три подхода к определению 
данного термина (рисунок 1). 

 
 
 
 
 
 
  
 
 
 

 
Рисунок 1. Подходы к понятию «цифровая экономика» 

Примечание  – источник [3]. 
 
Первый подход является самым распространенным, так как, снижая издержки, он предоставляет 

большие возможности предпринимателям, бизнесу для увеличения прибыли предприятий. Во втором 
подходе определенная часть экспертов акцентирует внимание на постепенном, но уверенном 
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внедрении в производственные процессы робототехники, пытаясь оценить последствия значительных 
высвобождений рабочей силы для отдельных секторов экономики.  Представители третьего подхода, 
давая определение цифровой экономике, говорят о ней как о новом типе общественных отношений. 
Анализируя заключения экспертов, приходим к выводу, что верны все три подхода, так как они 
отражают влияние цифровизации на экономику и социальную сферу с разных сторон. 

Исследования российских ученных касающиеся цифровых изменений, оказывающих влияние на 
функционирование предприятий и жизнедеятельность населения, отражены в таблице 1. 

Таблица 1 
10 наиболее вероятных элементов цифровой экономики и опосредованных ею явлений 
 

№ Элементы цифровой экономики Высокий уровень вероятности 
наступления (в % от общего 

количества ответов) 
1 Электронные торговые площадки как инструмент приобретения ТМЦ 56,9 
2 Киберугрозы: кибертерроризм, кибер шпионаж, кибервойны и 

киберпреступность 
51,9 

3 Высокоскоростные, широкополосные сети связи  41,4 
4 Аддитивное производство, 3D-печать и сканирование объектов 35,9 
5 Современный интерфейс веб-сайта предприятия, применение 

технологий SEO-оптимизации 
30,8 

6 Карта и стандартизированные регламенты основных процессов 28,9 
7 Новые производственные технологии 27,0 
8 Наличие современной корпоративной системы ERP 25,5 
9 Деградация естественного интеллекта: клиповое мышление, 

интеллектуальная зависимость от техники, стирание грани между 
действительностью и иллюзией, формирование неадекватного 
представления о мире 

24,0 

10 Применение стандартизированных методик оценки научно-
технологического задела предприятия 

23,7 

Примечание  – источник [4] 
 
Таблица 1 дает оценку реального состояния высокотехнологичного сектора. Можно отметить 

три ключевых элемента цифровой трансформации: 
1. Развертывание цифровой инфраструктуры – электронные торговые площадки, 

широкополосная связь; 
2. Обострение цифровых угроз – киберугрозы и процессы, ведущие к деградации естественного 

интеллекта; 
3. Разработка и доступность новых производственных технологий, основанных на цифровых 

достижениях. 
 На современном этапе развития важнейшими элементами цифровой инфраструктуры являются 

электронные торговые площадки и исследовательские центры по «сквозным» технологиям. 
Большинство государственных и частных предприятий используют электронные торговые площадки 
как инструмент закупочной деятельности и конкурсов.  

Внедрение новых технологий повлечет за собой высвобождение большого количества 
работников. Некоторые виды профессий в недалеком будущем станут не востребованными. В первую 
очередь это коснется представителей таких массовых профессий как: водителей, юристов, 
экономистов, бухгалтеров, продавцов, грузчиков и др. Это будет происходить, потому что уже 
сегодня появились платформы, составляющие физическую базу цифровой экономики, посредством 
которой происходит взаимодействие субъектов рынка. Основным новшеством платформенных 
компаний является не производство товаров и услуг, а создание условий функционирования между 
участниками современного рынка.  

Одной из первых компаний, применившей цифровую платформу в сфере общественного 
транспорта, является знаменитая компания Uber (США). Практически это поставщик программного 
приложения, которое осуществляет поиск, вызов, оплату такси. В штате таких компаний нет 
водителей, они не страхуют деятельность по обслуживанию пассажиров и не несут правовую 
ответственность при возникновении нештатных ситуаций.  Для потребителя данный вид услуги 
является выгодным не только низкими ценами, но и возможностью отслеживать перемещение такси к 
указанной точке.  
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Сфера торговли также подвержена серьезным изменениям. Крупные платформы Amazon и 
Alibaba внесли большой вклад в этот процесс. Торговые операции по всему миру переходят из off-line 
в on-line сферу. 

Примерами компаний, использующих цифровые платформы, являются: 
- Airbnb – мировой лидер по аренде жилья. On-line площадка для поиска, аренды и размещения 

жилья; 
- Monster.com, LinkedIn, Upwork – интернет биржи топ-фрилансеров. Удобный глобальный 

сервис для подбора персонала, нахождения деловых контактов, публикации профессиональных 
резюме, поиска вакансий; 

- TaskRabbit, Exec, Mechanical Turk – программные сервисы, помогающие найти специалистов по 
оказанию бытовых услуг населению и др. 

Платформенными в ближайшее время станут такие сектора экономики как журналистика, 
образование, банковская сфера, госуправление, телемедицина, организация пассажирского 
транспорта, финансы, услуги населению. 

Внедрение цифровых технологий не только порождает системные изменения в экономике и 
организации бизнеса, но и  трансформацию социально-трудовой сферы. Появляются разновидности 
неполной занятости – дистанционная занятость, «занятость по запросу», «платформенная занятость». 
С одной стороны открываются возможности для трудоустройства, а с другой – работники лишаются 
социальной защиты. Интернет компании не страхуют от различных социальных рисков, как было 
принято в традиционной экономике. Работники здесь должны сами заботиться о пенсионном и 
медицинском обеспечении. Как правило, такой труд носит временный, не постоянный характер. Это 
касается деятельности многих представителей цифровой экономики – интернет-коучеров, блогеров, 
манимейкеров, программистов и других. 

Формирование нового формата трудовых отношений сопровождается изменением 
взаимодействия между субъектами рынка труда и как следствие видоизменением самих этих 
субъектов. Рассмотрим эволюцию трудовых отношений пошагово [5]: 

1. Социально-трудовые отношения индустриальной эпохи – это «классические» трудовые 
отношения, отличающиеся стабильностью, бессрочным контрактом, 40-часовой рабочей неделей и 
самое главное социальными гарантиями, которые регулировались законодательно и обеспечивались 
работодателем и государством. 

2. Многосторонние трудовые отношения – гражданско-правовые отношения, выгодные 
работодателям в плане сокращения издержек, так как они освобождают его от социальных гарантий и 
компенсаций. Работник, заключивший гражданско-правовой договор, не имеет право на ежегодный 
оплачиваемый отпуск, дополнительный отпуск, на оплату времени нетрудоспособности. Оплата 
труда осуществляется только после выполнения работ, предусмотренных в гражданско-правовом 
договоре, причем факт окончания работ должен быть подтвержден двусторонним актом 
выполненных работ.    

3. Трудовые отношения, организованные по проектному принципу. Трансформируясь, трудовые 
отношения постепенно становятся более гибкими и приобретают проектный характер. 
Глобализационные процессы дают возможность формировать трудовой коллектив работников для 
реализации определенного бизнес-проекта, физически находящихся в разных концах мира. 
Устанавливаются сроки выполнения проекта, и состав команды участников проекта может меняться 
в течение всего периода осуществления проекта. Отношения между работодателем и работником 
принимает индивидуализированный характер. 

4. Самозанятость – это труд людей, работающих без работодателя и наемных сотрудников. 
Является предпосылкой для развития предпринимательства в стране и новое направление в 
воспроизводстве человеческих ресурсов. Некоторых привлекает экономическая свобода в отношении 
вида занятий, кто-то вынужденно приходит к самозанятости в связи потерей работы или 
увольнением. Неизбежно возникают проблемы, связанные с социальной защитой в пенсионном 
возрасте, в связи с временной нетрудоспособностью.  

5. Занятость «по запросу» - это так называемые «нулевые контракты» (zero-hours contract) 
согласно которым работник трудится только в случае возникновения у нанимателя такой временной 
потребности. Особенностью такого «нулевого контракта» является то, что работнику неизвестна 
продолжительность рабочего времени, которое понадобится работодателю и контрактом не 
определено минимальное количество рабочих часов в неделю, поэтому он называется нулевым. 
Работников вызывают только по мере необходимости, часто незадолго до начала работы и им 
оплачивают только фактически отработанные часы.  
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Таким образом, рабочая сила в цифровой экономике становится сложносоставной и глобальной, 
а трудовые отношения гибкими, частичными и уязвимыми. Исследование данной проблемы дает 
возможность сделать вывод о наличии низкого уровня или вообще отсутствия социальной 
защищенности рассмотренных видов занятости. Не смотря на то, что цифровая трансформация, 
несомненно, выводит современные бизнес-процессы на новый глобальный уровень, происходящие 
изменения увеличивают социальные риски. Так как проблема занятости является индикатором 
уровня и качества социально-экономического развития стран, поэтому к решению проблем занятости 
необходим комплексный, системный подход. 
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Аннотация: в статье авторами рассматривается механизмы цифровой трансформации 
экономики. Отражены положительные последствия цифровизации. Дается определение 
государственно-частного партнерства как необходимого и объективного метода реализации 
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Курс на масштабную модернизацию национальной экономики направлен на создание 

конкурентоспособной и диверсифицированной экономики, ориентированной на выпуск несырьевых 
товаров. С 2020 года стартует третья пятилетка Государственной программы индустриально-
инновационного развития. Реализация данной программы должна обеспечить продвижение экспорта, 
рост объема иностранных инвестиций, массовую занятость, развитие общей и цифровой 
инфраструктуры.  

Цифровизация всех хозяйственно-экономических процессов предполагает интеграцию 
экономических субъектов в единую экосистему и представляет собой современный этап 
индустриально-инновационного развития экономики. Цифровая трансформация экономики – это 
составляющая общей ГПИИР и отличительная особенность ее третьей пятилетки. Вместе с тем, 
программа третьей пятилетки требует учета параметров развития регионов, государственную 
поддержку отечественного бизнеса, перехода от стимулирования отраслевой экономики к поддержке 
эффективных производителей во всех секторах промышленности, представление государственной 
поддержки бизнесу в обмен на встречные обязательства по достижению конкретных показателей в 
рамках роста экспортных товаров, модернизаций производственных процессов, расширения 
номенклатуры выпускаемой продукции, включая товары народного потребления. 

Цифровизация осуществляется (должно) в двух направлениях – по вертикали и горизонтали [1, 
с.50-51]. Вертикальная цифровизация обеспечивает интеграцию процессов, связанные с разработкой 
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продукта, закупками, непосредственно производством, заканчивая логистикой и послепродажным 
обслуживанием. Горизонтальная цифровизация направлена на интеграцию поставщиков, 
потребителей, бизнес-партнеров, задействованных в цепочке создания стоимости.  

Объективно, сама природа цифровизации вызывает необходимость ускорения, расширения 
государственно-частного партнерства. Цифровизация экономики позволяет государству, бизнесу и в 
целом, обществу стабильно и эффективно взаимодействовать в целях ускорения социализации 
экономики. Государственно-частное партнерство обеспечивает наилучшим образом освоить новые 
бизнес-технологии, способствует их распространению и через интеграционные процессы проявиться 
в хозяйственной деятельности других экономических субъектов. 

Современное общество в условиях рыночного хозяйства структурно формируется из трех 
секторов – государственного, частного и некоммерческого. Объективно, государственно-частное 
партнерство перерастает в свою высшую форму – социальное партнерство, форма взаимодействия 
трех секторов. Характер, направление взаимодействия на современном этапе определяется прежде 
всего ролью государства. Государство берет на себя ответственность перед обществом за социальные 
гарантии, по отношению к бизнесу оно обеспечивает гарантию собственности, благоприятный 
предпринимательский климат. Государство как субъект цифровизации создает, совершенствует 
необходимую нормативно-правовую базу, участвует в электронном взаимодействии, обеспечивает 
условия проникновения цифровых отношений на все уровни взаимоотношений участников – от 
личных до государственных [2, с.48]. Капитал по отношению к государству обеспечивают свою 
бизнес-поддержку в виде строгого соблюдения норм и правил хозяйственного законодательства. В 
рамках цифровизации бизнес обеспечивает автоматизацию всех хозяйственных процессов до уровня, 
позволяющего использовать, применять принципы цифровизации. Со стороны общества государство 
получает легитимность власти и поддержку своей политики. С позиции приватизации общество 
активно использует персональные компьютеры, информационно-телекоммуникационную сеть 
интернета, активно получает знания, навыки, отвечающих уровню информационно-
коммуникационных технологий. 

Отношения между капиталом и обществом строится по принципу социальной ответственности 
предпринимателей в обмен на поддержку общества его целей, интересов, действий. Социальное 
партнерство обеспечивает условия быстрого распространения цифровых технологий в экономике и 
социальной сфере, интеграцию физических и цифровых ресурсов в сфере производства и 
потребления, во всех сферах человеческой деятельности. Социальное партнерство расширяет сферу 
деятельности бизнеса, активизирует конкуренцию, способствует повышению производительности 
труда, содействует внедрению инноваций, расширяет возможности домашних хозяйств, увеличивает 
человеческий капитал, создает новые рабочие места и дополнительные выгоды для потребителя, 
открывает населению доступ к государственным и другим услугам. Социальное партнерство 
предполагает улучшение качества государственных услуг, обеспечивает эффективность 
государственного сервиса. Цифровизация формирует в рамках социального партнерства новую 
определенную систему экономических, социально-культурных отношений в обществе, при этом 
цифровизация, как драйвер инновационного развития, применим в высоко индустриально развитых 
странах, абсолютно и объективно необходим для развития экономики развивающихся стран, ибо 
значительно сокращает трансакционные издержки, способствует оптимизации издержек, 
исключению посредников, ускорению бизнес-процессов и т. д. 

Цифровизация как тренд экономического развития должна охватить все – бизнес, науку, 
социальную сферу и обычную жизнь граждан, ее результаты должны быть доступны всем 
пользователям, а пользователи иметь навыки работы с ними [3, с. 47]. 

В Казахстане в программе ГПИИР определены конкретные приоритеты в 6 из 14 секторов 
промышленности. Обозначено необходимость срочного создания и развитие собственной экосистемы 
разработчиков «цифровых» и других инновационных решений, сосредоточенных вокруг известных, 
крупных инновационных центров (Назарбаев Университет, МФЦА, Международный технопарк IT-
стартапов). 

В сентябре 2019 года в Правительстве Казахстана проведено обсуждение итогов реализации 
Государственной программы инфраструктурного развития 2015-2019 годы и определены цели и 
задачи на 2020-2025 годы, рассмотрены вопросы государственно-частного партнерства. 

Основной акцент должен быть сделан на росте производительности труда не менее чем в 1,7 
раза и значительном увеличении казахстанского экспорта обработанной продукции. Правительству 
предстоит добиться прироста несырьевого экспорта в 1,5 раза к 2022 году и в 2 раза в 2025 году. 
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Необходимо формирование не менее 3-5 технологически развитых отраслей, 
конкурентоспособных как минимум в региональном масштабе.  

Наиболее значимые проекты с применением механизмов государственно-частного партнерства 
реализуются в сферах транспорта и инфраструктуры, энергетики и ЖКХ, образовании и 
здравоохранении. 

В целом, как было отмечено, по состоянию на 1 октября 2019 года заключено 615 договоров 
ГЧП на сумму 1,6 трлн. тенге, из них привлеченные инвестиции составили 551,5 млрд. тенге, в том 
числе по республиканским проектам – 339,5 млрд., по местным – 212 млрд. тенге. 

На различных этапах планирования и подготовки находятся 638 проектов ГЧП на сумму 1,9 
трлн. тенге, эксплуатации – 547 объектов (на 472 млрд. тенге). На этапе реализации (инвестиционный 
период) находятся 68 объектов на 1091 млрд. тенге, в том числе 65 – местного значения и 3 – 
республиканского (на 725,9 млрд. тенге): Большая Алматинская кольцевая автомобильная дорога 
(БАКАД), обеспечение широкополосным доступом к Интернету сельских населенных пунктов, а 
также система сбора данных о авиапассажирах. 

В сфере здравоохранения за 3 года местными исполнительными органами заключено 127 
договоров ГЧП на общую сумму 58,9 млрд. тенге. Только в 2019-м регионами заключено более 20 
договоров ГЧП на сумму 23,5 млрд. тенге. 

В период с 2019 по 2024 год в рамках ГЧП запланировано строительство 16 крупных больниц на 
сумму 838,5 млрд. тенге, из них сегодня реализуется 7 проектов.  

В сфере образования – 558 проектов ГЧП (243 млрд. тенге). С января 2020 года 98 частных школ 
получают государственный заказ по принципу подушевого финансирования на сумму 6 млрд. тенге. 
На начало 2019/2020 учебного года открыто 47 новых частных школ. 70 проектов ГЧП связаны со 
строительством студенческих общежитий. 

В целом необходимо выстроить эффективное взаимодействие государства и частного партнера 
для обеспечения устойчивого социально-экономического развития страны. Продолжается реализация 
крупных инфраструктурных проектов, в том числе транспортных и энергетических, в сфере ЖКХ, 
проработав необходимые изменения в законодательство с учетом передового международного опыта. 
Поручено государственным органам совместно с Министерством национальной экономики 
разработать «дорожные карты» по развитию ГЧП в курируемых отраслях. 
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Всероссийская перепись населения – это мероприятие, направленное на сбор, обобщение и 

изучение, а также последующую публикацию демографических, социальных и экономических 
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сведений о населении, проживающем на определённой территории определённый промежуток 
времени. Перепись населения в России начала проводиться с давних времён и включает в себя 
несколько периодов, в которые переписчиков интересовали разные вопросы. 

Основой для проведения переписи населения в РФ служит ФЗ от 25.01.2002г. №8-Ф3 «О 
всероссийской переписи населения», принятого Государственной Думой 27.12.2001г.[1].Внём 
говорится о том, что Всероссийская перепись населения (ВПН) – это основной источник 
формирования информационных и федеральных ресурсов, включающих в себя структуру и 
численность населения, его распределения по территории РФ, сочетая социально – экономические 
характеристики, языковой и национальный состав населения, а также его уровень образования.  

Первая Всероссийская перепись населения нового века в России была проведена в октябре 2002 
г. Результаты переписи опубликованы в 14 тематических томах, не считая томов, выпущенных в 
каждом регионе, детализирующих информацию о его населении. 

В целом по результатам ВПН-2002 численность постоянного населения составила 145 млн. 
человек, из них 73%− городские жители, а 27% − жители сельской местности. По сравнению с 
предыдущей переписью, численность населения уменьшилась на 1,8 млн. человек, а также 
проживающих в городе - на 1,6 млн. человек, в сельской местности − на 0,2 млн. человек. 

Вторая Всероссийская перепись населения была проведена в 2010 г., где использованы новые 
международные стандарты, такие как новый классификатор продукции и личный метод сбора 
информации, как, например, в США – по почте, однако был получен ответ только от 12% россиян, 
поэтому было отдано предпочтение традиционным методам сбора информации [3].В 
организационных моментах и проведении переписи населения 2010г. было задействовано более 20 
федеральных министерств и ведомств, а также их органов территориального значения. Управлением 
деятельности данных структур занималась целенаправленно созданная Комиссия правительства РФ 
по проведению Всероссийской переписи населения 2010 года. Опросом населения занимались 
переписчики, которых было более 400 тысяч. Чтобы провести учёт в труднодоступных территориях 
были привлечены проводники; а для анкетирования граждан, не владеющих русским языком − 
переводчики. 

По сравнению с переписью населения 2002г. численность населения в 2010г. уменьшилась на 
2,3 млн. человек, в том числе в городских населенных пунктах − на 1,1 млн. человек, в сельской 
местности − на 1,2 млн. человек. Данные отражены на таблице 1. 

Таблица 1 
Сравнение численности населения за 2002 и 2010 года 
 

 
Тысяч человек 

2010 г. в % к 
2002 г. 

Среднегодовые темпы сокращения, в 
% 

2002 г. 2010 г. за 2002 – 2010 гг. справочно, за 1989 
– 2002 гг. 

Всё население 145167 142857 98,4 -0,20 -0,09 
Городское 
население 

106429 105314 99,0 -0,13 -0,10 

Сельское население 38738 37543 96,9 -0,39 -0,06 
П р и м е ч а н и е – составлена по данным источника [4] 

 
Учитывая опыт и анализируя проблемы всех предыдущих лет, планируется Всероссийская 

перепись населения 2020 года. Её основной этап придётся на 1-31 октября. Способы переписи по 
времени указаны на таблице 2. 

Таблица 2 
Периоды и способы Всероссийской переписи населения 2020 года 

 
Период переписи Способ переписи 

1 – 25 октября 2020 года Интернет-перепись, самостоятельное заполнение электронных 
переписных листов на портале Госуслуг, в том числе в 
многофункциональных центрах (МФЦ) 

4 – 27 октября 2020 года Сбор сведений переписчиками, 100% обход жилых помещений, сбор 
сведений на стационарных переписных участках 

28 – 31 октября 2020 года Контрольный обход 10% жилых помещений 
П р и м е ч а н и е –составлена по данным источника [4] 
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При этом для отдалённых и труднодоступных территорий период проведения переписи увеличен 

с 1 апреля по 20 декабря. 
На официальном сайте предстоящей переписи указано, что «статистики соберут данные о 

составе семей и условиях проживания, о языках, о национальном составе, занятости и образовании. 
Эти данные станут основой для планирования культурных, социальных и экономических программ 
на будущее десятилетие» [4]. 

Также на сайте представлены результаты отношения к переписи, которые тщательно собирались 
и анализировались, и показаны на рисунке 1. 

 
Рисунок 1. Отношение населения к участию ВПН–2020 

П р и м е ч а н и е – источник [4] 
 
Подготовка к проведению данного мероприятия уже проводится с 2017 года, с момента 

подписания постановления Правительства РФ «Об организации Всероссийской переписи населения 
2020 года» [2]. Оценочная стоимость мероприятия, по заявлению главы Росстата П. Малкова, 
указывается около 33 млрд. рублей. Также подписаны другие нормативно-правовые документы, 
составлен Протокол заседания Комиссии Правительства РФ по проведению Всероссийской переписи 
населения 2020 года и разработана «Программа оказания услуг по проведению в 2019-2020 годах 
информационно-разъяснительной работы по Всероссийской переписи населения 2020 года и 
информационному сопровождению и популяризации ее итогов в 2021 году». Это предпринимается 
для того, чтобы улучшить эффективность организационных этапов [6]. 

П. Смелов, советник руководителя Федеральной службы государственной статистики, сообщает 
о том, что всего будет 3 бланка: формы «Л» (личный опросник), формы «П» (по жилищным 
условиям), но и будет представлена форма «Б» (для временно находящихся граждан, туристов и 
мигрантов) [5].Кроме того, в переписи учитывается структура дохода граждан, чтобы понимать, как 
изменять социально-экономические программы для улучшения жизни граждан, для понимания 
миграционных моментов, уровня образования и многих других государственных функций. 

Форматы проведения переписи были апробированы ещё в 2018 году и к ним относятся:  
1. Метод сбора данных с помощью переписчика. Интересно, что переписчики будут 

использовать планшеты, которые будут работать на основе отечественной ОП «Аврора». 
Планируется заказать 360 000 планшетов. 

2. На стационарных переписных участках, которые разместятся в многофункциональном центре 
и в объектах городской инфраструктуры, самостоятельно. 

3. Самостоятельное заполнение формы с устройства на портале ЕПГУ. 
Форматы проведения переписи представлены на рисунке 2. 



49 

 
Рисунок 2. Форматы проведения переписи ВПН-2020 

П р и м е ч а н и е – источник [4] 
 
Планируется, что большая часть респондентов будет заполнять переписной лист через Интернет 

на портале ЕПГУ – 52% (детальнее см. на рисунке 3). 
 

 
Рисунок 3. Планируемое использование разных форматов проведения переписи ВПН-2020 

П р и м е ч а н и е — источник [4] 
 
Таким образом, использование цифровых технологий в виде электронного переписного листа в 

ВПН-2020 свидетельствует о том, что ВНП-2020 является первой цифровой переписью населения в 
России за всё время проведения переписей. Сдерживающими факторами в данном случае будет 
желание населения участвовать в переписи, наличие компьютерной техники и Интернета (в 
частности в селах). В будущем для снижения стоимости проведения переписи населения, скорее 
всего, будут использоваться дополнительные методы: выборочные обследования и диверсификация 
способов сбора переписной информации с акцентом на возможность отвечать онлайн. Это говорит о 
том, что цифровая трансформация экономики происходит неуклонными темпами и способствует 
развитию жизни российского общества. 
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Андатпа: Қоғамның жас мөлшерінің егде адамдар үлесінің өсуі жағына қарай өзгеруі -барлық 
дамыған елдердегі демографиялық жағдайды сипаттайтын үрдіс. Бұл үрдіс ұзақ мерзімді, объективті 
шындықты бейнелейді жəне өзінің əлеуметтік жəне экономикалық салдарлары бойынша неғұрлым 
маңызды екенін көрсетеді. Оның қоғамға əсері тікелей де, бірнеше рет жанама да болуы мүмкін. 
Сондықтан бүгінгі күннің негізгі міндеті - əлеуметтік даму мен əлеуметтік саясатты қысқа жəне ұзақ 
мерзімді перспективада жоспарлау жəне болжау кезінде қоғамдық тəжірибеде осы үдерісті есепке алу 
жолдарын іздеу. Мақалада Қазақстандаға 65+ жастағы халықтың еңбек нарығында жəне мемлекеттің 
экономикалық дамуына əсері қарастырылған. 

Басты сөздер: демография, халықтың қартаюы, халық саны, 65 жəне одан жоғары жастағы халық 
 
Демографиялық қартаю немесе эйджинг (aging ағылшын тілінен қартаю деген мағынаны 

білдіреді) – бұл орта жастың ұлғаюымен, халықтың жалпы санының егде адамдар үлесінің өсуімен 
жəне жастар үлесінің қысқаруымен сипатталатын үрдіс [1]. 

2050 жылға қарай БҰҰ-ның болжамына сəйкес, əлем халқының бестен астам бөлігі зейнеткер 
болады, ал дамыған елдердегі əрбір жұмыс істейтін азаматтың зейнеткер болады . БҰҰ-ның 
демографиялық қартаю шкаласына сəйкес, егер 65 жастан асқан азаматтардың үлесі жалпы халық 
санының 7% - нан асса, ел халқы қарт болып саналады. Осы жас тобының елеулі үлесі жəне оның 
тұрақты өсуі қайтымсыз жəне кез келген мемлекеттің экономикалық, технологиялық жəне əлеуметтік 
саясатына қауіп төндіреді. [2]. 

Егде адамдардың пайыздық үлесі жиі халықтың қартаюын талдау үшін негізгі көрсеткіш ретінде 
пайдаланылады. Қазақстанда соңғы жылдары егде адамдардың үлесі үнемі артып келеді. 2013 жылы 
65+ жастағы халықтың саны 1120006 адамды құраса, ал 2017 жылы бұл көрсеткіш 159864-ке өсті 
(Сурет 1). 
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Сурет 1. 2013-2017жж. аралығындағы Қазақстандағы халықтың санының жəне 65+ жастағы 

халық санының динамикасы 
Е с к е р т у – автормен [3] ҚР ҰЭМ Статистика комитетінің мəліметтері бойынша құрастырылды 
 
Қазақстан Республикасында 2013-2017 жж. жалпы санындағы егде адамдардың үлесі 6,6%-дан 

7,1% - ға дейін өсті. БҰҰ мамандары əзірлеген демографиялық шкала бойынша бұл көрсеткіш 
халықтың қарттық табалдырығында тұрғанын көрсетеді. 

Көптеген индикаторларды өлшеу мен есепке алуға негізделген халықтың қартаюын өлшеудің 
басқа да шкалалары бар.  

Мəселен, Қазақстан Республикасы Ұлттық экономика министрлігі Статистика комитетінің 
халық саны мен құрылымының көрсеткіштерін есептеу əдістемесіне сəйкес халықтың қартаю 
деңгейін сипаттау үшін халықтың қартаю индексі жəне Биллетер индексі есептеледі (Сурет 2). 

 
Сурет 2. 2013-2017жж. аралығындағы Қазақстандағы халықтың қартаю индекстерінің 

динамикасы 
Е с к е р т у – автормен [3] ҚР ҰЭМ Статистика комитетінің мəліметтері бойынша құрастырылды 
 
2013 жылдан 2017 жылға дейінгі кезеңде республикада əрбір 100 балаға 65 жастан асқан 26 - ға 

жуық азамат келетін тенденция сақталып келеді (халықтың қартаю индексі-25,9).  
Қазақстанда жұмысқа қабілетті халықтың жүктемесі қарастырылып отырған кезеңдерде 2,9 

тармаққа артты, яғни 2017 жылы еңбекке қабілетті жастағы 100 адамға 14 жасқа дейінгі жəне 50 
жастан асқан 11,5 адам келді. 
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Сурет 3. БҰҰ деректеріне сəйкес жасы бойынша демографиялық жүктеме коэффициенті 

Е с к е р т у – [4] дереккөзі 
 
Сондай-ақ БҰҰ болжамдарына сəйкес жасы бойынша демографиялық жүктеме коэффициенті, 

яғни 65+ жəне одан жоғары жастағы халық санының еңбекке қабілетті 15-64 жастағы адамдар санына 
қатынасы артады. Алдағы жылдары еңбекке қабілетті жастағы 100 адамға 15-тен астам қарт адамдар 
келеді. 

Эйджингке екі фактор əсер етеді: өмір сүру ұзақтығының өсуі жəне туудың азаюы. 
Сонымен, Қазақстанда қаралып отырған кезеңдерде туу деңгейі тұрақты болды, соған 

қарамастан, 1000 адамға туылғандар саны азайып, 2013-2017 жылдары бқл көрсеткіш 0,85 адамға 
азайды. Сонымен қатар өлім-жітім көрсеткіші 0,85 адамға азайды, қайтыс болғандар саны 8359 
адамға азайды (Сурет 4). 

 

 
 

Сурет 4. 2013-2017жж. аралығындағы демография көрсеткіштерінің динамикасы 
Е с к е р т у – автормен [3] ҚР ҰЭМ Статистика комитетінің мəліметтері бойынша құрастырылды 
 
Сондай-ақ, эйджингтің маңызды драйвері халықтың өмір сүру ұзақтығын арттуы болып 

табылады (Сурет 5). 
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Сурет 5. 2013-2017жж. аралығындағы туылған кездегі халықтың күтілетін өмір сүру ұзақтығы, 

жас саны 
Е с к е р т у – автормен [3] ҚР ҰЭМ Статистика комитетінің мəліметтері бойынша құрастырылды 
 
Жалпы алғанда, үрдістерге сəйкес Қазақстанда өмір сүру ұзақтығының өсуі күтілуде. Осылайша, 

2013 жылы туылған сəттен бастап өмір сүру ұзақтығы 70,62 жылды құрады, ал 2017 жылдың соңында 
оның мəні 72,95 жылға дейін өсті. Мұндай тренд негізінен халықтың өмір сүру сапасының өсуімен 
байланысты. 

Сондай-ақ, аталған факторлардан басқа, халықтың қартаю деңгейіне тағы да халықаралық көші-
қон əсер етеді. 

 

 
Сурет 6. 2013-2017жж. аралығындағы жас топтары бойынша сыртқы көші-қон көрсеткіштері, 

адам, жас саны 
Е с к е р т у – автормен [3] ҚР ҰЭМ Статистика комитетінің мəліметтері бойынша құрастырылды 
 
2013-2017 жылдары Қазақстанда көші-қонның теріс сальдосы байқалады, едəуір дəрежеде 

еңбекке қабілетті жастағы халықтың кетуі байқалады жəне жыл сайын бұл көрсеткіш өсіп, сол 
арқылы елдегі егде халықтың үлесі ұлғайды. Мəселен, 2013 жылы 15-45 жастағы 13001 адам, 2017 



54 

жылы - 20704 адам кетті. Сонымен қатар, 65 + жастағы халық арасында 2013 жылы 1812 адам көшіп, 
2017 жылы барлығы 1618 адам көшіп кетті. 

Осылайша, əлеуметтік дамудағы жəне жұмыс күшіне қатысудағы аға ұрпақтың маңыздылығы 
мен рөлі артады, бұл оның ресурстық əлеуетін іске асыру үшін қолайлы жағдайлар жасау қажеттілігін 
негіздейді [5]. 
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In the Republic of Kazakhstan, social entrepreneurship as a special form of business activity can only 

be considered a developing economic phenomenon. The rapid development of the market economy has 
negatively affected the solution of social problems in our society. And, despite the fact that our economy is 
socially oriented, at present a significant number of social problems are beyond the attention of the state. It is 
important to note that such processes are typical not only for our country, but also for many others, including 
highly developed ones. The main form of social entrepreneurship in Kazakhstan remains non-profit 
organizations (NGOs), which are usually financed by the state or foreign grants. And sometimes these funds 
are not enough. Therefore, many NGOs have begun to look for ways to organize their activities, taking into 
account the fact that they will be able to make a profit. Here, an important issue is the ability to find a market 
niche that could meet the needs of socially vulnerable members of our society, as well as the needs of 
socially oriented organizations themselves.  

Today, the Republic of Kazakhstan is implementing quite a large number of projects in the framework 
of social entrepreneurship. As already mentioned above, the main share of them falls on projects 
implemented by non-profit organizations.  

The peculiarity of implementing such projects is that NGOs are designed to solve certain social 
problems, but not to organize their activities in order to increase their financial independence. Therefore, if 
the volume of funding from external sources decreases (the state, patrons, sponsors, grants, and own funds), 
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the activity of an NGO is terminated or its effectiveness is reduced. And today, many NGOs are faced with 
the fact that it is necessary to search for ways to achieve self-sufficiency. Thus, they try to move to the rank 
of social entrepreneurs, where the main difference from the classical understanding of NGOs is social 
impact, innovation, self-sufficiency, financial stability, entrepreneurial approach and the scale of this social 
project [1,2]. But many representatives of NGOs face the fact that they do not have sufficient skills in 
organizing the process of monetization of their activities.  

We cannot say that the state does not provide assistance to social entrepreneurs. For example, within the 
framework of supporting the implementation of social projects, the Samruk-Kazyna Trust social project 
development Fund (part of the quasi-state Corporation Samruk-Kazyna) operates, one of the goals of which 
is to support social entrepreneurs [3]. However, as the analysis of implemented projects shows [4], the Fund, 
due to its specialization, is aimed at implementing fairly large projects. This leaves small projects without the 
Fund's support, especially in the regions. It is important to note that a big problem in the regions is the low 
qualification of social entrepreneurs themselves, especially with regard to the preparation of necessary 
documentation for participation in the Fund's programs.  

Traditionally, the main social projects are in the area of assistance to socially vulnerable segments of 
the population: children, disabled people, single mothers, children from orphanages, former prisoners, the 
elderly, etc. According to surveys conducted by specialists of Almaty management university and the British 
Council, the main share of projects is for education, work with people with disabilities (in particular, job 
creation) and environmental protection [5]. Thus, we can say that today in Kazakhstan, social 
entrepreneurship is developing in a very limited number of areas.  

As mentioned above, the main limiting factor in the implementation of social projects is the limited 
financial resources [6]. Thus, social entrepreneurs are now looking for ways to achieve self-sufficiency of 
their projects. And here they faced other problems: determining their effective business model, correctly 
writing a business plan for their project, organizing sales of their business results (creating demand for their 
products and / or services), implementing effective methods of personnel management, searching for 
investors, not knowing the tax legislation in the field of commercial activity, etc. 

We see the creation of an additional type of activity as an important component of the success of the 
development of the monetization system for social entrepreneurs [7]. 

Monetization of social entrepreneurs ' organizations can become an important factor in the development 
of social entrepreneurship in Kazakhstan. So, there are already a number of successful examples of NGOs 
that previously carried out their activities in the framework of social projects without receiving income, 
began to implement additional projects that bring them profit. As a rule, projects in the field of education of 
children, including those with disabilities, as well as the creation of jobs for people with disabilities can be 
noted here. Other areas, as a rule, do not bring profit. 

There are examples of attempts to monetize social projects in the Republic of Kazakhstan. One of them 
is the "ASAR" day care Center for the elderly, which provides services for the elderly to stay during the day 
in order to monitor them for their safety [8]. This is not a classic nursing home, when a significant range of 
services, including medical services, is provided. This project was aimed at solving the problem of the safety 
of older people, when they can no longer take care of themselves fully, and can not do without assistance. 
Initially, this project was conceived as a non-profit, funding was supposed to be carried out at the expense of 
sponsorship, grants, and own funds. But as the project developed, it became clear that in this case, 
monetization is possible, and the project can pay for itself. However, in the summer of 2018, this project was 
closed due to the lack of necessary funding, i.e., the authors of the project could not find additional sources 
of funding and organize an effective process of monetization of their activities.  

Crowdfunding can become one of the promising areas for finding alternative ways of financing. 
Crowdfunding is an opportunity to raise the necessary funds for the project implementation based on the 
interest of the target audience [9]. Currently, crowdfunding is one of the most effective tools for raising the 
necessary funds for the implementation of projects all over the world. The main task for the author of the 
project is to send a clear message to the target audience about the need to implement this project.  

Within the framework of social entrepreneurship, crowdfunding can become the most effective method 
of monetizing a social project. But first, the social entrepreneur must solve two important problems inherent 
in the joint venture: low public awareness of the project and a low level of business knowledge. Another 
important problem of crowdfunding in social entrepreneurship is that the majority of project authors do not 
consider crowdfunding as a way of additional funding. This is due to the growing view that crowdfunding is 
only fundraising via the Internet [10]. 

The Republic of Kazakhstan already has successful examples of crowdfunding. For example, in 
Temirtau, the Temirtau youth club implements projects within the joint venture in a number of areas: work 
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with young people (including children), volunteering, ecology, family strengthening projects, the KVN team, 
etc. [11]. A large number of projects are being implemented in partnership with ZhasOtan (the youth wing of 
the NurOtan party). As part of the monetization, the management of the Temirtau youth club decided to 
organize the production of clothing with logos. This initiative has yielded positive results: with significant 
connections with various public and commercial organizations that participate in the Company's social 
projects, commercial orders for logo products have begun to arrive, which has allowed us to earn income. At 
the same time, funds for the project to organize the production of logo products were obtained using a 
crowdfunding system: fundraising was announced through social networks and as part of charity events. 

Another example of successful crowdfunding can be projects based on platform solutions "Start-
time.kz" and "Baribirge.kz". These Internet platforms search for sources of funding for commercial and non-
commercial projects in the Republic of Kazakhstan [12]. According to reports on successful implementation 
of projects, the main share (58.4%) went to charity and creativity. At the same time, a significant part of the 
projects is in the area of working with people with disabilities. All funds for the implementation of these 
projects were collected through crowdfunding [13]. Thus, it becomes clear that even with the help of 
crowdfunding, project applicants sometimes solve social problems of society.  

At the same time, it should be noted that if crowdfunding as a tool for finding additional funding can 
take place in social entrepreneurship, it does not guarantee the quality of monetization of the social project as 
a whole. The problems of business organization of a social project and its high-quality information support 
are still relevant. If the solution of the second urgent problem of the joint venture is still possible with 
insignificant financial expenses (for example, constant participation in specialized information campaigns, 
participation in forums and meetings with the business community, working with Internet companies to 
promote the project on the Internet, etc.), then the business education of social entrepreneurs is much more 
complicated. Today, Kazakhstan has a fairly large number of business schools that teach the basics of doing 
business. But the cost of training in such business schools is high [14]. And, in conditions of extremely 
limited funds for a social entrepreneur, business training becomes unavailable for him. Also, a significant 
limitation of high-quality business education is that today in the Republic of Kazakhstan there are no such 
specialists who could teach it to conduct socially oriented business within the framework of the joint venture. 
In support of social entrepreneurs, various meetings are held with representatives of the business community 
and the state, organized at the sites of public organizations, business associations and state institutions. But 
they are usually formal in nature, where the problems of joint venture development are discussed, and in the 
end, sometimes they do not have practical benefits for a particular social entrepreneur. Also, as part of the 
development of business education, meetings and trainings are organized among such entrepreneurs, which 
are conducted by successful social entrepreneurs who were able to effectively implement their project. They 
share their experience, tell other social entrepreneurs certain features of doing business. But the problem 
remains that such business consultations are narrowly focused, and the success of a social project usually lies 
only in a certain area. Thus, for a social entrepreneur, there are still unresolved issues of organizing the 
business process, searching for investors, and monetizing their project. 

Thus, today we can say that social entrepreneurship as a special form of business is only gaining 
momentum in the Republic of Kazakhstan. There are a large number of obstacles to the development of a 
joint venture: low availability of financial resources, lack of public awareness of such social projects, 
imperfect legislation, low skills of a social entrepreneur in the organization of business processes and 
management. One of the most important problems of the joint venture remains the search for the necessary 
financial resources. Monetization of the social project should be a possible way to solve this problem. But 
before you start creating and implementing an effective social project, you need to find new ways of 
financing, because traditional sources of investment have sometimes exhausted themselves. Here, 
crowdfunding can become an effective tool that can help solve not only the problem of financing, but also 
raise public awareness about the implementation of socially oriented projects in the Republic of Kazakhstan.  

Also, the problem of business education of social entrepreneurs remains unresolved. Their low 
competence in organizing an effective business process and management negatively affects the final result of 
the social project. The problem of accessibility of business education can be solved by redistributing 
incoming funds in the case of successful monetization of the project. 
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Агропромышленный комплекс (АПК) без преувеличения является одним из важных секторов 

экономики, благодаря которому формируется продовольственная и экономическая безопасность 
страны, а также трудовой и поселенческий потенциал сельских территорий. В связи с чем, 
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невозможно оставить без внимания данную отрасль в условиях повсеместной глобализации и 
цифровизации [1]. 

Агросектор на современном этапе развивается под влиянием огромного количества факторов, 
как негативного, так и положительного характера. Применение цифровых технологий в этом секторе 
обусловлено необходимостью реагирования на вызовы глобального характера. К таковым можно 
отнести: 

1. Проблему голода. Дисбаланс спроса и предложения приводит к обострению данной 
проблемы. Потенциал экосистемы и применяемые технологии ограничивают возможности 
производителей. 

2. Нестабильность международных рынков продовольствия. Во многом это связано с  высоким 
уровнем конкуренции и активными действиями спекулятивных организаций. Развивающиеся страны 
неспособны конкурировать с производителями развитых государств. 

Мелкие агропроизводители оказываются в уязвимом положении в связи с глобализацией в 
мировой системе агропромышленного комплекса.  

Переход на информационное управление развитием АПК осуществляется неравномерно в 
странах мира, а это одна из причин возникновения нечестной конкуренции и дискриминации мелких 
производств. 

3. Возникают сложности преодоления социального сопротивления при внедрении инноваций и 
цифровых технологий, устранения дефицита высококвалифицированных кадров. 

4. Продукция, выращенная с применением ГМО-технологий, производится массово, доля 
опасного для жизни человека продовольствия на мировых рынках стабильно растёт. 

5. С каждым годом растёт число приверженцев здорового питания, а это в свою очередь 
повышает спрос на экологичную продукцию[2], [3]. 

В соответствии с посланием первого президента народу Казахстана от 5-ого октября 2018 года, 
основная задача в сфере АПК - увеличение к 2022-ому году производительности труда в этом секторе 
и экспорта переработанной сельхозпродукции как минимум в 2,5 раза (это будет осуществляться в 
большей степени за счет цифровизации). Масштабное привлечение современных аграрных 
технологий – одно из направлений мер государственной поддержки, также отмечается 
необходимость выработки системы для  массового обучения  предпринимателей данной отрасли 
новым навыкам ведения хозяйства [4]. 

По мнению экспертов, цифровизация АПК приведёт к:увеличению финансовой доступности 
продовольствия; рациональному использованию потенциала природных ресурсов; снижению рисков, 
связанных с изменениями погодных условий; спланированным своевременно полевым работам; 
росту урожайности культур сельского хозяйства и продуктивности животных; снижению затрат на 
производство продукции за счёт эффективного использования ресурсов и подходов, обоснованных 
научно; облегчению цепочки поставок продукции от поля до потребителя, и снижению 
транзакционных издержек на куплю и продажу; сокращению дефицита в квалифицированной 
рабочей силе; своевременному обеспечению сельских товаропроизводителей основной массой 
информации; повышению  прозрачности процессов, осуществляемых между субъектами АПК и 
государством, то есть снижению коррупционных рисков [3], [5]. 

Прежде сельское хозяйство претерпело несколько революций, все они выводили эффективность, 
урожайность и доходность на новый, небывалый прежде уровень. Прогнозы на ближайшие десять лет 
сходятся в том, что «цифровая революция» совершит сдвиг, позволяющий аграрному сектору в 
будущем удовлетворить потребности населения Земли. 

Цифровизация – очень сложный процесс, способный изменить все звенья 
агропродовольственной цепочки, поэтому так важно, чтобы в стране были сформированы базовые 
условия для её осуществления, то есть для использования цифровых технологий и для реализации 
цифровых преобразований. 

Согласно справочному документу Продовольственной и сельскохозяйственной организации 
ООН, это следующие условия: 

− наличие инфраструктуры и доступность современных коммуникаций(мобильная связь, 
сетевое покрытие, Интернет, электроснабжение); 

− финансовая доступность; 
− уровень образования (грамотность, образование в сфере информационно-коммуникационных 

технологий (ИКТ)); 
− институциональная поддержка. 
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Применение цифровых технологий позволит производителям овладеть преимуществами в связях 
с поставщиками; в доступе к информации, услугам поддержки (образовательной, юридической и др.), 
рынкам, потребителям; в возможности найма талантливой рабочей силы; в формировании 
стратегических партнерских механизмов [6]. 

В эпоху цифровизации ИКТ изменили предпринимательскую деятельность и использование 
услуг. За последние годы число абонентов сетей мобильной телефонии только растёт во всём мире. 
Сегодня 67% населения всего мира – это доля абонентов мобильной связи.  Однако, до сих пор 3,8 
млрд человек, живущих в сельских и отдалённых районах, не имеют возможности пользоваться 
услугами сетей связи, из них большая их часть сосредоточена в сельских и отдаленных районах. 
Основная проблема заключается в том, что сетевое покрытие сельских районов до сих пор 
ограничено[7]. 

На сегодняшний день в 117 городах и 3324 сельских населенных пунктах Казахстана имеется 
доступ к услугам широкополосного доступа, до конца текущего 2020-ого года планируется 
обеспечить  широкополосным доступом к сети Интернет 880 сёл [8]. 

По данным DataReportal за январь 2019 года,  использование интернета и мобильной связи в 
Казахстане выглядит следующим образом: активных интернет-пользователей в нашей стране 14,4 
млн человек (76% от всего населения), пользователей мобильного интернета всего 38% или 6,97 млн 
человек, общее количество мобильных соединений 25,69 млн (139 %) [9]. 

В рейтинге индекса развития ИКТ Казахстан занимает 52 место из 176 стран [10]. 
Смартфон – основное средство доступа в Интернет для потребителей, поэтому снижение цен на 

аппараты и инновации очень важны, как в финансовом, так и в практическом особенно для сельского 
населения [6]. 

По мнению Data Reportal, индекс доступности устройств и услуг в Казахстане составляет 90,59 
из 100 возможных, при этом развитость инфраструктуры мобильной сети - 51,39 [9]. 

Несмотря на то, что в развивающихся странах число владельцев смартфонов и  количество 
пользователей технологий широкополосного мобильного доступа к сетям за последнее время росло 
даже быстрей, чем в развитых странах, число абонентов, пользующихся широкополосным 
мобильным доступом, на сто человек населения в развитых странах в два раза больше, чем в 
развивающихся. В странах СНГ доля владельцев смартфонов – 53%, доля абонентов мобильной связи 
- 80%, наилучшие показатели в Северной Америке 80% и 83 % соответственно, в то время как в 
Африке к югу от Сахары это 36% и 45% [11]. 

Очевидно, что необходимо обладать базовым уровнем грамотности, определёнными 
техническими навыками, знаниями и уметь читать, чтобы использовать цифровые технологии. Чем 
больше масштаб цифровизации в стране, тем меньше шансов у людей, не обладающих 
соответствующими навыками, оставаться конкурентоспособными. В сельских районах аграрный 
сектор зачастую основной источник средств к существованию. Цифровизация процессов, 
протекающих в данном секторе, очень сильно изменит характер работы и требования к навыкам 
работников, а это в свою очередь приведёт к потребности в соответствующем обучении и подготовке 
[6]. 

В Казахстане по причинам ограниченного доступа к социальным благам, сезонности работ и 
невысокой заработной платы, компетентные специалисты не мотивированы к работе в аграрном 
секторе и при первой возможности переходят работу с более высоким окладом и, как правило, в 
городе [1]. 

Немалое количество жителей страны заняты в этой сфере – 15%. В основном рабочая сила 
сельской местности имеет специальное (35%), среднее общее (32%) и высшее образование (24%), при 
этом безработных больше всего именно с таким же уровнем образования (2017 г.).  Отсутствие 
возможности найти работу – самая распространённая причина незанятости сельского населения в 
2016 году. Среднемесячная номинальная заработная плата одного работника сельского хозяйства,  
охоты и лесного хозяйства – 97 929 тенге, это самый низкий показатель среди всех видов 
экономической деятельности в 2018 году, положительным является то, что с 2013 года наблюдается 
рост на 67% [12]. 

В большом количестве стран именно реализуемые правительством политические решения 
становятся одной из движущих сил цифровизации, они стремятся создать благоприятную среду для 
развития цифровых рынков и электронных услуг. 

Казахстанским правительством  принята государственная программа «Цифровой Казахстан», 
представляющая собой комплексную программу, основной целью которой  является повышение 
уровня жизни каждого жителя страны благодаря применению цифровых технологий. В данной 
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программе 5 ключевых направлений: преобразование отраслей экономики, являющихся 
традиционными; преобразование инфраструктуры государства; развитие высокоскоростной и 
защищенной инфраструктуры передачи, хранения и обработки данных; развитие человеческого 
капитала; формирование благоприятной экосистемы предпринимательства, то есть создание всех 
условий для становления технологического предпринимательства, где связи между бизнесом, 
научной сферой и государством устойчивы. 

Авторы программы, конечно же, отмечают, что без информационно-коммуникационной 
инфраструктуры, которая соответствует современным требованиям  невозможно закрепление 
позиций  Казахстана в мировом экономическом и информационном пространстве. Доступность ИКТ 
– это фундамент для построения цифровой экономики. На сегодняшний день информационно- 
коммуникационная инфраструктура не удовлетворяет потребности сельских жителей. Эта проблема 
является одной из первоочередных задач, для решения которой планируются различные проекты, в 
том числе строительство волоконно-оптических линий связи в более 1200 сельских населенных 
пунктах [13]. 

Утверждена также отраслевая программа развития АПК, её цель - применение наилучших из 
доступных инструментов цифровизации бизнес-процессов, которые смогут обеспечить повышение  
производительности труда и экспорта переработанной продукции АПК в 2,5 раза в 2022 году [14]. 

Ключевыми элементами цифровизации АПК являются: цифровая база (база для систем 
поддержки решений), цифровизация производства (применение современной техники и роботов), 
аналитика и большие данные (создание различных аналитических платформ), цифровизация продаж 
(возможность прослеживать всю цепочку поставки от производителя до потребителя) [5]. 

Следующие технологии являются  основными в рамках цифровизации сельского хозяйства в 
Казахстане: GPS-навигация сельскохозяйственной техники, параллельное вождение, электронные 
карты полей, беспилотные летательные аппараты и т.д. 

На сегодняшний день в стране уже имеются некоторые результаты в цифровизации АПК. На 
2019 год министерству удалось провести полную автоматизацию процедур по получению субсидий 
для аграриев. Для этого, а также для упрощения работы в целом произведена оцифровка всех 
посевных площадей. Теперь фермеры могут дистанционно управлять своими угодьями. 

Сегодня в стране существуют фермы трёх уровней: цифровая ферма, продвинутая и базовая, 
каждой из которых соответствует определённый набор элементов.  

Например, в растениеводстве на базовом уровне в хозяйстве достаточно наличие карт полей и 
электронных карт, отображающих слои почв.  

Продвинутому уровню свойственны такие технологии, как: GPSтрекеры (спутниковое слежение 
за объектом), датчики расходов горюче-смазочных материалов (прибор, устанавливаемый в 
топливный бак и помогающий сократить расходы с помощью оптимального использования техники), 
карты сорняков и другое. Также здесь уже устанавливаются метеостанции. А на самом высоком 
уровне: семена и удобрения вносятся в зависимости от элементов почвы (датчики урожайности), 
техника двигается в соответствии с заданными параметрами поля, и происходят другие различные 
изменения. Набор этих элементов подвержен изменениям, ведь развитие технологий не стоит на 
месте [14]. 

По состоянию на ноябрь 2018 года в Казахстане функционируют 23 цифровые фермы и 171 
продвинутая [15]. 

По данным Министерства сельского хозяйства Республики Казахстан,начата работа по 
внедрению точного сельского хозяйства (комплексная высокотехнологичная система менеджмента в 
сельском хозяйстве), как в животноводстве, так и в растениеводстве. Так, на пилотных объектах это 
способствовало получению в 2,5 раза больше урожая зерна и снижению затрат фермеров более чем 
на 20%. В животноводстве также есть положительный эффект, увеличен надой молока и выход мяса 
на 20% и 30 % соответственно [16]. 

Примером также может служить успешные программы, которые реализованы на специальном 
портале «Колдау», созданном для выдачи субсидий для развития АПК в онлайн-режиме, что 
исключает человеческий фактор и сокращает коррупционные риски. 

В одном из северных регионов – Костанайской области оцифрованы пашни (99,8%), пастбища 
(80%) и сенокосы (93%). По сообщению  акима области: 870 млн тенге – общий экономический 
эффект от внедрения и применения различных элементов цифровизации только в рамках семи 
хозяйств. Например, в одном из сельхозпредприятий региона, площадью 400 га применение системы 
параллельного вождения привело к снижению расходов на ГСМ почти в два раза, а элементы  
точного земледелия способствовали увеличению урожая с 1 гектара на 5 центнеров. В самом крупном 
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агрохолдинге области - ТОО «Олжа Агро» вся уборочная техника оборудована технологией, 
позволяющей обеспечивать сохранность зерна и контролировать его перемещение. В достаточно 
крупной птицефабрике региона - ТОО «Жас-Канат 2006», за последний 5 лет  увеличилось поголовье 
птицы в 3 раза (до 223 млн штук в год). 

В целом по цифровизации агропромышленного комплекса  лидируют три области, две северные 
и одна центральная:  Акмолинская, Костанайская и Карагандинская. 

ТОО «Найдоровское», осуществляющее деятельность в Карагандинской области, отличается 
высокими результатами по внедрению инноваций, здесь всего 20 механизаторов с помощью 
современной техники справляются с 20 тыс. га земли. Это хозяйство первым в регионе начало 
трёхгодичный процесс сертификации части своих полей под органическое земледелие. Целью 
является: получение права на поставку  органической продукции в ЕС и Северную Америку [15]. 

Таким образом, нынешний период в цифровизации сельского хозяйства ассоциируется больше 
всего со сбором данных, так как базы данных необходимы для создания и функционирования 
специфических технологий. Следует отметить, что в Казахстане понимают важность зависимости 
успешности процесса цифровизации от  базовых условий. Переход экономики на новый цифровой 
уровень – это не работа одного дня, он должен осуществляться постепенно. Без системного подхода 
будет невозможно добиться результатов. Необходимы квалифицированные специалисты, а это 
невозможно без соответствующего образования, этим же специалистам нужно применять 
современные технологии, а это очень трудно без повсеместного Интернета и бесперебойной связи. 
Данную цепочку можно продолжать бесконечно, поэтому важно, чтобы все сферы экономики 
развивались синхронно, тогда их взаимодействие приведёт страну к положительным результатам. 
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Түйіндеме: Тікелей инвестициялармен қатар елге жаңа технологиялар, жаңа басқару келеді. 

Көптеген кəсіпорындар үшін шетелдік технологиялар мен лицензияларды сатып алу үлкен 
ынталандыру болып табылады, өйткені оларға əлемдік нарыққа шығуға мүмкіндік береді. Сонымен 
қатар, шетелдік технологиялардың бақыланбайтын ағыны отандық ғылыми-өндірістік кешеннің 
дамуын бəсеңдетуге алып келуі мүмкін, бұл отандық өнеркəсіптің шетелдік əзірлемелерге 
технологиялық тəуелділігінің туындауына нақты қауіп туғызады. 

Кілт сөздер: инновациялар, инновациялық қызмет, инновациялық жүйе, инновациялық 
инфрақұрылым, инновациялық кəсіпкерлік, кəсіпорындар, инновациялық менеджер, инновациялық 
саясат үлгілері, жаһандық инновациялар, қаржылық инфрақұрылым, ғылыми-техникалық сала. 

 
Инновациялық кəсіпкерлік экономикалық қызметтің ерекше түрі ретінде инновациялық 

процестің негізгі қозғаушы күші болып табылады. 
Инновациялық кəсіпкерлік субъектілеріне инновациялық қызметті жүзеге асыратын 

кəсіпорындар мен ұйымдар жатады. 
ХХІ ғасырдың басы Қазақстан Республикасының экономикасы тұрақсыз динамикамен 

сипатталады жəне осы уақытқа дейін негізінен өндіруші салаларға бағдарланған, бұл дамудың жаңа 
сапалық деңгейіне жəне экономикадағы өзгерістердің инновациялық сипатына көшуді, оның бəсекеге 
қабілеттілігін арттыруды, оң құрылымдық ілгерілеулерді қамтамасыз етуге мүмкіндік бермейді. 
Əлемдік қаржы-экономикалық дағдарыс жəне жүзеге асырылып жатқан нарықтық реформалардың 
қарама-қайшы қорытындылары, бір жағынан, елдің тұрақсыз əлеуметтік-экономикалық жағдайын 
қиындатып, екінші жағынан - экономиканы инновациялық-бағдарланған, бəсекеге қабілетті 
экономикалық жүйелерге, инновациялық кəсіпкерліктің басты функцияларының бірі ғылыми-
техникалық жəне өндірістік салалар арасындағы байланыстырушы рөлді жүзеге асыру болып 
табылады. Инновациялық кəсіпкерліктің жұмыс істеуі инновациялық өнім жасауға немесе жаңа 
ғылыми-техникалық шешімдерді оларды коммерциялық пайдалану мүмкіндігіне дейін жеткізуге 
байланысты ғылыми-техникалық ұйымдар мен шаруашылық жүргізуші субъектілер алып жүруге 
мəжбүр шығындарды қысқартуға мүмкіндік береді. 

Инновациялық қызмет жаңа шаруашылық-аумақтық құрылымдардың (технопарктердің, бизнес-
инкубаторлардың, өңірлік инновациялық қорлардың, венчурлік фирмалардың) дамуына, бұрын 
құрылған шаруашылық субъектілері арасындағы өзара байланыстың өзгеруіне, басқару 
технологияларын дамытуға ықпал етеді. Бұл ретте экономиканы мемлекеттік реттеу жүйесінің 
өзгеруі мен мазмұнына ұшырайды. 

Инновациялық процестер өндіріске ғана емес, қоғамдық өмірдің барлық жағына да əсер етеді. 
Осының нəтижесінде материалдық жəне материалдық емес игіліктерді тұтыну құрылымы 
жетілдірілуде,адамдардың өмір сүруінің жаңа салалары құрылуда. Мысалы, жоғары технологиялар 
саласында бір жұмыс орны бес жұмыс орнын құрайды. 

Жоғары технологиялық өндірістер мемлекеттік бюджетті толықтырудың негізгі көздерінің бірі 
болып табылады. Қазіргі уақытта неғұрлым дамыған елдердің ЖІӨ өсіміне ғылыми-техникалық 
прогрестің үлесі əртүрлі бағалаулар бойынша 75-тен 100% - ға дейін құрайды. Инновациялық 
қызметтің əлеуетті мүмкіндіктері индикативтік жəне бюджеттік жоспарлау жүйесінде ескерілуге тиіс. 

Инновациялық кəсіпорынның қызметі технологиялық немесе өнімдік инновацияларды 
пайдалану нəтижесінде пайда табу болып табылады. Дамыған елдерде кəсіпорындардың 70% - ға 
жуығы нарықтың жаңа сегменттерін игеру мақсатында өнім ассортиментін кеңейтуге байланысты 
инновацияларды жүзеге асырады. Бұл ретте ҒЗТКЖ-ға жұмсалатын шығыстар инвестициялардың 
шамамен 30% - ын құрайды. 

Инновациялық кəсіпорынның кəсіпкерлік қызметі: 
- жаңа ғылыми идеяларды əзірлеу немесе іздеу жəне оларды бағалау; 
- қажетті инвестициялық ресурстарды іздестіру; 
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- жобаны немесе кəсіпорынды басқарудың тиімді моделін құру; 
- ақшалай табыс алу. 
Инновациялық кəсіпкерліктің басты функцияларының бірі ғылыми-техникалық жəне өндірістік 

салалар арасындағы байланыстырушы (делдалдық) рөлді жүзеге асыру болып табылады. 
Инновациялық кəсіпкерліктің жұмыс істеуі инновациялық өнім жасауға немесе жаңа ғылыми-
техникалық шешімдерді оларды коммерциялық пайдалану мүмкіндігіне дейін жеткізуге байланысты 
ғылыми-техникалық ұйымдар мен шаруашылық жүргізуші субъектілер алып жүруге мəжбүр 
шығындарды қысқартуға мүмкіндік береді. 

Қазіргі уақытта Қазақстан бəсекеге қабілетті өнеркəсіптік-технологиялық негізді қалыптастыру 
кезеңінде тұр. Ғылыми-инновациялық салада бірқатар реформалар жүргізілді, 2010 жылы 
инновациялық үлгідегі 350 жаңа кəсіпорын салынды, инновацияларды қолдаудың 13 құралы 
енгізілді, коммерцияландырудың 9 кеңсесі құрылды, дамыған елдермен жаңа технологияларды 
дамыту саласындағы халықаралық ынтымақтастық кеңейтілді.  

Ғылымды қажетсінетін өнімнің əлемдік нарығындағы елдің үлесі ғылыми-техникалық жəне 
инновациялық қызмет тиімділігінің жалпылама көрсеткіші болып табылады. 

Қазақстанның дамудың инновациялық жолына жедел өтуін тежейтін себептер ретінде негізгі 
құралдарды жаңғыртудың төмен деңгейін атауға болады. ҚР Статистика агенттігінің деректері 
бойынша 2010 жылдың соңына Қазақстанда негізгі құралдардың тозу деңгейі 37,9% құрады, оның 
ішінде тау - кен өнеркəсібінде - 39,1%, өңдеу өнеркəсібінде - 46,7, ауыл шаруашылығында - 13,9,0, 
құрылыста - 34,6, көлікте-30,6%. 

Индустриялық-инновациялық бағдарламаны іске асыру шеңберінде 2015 жылға дейін 
технологиялардың белсенді трансферті жəне өндіріске озық технологияларды енгізу жүзеге 
асырылады. Бірлескен инновациялық жобалар мен ғылыми-техникалық зерттеулерді іске асыру 
есебінен білімнің түрлі салаларында отандық құзыреттілік өсуде. 

Қазіргі уақытта индустриялық-инновациялық бағдарлама шеңберінде жалпы сомасы 57 млрд. 
АҚШ. Олардың саны жыл сайын артып, тиісінше Қазақстанның инновациялық құрамдас бөлігі 
ұлғаяды. 2015 жылға қарай инновациялық-белсенді кəсіпорындардың үлесін 10% - ға дейін арттыру 
міндеті қойылды. 

2011 жылдың мамыр айында Алматыда "Инновациялық Қазақстан - 2020"форумында Мемлекет 
басшысы 2020 жылға қарай Қазақстанның инновациялық үлгідегі жұмыс істейтін мемлекеттің 
барлық белгілері мен атрибуттары болуы тиіс екенін атап өтті жəне инновациялық дамудың ұзақ 
мерзімді жəне тұтас стратегиясын дайындау міндетін қойды. 

Индустриялық-инновациялық саясатты жүргізу айтарлықтай күрделі міндет болып табылады 
жəне оны шешу барлық мүдделі құрылымдардың келісілген іс-қимылдарына, олардың саяси еркіне 
байланысты. Инновациялар саласындағы міндеттерді шешу үшін қазіргі уақытта ұлттық 
инновациялық инфрақұрылымды дамытуға, сондай-ақ ғылыми-технологиялық саланың басым 
бағыттарын қолдауға, қазақстандық экономиканың барлық секторларында ерекше, инновациялық 
бағдарланған орта құруға бағытталған іс-шаралар кешені əзірленуде. 

Соңғы 10 жылдағы экономикалық тəжірибе көрсетті: өзгенің тəжірибесінде қалыптасқан 
ақиқатты білу керек, бірақ өз елінің ұлттық ерекшеліктері туралы ұмыта отырып, оларды ұстануға 
болмайды. Қазақстан əлемнің жетекші елдерімен мықты, қолайлы жəне құрметті держава ретінде 
бірдей болуға тиіс. Бірақ əлемдік көшбасшылардың қатарында өзінің жағдайына шетелдік 
серіктестердің пікірлері мен жетістіктерін ескере отырып, бірақ ең алдымен өзінің мемлекеттік жəне 
ұлттық мүдделерін, өзінің ішкі жəне халықаралық шынайы түсінігін, Қазақстан халқының мүддесі 
үшін өз стратегиясы мен қайта құру тактикасын, оның қауіпсіздігін, еркіндігін жəне өркендеуін 
басшылыққа ала отырып, тек қана өз жолымен келе алады. 
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Түйіндеме: Мақалада Қазақстанда нəтижелі жұмыспен қамтуды қолдау тетіктері қарастыру 

барысында, жұмыспен қамтуға оның ішінде нəтижелі жұмыспен қамтуға анықтама бере отырып,  
Қазақстандағы нəтижелі жұмыспен қамтуды талдай отырып мəселелері анықталған.  

Кілт сөздер: жұмыспен қамту, нəтижелі жұмыспен қамту, жұмыссыздық, өзін-өзі жұмыспен 
қамту 

 
Еңбек нарығындағы жұмыспен қамту жəне жұмыссыздық жай-күйінің мəселелері Қазақстан 

Республикасының Ұлттық экономикасы үшін айрықша өзекті. Елбасы Нұрсұлтан Назарбаев өзінің 
жолдауында еңбек нарығының тиімділігін қамтамасыз ету, əркім өз əлеуетін іске асыра алатындай 
жағдай жасау маңызды екенін атап өтті. «Барлық негізгі мамандықтар бойынша заманауи 
стандарттар əзірлеу қажет. Бұл стандарттарда жұмыс берушілер мен бизнесмендер қызметкерлердің 
қандай білімі, дағдылары мен құзыреттілігі болуы тиіс екенін нақты бекітеді. Кəсіптік 
стандарттардың талаптарына сүйене отырып, жаңа білім беру бағдарламаларын əзірлеу немесе 
қолданыстағы білім беру бағдарламаларын жаңарту қажет. 

Жұмыспен қамту – экономиканың, халықтың əл-ауқатының аса маңызды сипаттамасы; 
жұмыспен қамту деңгейі-маңызды макроэкономикалық көрсеткіш. Бірақ жұмыспен қамту тек 
экономикалық құбылыс ғана емес, ол демографиялық процестерге байланысты, əлеуметтік саясаттың 
бір бөлігі болып табылады, яғни демографиялық əлеуметтік мазмұны бар. 

Экономикалық санат ретінде жұмыспен қамту-бұл халықтың еңбек қызметіне қатысуы бойынша 
қатынастардың жиынтығы, оны еңбекке қосу шарасын, қызметкерлерге қоғамдық қажеттіліктерді 
жəне жеке қажеттіліктерді қанағаттандыру дəрежесін, ақы төленетін жұмыс орындарында, табыс 
алуда білдіреді. Осы тұрғыдан жұмыспен қамту еңбек нарығының аса маңызды сипаттамасы болып 
табылады. 

Нəтижелі жұмыспен қамту — бұл, бір жағынан, қоғамдық еңбек өнімділігінің өсуі негізінде 
қоғамның əрбір мүшесіне лайықты табысты, денсаулықты, білім беру жəне кəсіби деңгейінің өсуін 
қамтамасыз ететін халықты жұмыспен қамту.  

Нəтижелі (тиімді) жұмыспен қамту бірнеше көрсеткіштермен бағаланады: халықты жұмыспен 
қамту деңгейі кəсіби еңбекпен, еңбекке қабілетті халықты қоғамдық шаруашылықта жұмыспен қамту 
деңгейі, жұмыс істейтіндерді қоғамдық шаруашылық салалары бойынша бөлу құрылымы, жұмыс 
істейтіндердің кəсіптік-біліктілік құрылымы. 

Өнімді жұмыспен қамтудың негізгі мəні келесі. Кез келген жұмыс емес, тек екі маңызды 
талаптарға жауап беретін жұмыс қоғамдық қолайлы деп саналуы мүмкін. Біріншіден, жұмыспен 
қамту еңбеккерлерге лайықты адам өмірін қамтамасыз ететін табыс əкелуі тиіс. Демек, жұмыспен 
қамту саясатының кіріс саясатымен, инфляцияға қарсы əрекеттермен жəне т. б. тікелей байланысы 
туындайды. Соңғысының жеке жағдайы — жұмыссыздықтың алдын алу үшін артық қызметкерлерді 
ұстау немесе ресми жұмыс орындарын құру-мемлекеттің саясаты əрбір адамның еңбегі 
экономикалық тұрғыдан орынды, қоғам үшін барынша өнімді болуына ықпал етуі тиіс. 

Толық жұмыспен қамту жұмыс орындары экономикалық тұрғыдан орынды мəртебеден біршама 
ауытқыған жағдайда да, олардың кəсіптік-біліктілік құрамына, жұмыс істейтіндердің білім деңгейіне 
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сəйкес келмеген жағдайда да орын алуы мүмкін. Сол кезде қызметкерлер де, мемлекет де 
экономикалық жəне əлеуметтік шығындарды көтереді. Қызметкерлердің бір бөлігі олардың қалыпты 
өмір сүруін қамтамасыз етпейтін төмен табыс алатын болады. Мемлекет пен қоғам ресурстарды 
бюджетке, əлеуметтік қорларға жете бөле алмайтын болады. 

Сондықтан нəтижелі жұмыспен қамту немесе тиімді жұмыспен қамту проблемасы туындайды. 
Осы мəселе бойынша экономистер арасында пікірлер кең таралған. Көптеген отандық экономистер 
əлеуметтік бағдарланған нарықтық экономика жағдайында нəтижелі жұмыспен қамту деп халықтың 
жұмыспен қамтылуын түсінеді, ол қоғамдық еңбек өнімділігінің өсуі негізінде қоғамның əрбір 
мүшесінің лайықты табысын, денсаулығын, білім беру жəне кəсіби деңгейінің өсуін қамтамасыз 
етеді. 

Өнімді жұмыспен қамтудың мұндай анықтамасы өте қолайлы, ол адамның жан-жақты дамуын 
көздейді. Алайда, мұндай кең анықтаманы пайдалана отырып, бір көрсеткіштің көмегімен тиімді 
жұмыспен қамтуды өлшеу мүмкін емес,бірақ көрсеткіштер жүйесі арқылы сандық сипаттама беруге 
болады. Жоғарыда айтылғандардың бəрінен халықты жұмыспен нəтижелі қамту халықты еңбекке 
қосу шараларын, қызметкерлерге жəне жеке қажеттіліктерге, ақы төленетін жұмыс орындарында, 
табыс алуда қоғамдық қажеттіліктерді қанағаттандыру дəрежесін білдіреді деген қорытынды жасауға 
болады. Бүгінде Қазақстанда халықтың экономикалық белсенділік деңгейі жоғары. 2018 жылы 
экономикалық белсенді халықтың саны 9 млн адамды құрады. Бұл ретте экономикалық белсенділік 
деңгейі 1,7 пайыздық тармаққа азайған жəне 70% құрады. Экономикалық белсенді халық саны 8,6 
млн адам экономикалық қызметпен айналысатындар ретінде жəне 0,5 млн адам – жұмыссыздар 
ретінде жіктеледі. 2014 жылмен салыстырғанда жұмыссыздар саны 29,3 мың адамға немесе 6,2% 
қысқарды. 

2017 жылдың соңына қарай Қазақстанда 454 мың адам толық емес жұмыспен қамтылған. 
Осылайша, 24 мыңнан астам адам қосымша жалақы іздеуде жəне 215 мың адам негізгі жұмыстан 
басқа қосымша жұмыс істеді. Қосымша жұмысы бар бір адамның жұмыс уақытының орташа 
ұзақтығы 13 сағатты құрайды. Сонымен қатар, 298 мың қазақстандық қосымша табыс үшін көп уақыт 
жұмыс істегісі келеді. 

Алайда, жалпы, қосымша жұмыс істейтін халық саны қысқаруда. Сондай-ақ, 2017 жылдың 
соңына 660 мың жұмыспен қамтылған халық белгіленген жұмыс күнінен аз жұмыс істеген. Оның 180 
мыңы күніне 10 сағаттан аз еңбек қызметімен айналысқан. 

Демек, еңбек нарығының экономикалық жəне əлеуметтік тиімділігін қамтамасыз ету үшін еңбек 
нарығының икемділігін арттыруға ғана емес, сонымен қатар əлеуметтік əділеттілік пен əлеуметтік 
қорғау жағдайларын жасауға бағытталған теңдестірілген реттеу Саясаты қажет. 

Көп жағдайларда еңбек нарығындағы формалды емес сектор экономиканың формалды 
секторындағы жұмыс орындарының жеткіліксіздігі нəтижесінде жұмыспен қамтуды ұйымдастыру 
тəсілдерінің бірі ретінде халықтың бір бөлігі ретінде қарастырылады. 

Өзін-өзі жұмыспен нəтижелі қамтығандар құрылымындағы негізгі топ жеке негізде жұмыс 
істейтіндер (тіркелген жəне белсенді жұмыс істейтіндер), табысы ең төменгі күнкөріс деңгейінен 
жоғары (70,2%) болып табылады. Бұдан əрі жеке қосалқы шаруашылықта өз бетінше жұмыспен 
айналысушылар табысы ең төменгі күнкөріс деңгейінен (23,5%) жоғары сату үшін өнім өндірумен 
жүреді. 

Бұдан басқа, өнімсіз өзін-өзі жұмыспен қамтыған халықтың едəуір үлесін жұмыс істемейтін 
жəне тіркелмеген (47,3%) жеке негізде жұмыспен қамтылғандар, сондай-ақ табысы ең төменгі 
күнкөріс деңгейінен жоғары (19,1%) жеке негізде жұмыспен қамтылғандар құрайды. 

Өзін-өзі жұмыспен қамтығандар санатын сақтау елдің бюджет жүйесіне экономикалық 
жүктемені арттырудың факторы болып табылатынын ерекше атап өткен жөн. Мысалы, 2017 жылдың 
соңына салық комитеттерінде тіркелген өзін-өзі жұмыспен қамтығандардың тек 40% - ы ғана 
зейнетақы қорына аударымдар жүргізді. Қалған бөлігі (негізінен өнімсіз жұмыспен қамтылғандар) 
зейнетақы жүйесіне қатыспаған жағдайда болашақта тек базалық ең төменгі зейнетақы алатын 
болады. Бюджетке салық түсімдерін толық алмаудан көрінетін əлеуетті жіберіп алған экономикалық 
пайдалармен қосымша проблемалар бар. 

Көптеген өзін-өзі жұмыспен қамтығандар əлеуметтік қорғау жəне қолдау жүйесімен 
қамтылмаған. Кəсіптік білім алуға қол жеткізудің шектеулі болуына байланысты формальды еңбек 
нарығында бəсекеге қабілетсіз ауыл жастарының жағдайы күрделі болып табылады. Кедейшілік пен 
білім берудің əлсіз деңгейі селянды қалаға қоныс аударуға мəжбүр етеді, бұл қалалық еңбек 
нарықтарында қосымша жүктемеге алып келеді. Ішкі көшіп-қонушылардың бəсекеге қабілеттілігінің 
төмендігі жұмыссыздыққа немесе еңбекақының ең төменгі төлемімен жəне əлеуметтік кепілдіктердің 
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толық болмауымен көлеңкелі жұмыспен қамтуға қатысуға əкеп соғады. Еңбек нарығының осындай 
жай-күйінің тікелей салдары кедейлікті сақтау болып табылады. Қазақстанның еңбек нарығында 
кəсіптік білім беру мен кадрларды даярлаудың проблемаларынан, еңбек ресурстарының жеткіліксіз 
кəсіби ұтқырлығынан туындаған жұмыс күшіне сұраныс пен ұсыныстың сəйкессіздігі байқалады. 

Соңғы онжылдықтың белсенді талқыланатын тақырыбы Төртінші өнеркəсіптік революция 
(робототехника, нанотехнологиялар, 3D-баспа, биотехнология жəне т.б.) жəне ол жақын болашақта 
еңбек нарығына қалай əсер етеді. Бір жағынан, инновациялар кəсіпорындардың өнімділігін арттыруға 
ықпал етеді, бұл олардың еңбек ресурстарына деген сұранысын төмендетеді. Екінші жағынан, 
өнімділікті арттыру кəсіпорындар шығыстарының қысқаруына жəне, демек, өнім бағасының 
төмендеуіне əкеледі, бұл сұраныстың ұлғаюына, өндірістің кеңеюіне жəне нəтижесінде қосымша 
жұмыс орындарын құруға алып келуі мүмкін. 

Кез келген жағдайда жаңа технологияларды енгізуден болатын салдар кəсіпорындардың, 
секторлар мен елдердің сипаттамаларына байланысты барлық адамдар үшін əртүрлі болады, 
сондықтан оларды болжау қиын. Дегенмен, бүгін жиі сұрақтар қойылады - қандай мамандықтар 
ескіреді, Роботтар кімді ауыстырады, қандай міндеттер автоматтандырылады, қандай мамандар мен 
дағдылар қажет? Қазіргі таңда бұл сұрақтарға бірыңғай жауап жоқ. Əр түрлі сарапшылар мен 
ғалымдар "технологиялық" жұмыссыздық бойынша, яғни автоматтандыру нəтижесінде 
қызметкерлердің қысқаруы бойынша əр түрлі бағалаулар келтіреді. 

Осылайша, жаңа технологиялар мен инновациялар өміріміздің барлық аспектілеріне əсер етеді 
жəне оларға қарсы тұру пайдасыз. 4.0 индустрияны дамыту процесінде туындайтын қазіргі жəне 
болашақтағы қиындықтарды еңсеру үшін мемлекет, білім беру институттары мен жеке сектор тығыз 
əріптестікте болатын жағдайлар жасау қажет. Əлеуметтік əріптестер болашақ еңбек нарығының 
ықтимал "сценарийлерін" анықтауға ғана емес, тиісті саясаттарды əзірлеуге жəне іске асыруға 
қатысуға тиіс. 
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Аннотация. В статье рассматриваются значение цифровой экономики в жизнедеятельности 
современного общества, раскрываются сложности и задачи  перехода от традиционной экономики к 
цифровой модели инновационного развития. Использован комплексный подход к изучению 
современного состояния и проблем перехода к цифровизации отечественной экономики.  
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В условиях современного развития, существующих геополитических реалий, особенностей 

внешней и внутренней политики Республика Казахстан сталкивается с серьезными вызовами в сфере 
глобальной конкурентоспособности и национальной безопасности, важнейшим фактором в решении 
которой является развитие цифровой экономики в стране. 

Имеющийся мировой опыт  разработки и применения инструментария цифровой экономики 
показывает успешное функционирование многих ее элементов во многих сферах жизнедеятельности. 
К ним можно отнести: систему государственного и местного управления, жилищно-коммунальное 
хозяйство, средства массовой информации, передача многих документов и сообщений на цифровые 



67 

носители, использование электронной цифровой подписи и др. В целом можно отметить активное 
развитие, например, в Казахстане взаимодействия со многими государственными секторами на 
платформе электронного правительства через внедрение цифровых технологий. 

В эпоху современных глобальных перемен основные сферы жизнедеятельности общества, 
экономики и управления, науки и безопасности получают новую форму и содержание. Это влечет за 
собой трансформацию общественных отношений. Дальнейшее проникновение цифровых технологий 
в жизнь является одной из характерных черт будущего мира. Это связано с прогрессом в области 
микроэлектроники, информационных технологий и телекоммуникаций. Таким образом, 
цифровизация - это объективный, неизбежный процесс, и остановить его невозможно. Динамику 
распространения цифровой экономики в мире можно видеть на таблице 1: 

В Казахстане данный показатель выше, чем в других центрально-азиатских странах, и оценочно 
не превышал 0,6%.  

«Цифровая экономика - это экономическая деятельность, в которой ключевым фактором 
производства являются цифровые данные, обработка больших объемов и использование результатов 
их анализа по сравнению с традиционными формами управления может значительно повысить 
эффективность различных видов производства, технологий, оборудования, хранение, продажа, 
доставка товаров и услуг.  

Таким образом, можно говорить, что цифровая экономика - это деятельность, непосредственно 
связанная с развитием цифровых компьютерных технологий, которая включает в себя услуги по 
предоставлению онлайн-услуг, а также электронных платежей, электронной коммерции и др. [1]. 
Обычно основными элементами цифровой экономики являются электронная коммерция, интернет-
банкинг, электронные платежи, интернет-реклама, интернет-игры. 

По мнению исследователей, ядром цифровой экономики является сектор производства 
цифровых товаров и предоставления услуг, связанных с цифровыми технологиями. Статистика стран 
ОЭСР, несмотря на глобальную нестабильность, свидетельствует о неуклонном росте мировой 
торговли продуктами цифровой экономики (в среднем рост составляет около 4%), объем 
оказываемых услуг растет ускоренными темпами (до 30% в год) [2].  

Таблица 1. 
Доля цифровой экономики в ВВП G20 страны с 2011 по 2017 год (в %)  
№№ Страны 2011 год 2017 год 

1 Великобритания 8,4 12,5 
2 Южная Корея 7,4 8,1 
3 Китай 5,6 6,8 
4 Индия 4,2 5,7 
5 Япония 4,8 5,7 
6 США 4,8 5,5 
7 Мексика 2,6 4,3 
8 Германия 3,1 4,1 
9 Саудовская Аравия 2,3 3,9 
10 Австралия 3,5 3,8 
11 Канада 3,1 3,7 
12 Италия 2,2 3,6 
13 Франция 2,8 3,5 
14 Аргентина 2,1 3,4 
15 Россия 1,8 2,9 
16 Южная Африка 1,8 2,6 
17 Бразилия 2,3 2,5 
18 Турция 1,7 2,4 
19 Индонезия 1,3 1,5 
Прим еч а ние – составлено автором по данным «Бостон Консалтинг Групп» [3] 
 
Расходы предприятий на исследования, связанные с цифровыми технологиями, растут, что 

указывает на то, что сектор цифровых технологий играет ключевую роль в инновациях. Цифровая 
инфраструктура развивается и становится все более доступной, качество сетей связи улучшается по 
мере внедрения технологий 4G и волоконно-оптических систем передачи данных. В то время как 
цены на услуги мобильной связи снижаются, возможности использования мобильных устройств для 
доступа к Интернет расширяются, в конечном итоге это позволяет прогнозировать существенное 
увеличение охвата и развития цифровых технологий в мире. 
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Существует значительный потенциал для использования современных цифровых технологий в 
деятельности фирм. Необходимо обратить внимание на такие аспекты, как использование 
современного компьютерного оборудования, программного обеспечения и наличие 
квалифицированных специалистов. Это связано с тем, что инвестиции в развитие экономики не могут 
не повлиять на ее конкурентоспособность в современных условиях. Представляются новые бизнес-
модели, сетевые структуры, основанные на коллективных параметрах производства и потребления, 
трансформируются в рыночные отношения и требуются разработки новых решений в области 
современного управления компанией. Дальнейшее развитие цифровых технологий важно для 
экономики в целом. Если сейчас на долю розничной торговли в интернете приходится около 10% 
всех транзакций, то в будущем их количество будет только расти. Данная тенденция подтверждается 
ростом объемов интернет-торговли в Казахстане, в т. ч. через данный вид услуг АО «Казпочта».  

Это означает, что безработица, борьба с бедностью, сохранение состояния окружающей среды, 
повышение уровня удовлетворения потребности разных слоев общества во многом будут зависеть от 
уровня развития цифровой экономики. 

Современные национальные цифровые стратегии касаются, прежде всего, развития экономики, 
создания инновационных предприятий, увеличения занятости, формирования эффективного 
государственного сектора. Важность развития цифровой экономики все чаще отмечается 
правительствами стран-членов ЕАЭС. 

В частности, можно выделить перечень основных мер, осуществляемых странами-членами 
ЕАЭС и направленных на развитие цифровой экономики:  

− развитие инфраструктуры, которая является основой для формирования новых бизнес-
моделей и построения научных и социальных сетей;  

− снижение барьеров в цифровой экономике;  
− повышение уровня цифровых технологий, подготовка и переподготовка специалистов;  
− обеспечение уверенности в надежности и безопасности цифровой инфраструктуры, оценка 

рисков;  
− развитие цифрового сектора экономики и др. [4]. 
Помимо базовых основ развития цифровой экономики, необходимо также отметить целевые 

показатели, изначально заложенные в программы развития цифровой экономики, которые, к 
сожалению, имеют как ряд преимуществ, так и определенные недостатки.  

Среди данных проблем можно выделить следующие. 
Количество выпускников высших учебных заведений в области подготовки кадров, связанных с 

информационными и телекоммуникационными технологиями объективно должно существенно 
возрасти. Сейчас необходимо определиться по основным направлениям их подготовки и 
предполагаемой численности будущих специалистов по ним. Мировые тенденции показывают 
необходимость кратного увеличения таких специалистов при обеспечении высокого их 
профессионального уровня. Но это требует решения существующих проблем, недостатков в развитии 
системы образования и образовательной инфраструктуры. 

Важно обратить внимание на следующий аспект в данной сфере. Создание и успешную работу 
ведущих отечественных компаний, операторов данных экосистем, конкурентоспособных на мировых 
рынках, сложно реализовать в условиях существующей современной реальности. Несмотря на все 
принимаемые государственные стратегии и программы индустриально-инновационного развития 
отечественной экономики, основным приоритетом ее развития остаются базовые сырьевые отрасли 
(нефтегазовые, металлургические, энергетические и т. д.). В этой связи фактическое сохранение 
существующей сырьевой ориентации экономического развития вызывает большое сомнение в 
реализации перспективных программ развития цифровой экономики. 

В частности, утвержденной в республике в 2017 году базовой государственной программы 
«Цифровой Казахстан» с ее пятью ключевыми направлениями: «цифровизация отраслей экономики»; 
«переход на цифровое государство»; «реализация цифрового Шелкового пути»; «развитие 
человеческого капитала»; «создание инновационной экосистемы»[5]. 

Как известно, в развитых странах цифровая экономика широко распространяется среди 
предприятий малого предпринимательства. В этой связи в экономике Казахстана успешное 
функционирование большого числа малых и средних предприятий в области активного создания 
цифровых технологий и платформ и  оказания ими цифровых услуг имеет большие сложности. 
Поскольку инновационная деятельность в республике, как и в целом сложная система научно-
исследовательских и опытно-конструкторских работ НИОКР, связана с вложением крупных затрат в 
эту сферу. И, как правило, в отечественной практике данная сфера деятельности осуществляется и 
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концентрируется в рамках разнообразных специализированных государственных и 
квазигосударственных корпораций и других государственных структур. Прежде всего, с этим связана 
низкая эффективность и уровень выполнения поставленных задач.  

В странах с развитой рыночной системой подобная инновационная инициатива исходит в 
основном от малого и среднего частного  бизнеса Что, в свою очередь, в условиях необходимости 
развития цифровой экономики ставит перед отечественной экономикой и руководством сложные 
задачи институционального, социально-экономического, организационного, научно-технического 
характера. 

Однако в данном направлении имеется также и некоторые преимущества.  В условиях перехода 
к цифровизации осуществляется оптимизация затрат и происходит уменьшение реальных, 
высокооплачиваемых транзакций в направлении увеличения виртуального, соответственно, 
значительно дешевого взаимодействия. Благодаря этому в общественно значимых сферах 
жизнедеятельности общества будет выражена тенденция высвобождения трудовые и материальные 
ресурсы. И здесь важно отметить сферу медицины и образования. В этом направлении  в программы 
цифрового развития включается принятие нормативных правовых актов, обеспечивающих 
регулирование гибких трудовых отношений, в том числе отдаленных». Но это, в свою очередь, 
является определенным вызовом для традиционного рынка труда, следствием чего может быть рост 
безработицы. Поэтому развитие цифровой экономики помимо явных преимуществ имеет и 
определенные риски оцифровки. 

По мнению ученых, для реализации программы цифровизации необходимо обеспечить 
социально-экономические условия, поскольку на современном этапе как человеческие, так и 
производственные отношения, структура экономики по отраслям, экологические реалии, 
информационные системы ускоряются и изменяются. Высокий риск безопасности и защиты данных; 
снижения уровня занятости, нарушения суверенитета и неприкосновенности частной жизни.. Будет 
происходить сокращение рабочих мест низкой и средней квалификации на фоне сложности бизнес-
моделей и схем взаимодействия. Произойдут значительные изменения в моделях взаимодействия и 
поведения  традиционных рыночных субъектов.  

Важно отметить, что меры по развитию сферы  цифровизации окажут большое влияние на 
совершенствование системы образования. При этом важно учитывать существенное отставание 
отечественной системы от практики развитых стран в аспекте соответствия материально-
технической, методической, технологической базы, способности отвечать на возникающие в 
сообществе вызовы. 
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минерально-сырьевого сектора. В условиях сокращения традиционных сырьевых отраслей их 
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переход на цифровые технологии может кардинально изменить их деятельность. Показаны основные 
направления  цифровизации предприятий отраслей, максимизирующие результативность всей 
цепочки создания стоимости, включая улучшение условий труда, техники безопасности, влияния на 
окружающую среду.  

Ключевые слова: цифровые технологии, бизнес-модели развития, минерально-сырьевой сектор, 
горно-промышленные предприятия, направления. 

 
В условиях быстроизменяющихся внешних условий мировая горнодобывающая и 

металлургическая промышленность постоянно должна ориентироваться на необходимость  
адаптации к ним.  

Среди них можно отметить следующие: 
− неустойчивый рост мирового спроса по мере того, как экономика Китая постепенно отходит 

от ресурсоемкого производства; борьба за рынки многих  развивающихся стран; 
− наличие масштабных избыточных мощностей, низкие и нестабильные слабые цены и 

растущая волатильность; 
− возрастание различного рода конфликтов по всей цепочке создания стоимости в сырьевых, 

перерабатывающих секторах экономики; 
− противоречивая торгово-экономическая политика ведущих стран мира, превалирование 

политических интересов во взаимоотношениях над экономическими и др. [1].  
Нет достоверных доказательств того, что эти тенденции могут измениться в ближайшее время; 

напротив, они, вероятно, будут существовать неопределенно долго, становясь устойчивыми. 
В современных условиях развития вырабатываются новые подходы к решению стоящих 

проблем, в т. ч. технологические, среди которых, в первую очередь, следует выделить цифровые. Но 
в то же время цифровые технологии во многих областях экономики создают как новые 
потенциальные возможности и проблемы. 

Цифровые технологии становятся важным фактором, способствующим устойчивому развитию 
как общества в целом, так и бизнес-моделей и других различных институтов. Они открывают новые 
возможности в разработке, производстве, использовании ресурсов, потребляемых продуктов. Новые 
технологии и их инструменты направлены на  обеспечение максимальной энергоэффективности, 
создают возможность для изменения способы проектирования, строительства и управления 
производственными объектами, процессами, в т. ч. в подземных условиях. 

Анализ и прогноз данного важного направления показывают, что эти макроэкономические и 
цифровые тенденции окажут сильное влияние на отрасли минерально-сырьевого сектора мировой 
экономики, что может привести к дальнейшим изменениям в будущем, включая: 

− рост мирового спроса: экономика с цифровыми возможностями и ориентированная на 
устойчивость, с большой вероятностью, потребует меньшего объема добычи полезных ископаемых в 
расчете на душу населения; 

− выбор материалов: в условиях непрерывного технологического прогресса для новых 
продуктов и услуг потребуются новые или другие материалы. Это повлияет на выбор между 
традиционными металлами: например, сталь с различными модификациями по сравнению с 
алюминием или чем-то другим. Кроме того усилит потенциал для замены материалом с совершенно 
иной основой; 

− изменение отношений и взаимодействия между различными заинтересованными 
институциональными сторонами. Так новые технологии способствуют повышению требований 
общества и государства в отношении прозрачности, подотчетности, отслеживаемости, поддержки 
сообщества и безопасности непосредственно предприятий минерально-сырьевого сектора и других 
производств[2]. 

Данные компании начинают использовать возможности, предлагаемые цифровыми 
технологиями с учетом происходящих изменений, трансформируя свою деятельность, свои бизнес-
модели и свои отношения с сообществами, в которых они функционируют. 

Основной движущей силой, безусловно, является снижение затрат. Но не менее важными также 
следует считать рост, безопасность и расширение возможностей для развития. 

В практике мирового минерально-сырьевого сектора можно привести разные примеры. 
Например, в Австралии один из крупнейших компаний – недропользователей RioTintoна одном из 
своих железорудных рудников уже эксплуатирует около 70 автономных грузовых автомобилей, 
работающих на цифровой технологии[3]. 
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Важно отметить следующее важное направление цифровизации в этом секторе. 
Металлургические и горнодобывающие компании используют передовую аналитику состояния 
оборудования и методов обслуживания для постепенного повышения надежности активов. Трейдеры 
и дистрибьюторы металлов создают новые бизнес-модели, которые значительно сокращают запасы и 
транспортные расходы на основе цифровых платформ, инструментов прогнозирования и управления 
цепочками поставок. 

Понимание полного воздействия цифровых инноваций - для общества и промышленности - 
лежит в основе различных исследований Инициативы цифрового преобразования Всемирного 
экономического форума. 

На наш взгляд, можно выделить следующие основные области наибольшего влияния цифровых 
технологий на рассматриваемый сектор мировой экономики: 

1. Автоматизация, робототехника и операционное оборудование. 
Аппаратные средства с цифровым включением могут выполнять действия, которые обычно 

выполняются вручную или с помощью оборудования, управляемого человеком. Данное направление 
цифровизации имеет очень важное прикладное значение для предприятий-недропользователей, 
осуществляющих свою добычную деятельность непосредственно в недрах земли, где на процесс 
производства оказывают негативное воздействие много различных факторов природного характера.  

Другим аспектом данного направления цифровизации является условия работы 
металлургических предприятий, характерными для которых являются присутствие: высокой 
температуры плавления и обработки различного рода металлов и их сплавов; высокая степень 
загазованности металлургических производств и т. д. 

2. Цифровая поддержка рабочей силы. 
Здесь подключенная мобильность, виртуальная и дополненная реальность могут расширить 

возможности и отслеживать полевых работников в режиме реального времени. 
3. Интегрированное предприятие, платформы и экосистемы. 
Операции, устройства и системы могут быть связаны между собой. При этом возможности 

цифровизации дают огромные преимущества в виде оперативности, сокращения времени операций, 
обеспечивают возможность совмещения, обеспечения синхронности  и другое, что в целом 
способствует повышению эффективности, уровня безопасности и устойчивости производств. 

4. Nextgen аналитика и поддержка принятия решений 
При этом новом подходе к аналитике обработка данных с помощью алгоритмов и 

искусственного интеллекта обеспечивает поддержку принятия решений и прогнозов в режиме 
реального времени. 

Очевидно, что потенциальные воздействия на сам минерально-сырьевой сектор, так и 
заинтересованные стороны (работников, различные сообщества, правительства) имеют большие 
масштабы. Это,  в свою очередь, вызывает ряд различного рода вопросов. 

Среди них: 
− приведет ли активное использование инструментов цифровой технологии (роботы, 

искусственный интеллект и др.) к ликвидации использования людей непосредственно в рудниках, 
шахтах? 

− будет ли расширенный анализ данных способствовать минимизации воздействия предприятий 
минерально-сырьевого сектора на окружающую среду, общество? 

Новые технологии будут очень разрушительными для текущих бизнес-моделей отрасли. Тем не 
менее, инновации и широкое внедрение цифровых технологий дают возможность коренным образом 
изменить их бизнес, сделав их более сильными и более связанными с работниками и сообществами. 
Понимание всех потенциальных последствий этого цифрового преобразования и количественная 
оценка его ценности для промышленности и общества будут иметь жизненно важное значение. 

В целом можно констатировать, что многие предприятия минерально-сырьевого сектора 
работают в одинаковом режиме в течение длительного периода времени. Но изменяющаяся внешняя 
среда предъявляет свои требования к ним.  

С физическими продуктами и капиталоемкой физической цепочкой поставок, добыча остается 
одной из последних отраслей промышленности, которая будет изменена технологией. Прежде всего, 
здесь можно говорить о том, что в основе трансформации существующего горно-шахтного 
ландшафта новые технологии Industry-4.0, включающие автоматизацию, анализ данных, 
промышленный Интернет. На этой основе  горнодобывающие предприятия получают возможность 
решать многие сложные, в т. ч. ранее неразрешимые проблемы. Все они тесно связаны с  цепочками 
создания стоимости на горных предприятиях. 
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Таким образом, технология цифровизации дает горным  предприятиям минерально-сырьевого 
сектора реальную возможность кардинально изменить применяемую политику на основе 
традиционных программ развития на новые бизнес-модели. Они позволят значительно улучшить всю 
производственно-технологическую систему их функционирования, в конечном итоге сократив 
затраты в цепочке создания стоимости, повысив безопасность и создав возможности для развития как 
действующих, так и новых предприятий. 

Осуществлять все эти масштабные преобразования на должном уровне способны в настоящее 
время немногие специализированные структуры, которые могут определить ряд инициатив для 
осуществления начальной реализации поставленных задач.  Как показывает практика, традиционно 
на промышленных предприятиях технологические преобразования, модификация, обновление 
осуществляются на отдельных этапах и звеньях цепочки создания стоимости. На современном же 
этапе специализированные компании, структуры профессионально могут оказать помощь в 
выявлении более широкого набора подобных инициатив, которые охватывали бы несколько этапов в 
цепочке создания стоимости. Этот комплексный подход может открыть более широкую возможность 
для получения более значительной ценности на основе улучшения потока информации от одного 
этапа к другому. Во многом это становится возможным через устранение или уменьшение потерь 
между шагами цепочки создания стоимости. 

Как показывает зарубежный опыт, определение и выработка новой гибкой«цифровой 
архитектуры» даст предприятиям отрасли реальную возможность перехода от целостных 
дорогостоящих и рискованных ИТ-проектов к гибкой и настраиваемой архитектуре. Главная 
ценность данного перехода в том, что он позволит функции технологии быстрее реагировать на 
изменяющиеся требования бизнеса, т. е. системно решает стоящие масштабные проблемы. 
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Миграция населения связана наиболее тесно с такими процессами, как изменение 
экономической структуры, размещение производительных сил, с ростом трудовой и социальной 
мобильности. 

Миграция имеет довольно сложное значение. Так, с одной стороны, миграция является одним из 
основных индикаторов социально-экономической ситуации в стране в целом и ее регионах, а с 
другой стороны миграция – это наиважнейший социально-экономический процесс, который 
формирует демографическую структуру населения, а также определяет состояние рынков труда, как 
региональных, так и локальных [1]. 

В настоящее время Республика Казахстан становится активным участником мировых 
миграционных процессов. Со времени распада Советского Союза все пятнадцать союзных республик 
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стали суверенными, отдельными государствами. В свою очередь, суверенитет принес разрыв 
производственно-хозяйственных связей в недавнем прошлом единого производственного советского 
комплекса. Результатом такого состояния стала остановка заводов, фабрик. Как следствие, появилась 
огромная безработица, а также недостаток товаров народного потребления, отдельных продуктов 
питания. Все эти негативные моменты подтолкнуло население к стихийному миграционному 
движению. Каждый гражданин того периода искал свой путь выживания. Так, одни подались на 
историческую родину, другие в поисках работы переселялись в другие области, в другие государства. 
То есть началось великое перемещение народов во всем постсоветском пространстве [2]. 

Существует довольно значительное количество факторов, оказывающих влияние на 
происходящие в стране миграционные процессы. Все факторы можно подразделить на следующие 
основные группы: 

- политические; 
- социально-экономические; 
- этнокультурные; 
- природно-климатические, экологические; 
- информационно-пропагандистские. 
Вышеуказанная группировка факторов оказывала различное влияние на миграционные 

процессы. Многое зависело от региона проживания соответствующей группы этноса, то есть им 
присуща пространственно-временная характеристика. 

Динамика миграционных показателей в Казахстане в 1990-2005 годах, охватывающих период 
первой мощной волны миграции, которая вызвана процессами переходной эпохи от 
социалистического строя к социально-ориентированной рыночной системе, представлена на рисунке 
1.  

Указанные процессы привели к разрушению практически всей хозяйственной системы нашей 
страны, а также способствовали разрыву экономических связей, ликвидации или приостановке 
множества предприятий на территории Республике Казахстан. Как результат, ухудшились показатели 
как уровня, так и качества жизни населения в Республике Казахстан. Вместе с этим произошел рост 
безработицы и сокращение доходов, что в результате привело к увеличению вынужденной 
мобильности населения. 

 

 
Рисунок 1. Сальдо внешней миграции Казахстана в 1990-2005 гг. (тыс. чел.) 

П р и м е ч ан и е – составлено автором на основе источника [3] 
 
Данные рисунка 1 показывают, что в 1990-1994 годах наблюдалось увеличение отрицательного 

сальдо миграции от 92 572 человек до 406 679 человек, то есть численность чистого выбытия 
увеличилась более чем в 4 раза.  

В 1995-2003 годах данная тенденция была преодолена и начало происходить падение 
отрицательного сальдо миграции, то есть негативные тенденции выбытия сохранялись, однако в это 
же время темпы данного процесса сократились, причем значительное снижение наблюдалось в 
начале 2000-х годов.  
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Отрицательное сальдо миграции упало до 8306 человек в 2003 году, то есть ситуация 
относительно стабилизовалась. И уже с 2004 года ситуация с внешней миграцией в Казахстане 
изменилась. 

На рисунке 2 показана динамика миграционных процессов в 2006-2018 годах. 
С 2004 года по 2011 год в Республике Казахстан можно наблюдать положительное сальдо 

миграции. 
Результатом данного положения стал экономический подъем в стране, а также оживление 

промышленного производства, торговли, бум в строительстве, и как следствие – улучшение 
показателей уровня, условий и качества жизни населения. 

Таким образом, данные диаграмм 1 и 2 показывают, что Казахстан стал привлекающей 
мигрантов в страну, т.к. количество прибывающих превышал выбывающих вплоть до 2013 года. 
Можно отметить, что вершина данного процесса наблюдалась в 2006 году, когда сальдо миграции 
составило + 33 041 человек. Так как разность потенциалов экономического развития стран рождает 
миграционные потоки, то данный период для Казахстана сложился более выгодным, что привело к 
увеличению численности населения внутри республики. Затем положительное сальдо миграции стало 
снижаться – к 2008 году до 1117 человек. Необходимо отметить, что сказались последствия 
нестабильности из-за мирового финансового кризиса. К 2010 году положительное сальдо выросло 
вновь до 15516 человек и вновь к 2013 году начало снижаться. И в 2012 и 2013 году наблюдалось 
незначительное отрицательное сальдо внешней миграции. Однако, начиная с 2014 года 
отрицательное сальдо миграции с другими странами, растет существенно. И необходимо отметить, 
что в основном отрицательное сальдо растет за счет эмиграции в страны СНГ – в 2018 году 29126 
человек против 2234 человек в 2013 году. Данная ситуация вызвана облегчением получения 
документов по приезде в страны СНГ. 

Данные рисунков 1 и 2 показывают, что за годы независимости Казахстан претерпел мощное 
выбытие населения, где пиком эмиграции был 1994 год, когда из страны за год выбыло порядка 
полумиллиона человек. Это сравнимо с населением такого города как Караганда, при этом 2/3 
выбывшего населения составляли люди в активном трудоспособном возрасте. 

 

 
Рисунок 2. Сальдо внешней миграции Казахстана в 2006-2018 гг. (тыс чел.) 

П р и м е ч ан и е – составлено автором на основе источника [3] 
 
По данным Международной организации по миграции Республика Казахстан относится к 

странам мира, где наблюдаются наиболее сильные миграционные процессы.  
На долю Казахстана в 90-х годахXX века приходилось около 0,4% от общего числа 

международных мигрантов. Вместе с тем численность населения Казахстана составляет примерно 
0,003% всего мирового населения. Следовательно, разница составляет более чем сто раз. В итоге 
такого огромного для Казахстана потока миграции нашей страной был утерян естественный прирост 
населения, потеряны трудовые ресурсы. Если в 1991 году в Казахстане проживало более 17 
млн.человек, то к середине 90-х гг. уже 14 млн. человек. 

Такая ситуация сложилась из-за миграции и снижения рождаемости (Таблица 1). 
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Таблица 1 
Показатели внешней миграции Казахстана в 1991-2018гг. (тыс.человек) 
 

 
Необходимо отметить, что основная часть иммигрантов – этнические казахи, прибывшие из 

таких стран, как Узбекистан, Монголия, Китай, Туркменистан на территорию Республики Казахстан. 
В отчете о торговле людьми, опубликованном государственным департаментом США, Казахстан 

является страной второго уровня, то есть страной, государственные органы которой не в достаточной 
мере соблюдают минимальные нормы закона о защите жертв торговли людьми, но прилагают 
значительные усилия, чтобы привести свою деятельность в соответствие с такими стандартами. 

Участниками эмиграционных процессов оказались около 25% населения за годы независимости 
Казахстана. Следовательно, данное население практически не участвовало в производстве 
материальных благ. Размеры эмиграционных процессов в Казахстане были довольно большими. В 
итоге их влияние на политическую и социально-экономическую ситуацию в стране стало весьма 
ощутимо. 

В результате вопросы регулирования эмиграционных процессов оказались одним из важных 
направлений государственной политики с первые годы независимости. 

Для проведения миграционной политики в Казахстане имеется следующая нормативно-правовая 
база: 

- Конституция Республики Казахстан, которая закрепила право граждан на свободное 
передвижение и выбор места жительства, права и обязанности иностранных граждан и лиц без 
гражданства; 

- ряд нормативных правовых актов по регулированию миграционных процессов, принятые в 
1993-1995 годы; 

- Закон «О миграции населения», принятый в 2011 году; 
- Концепции миграционной политики Республики Казахстан на 2001-2007, 2007-2015 годы, 

2017-2021 годы. 
Республике Казахстан в 90-х годах приходилось решать первоочередные экономические 

проблемы. В итоге не имело возможности принять соответствующие меры для преодоления такого 
отрицательного последствия миграции, как «утечка умов» – эмиграцию высококвалифицированных 
специалистов, которая всегда имеет негативные средне- и долгосрочные последствия для 
национальных экономик.  

Годы Количество иммигрантов Количество эмигрантов Сальдо миграции 
1991 170,8 228,5 -57,7 

1992 161,5 317,8 -156,3 
1993 111,1 330,1 -219,0 

1994 70,4 447,1 -406,7 

2001 34,4 104,3 -69,9 
2004 68,3 65,5 +2,8 

2005 74,3 52,2 +22,1 
2006 67,4 33,9 +33,5 

2007 53,4 42,4 +11,0 
2008 47,6 45,2 +2,4 

2009 42,2 34,3 +7,9 

2010 41,9 26,5 +15,4 
2011 38,0 32,9 +5,1 

2012 28,3 29,7 -1,4 
2013 24,1 24,4 -0,3 

2014 16,8 28,9 -12,1 
2105 16,6 30,0 -13,5 

2016 13,7 34,9 -21,1 

2017 15,6 37,7 -22,1 
2018 12,7 41,9 -29,1 

П р и ме ч а н и е – составлено автором на основе источника [3] 
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В настоящее время последствия интеллектуальной эмиграции Казахстана пока не 
проанализированы. В США приток специалистов из России, Азии, других стран мира с начала 90-х 
годов составляет 1 млн. человек. Этот приток оценивают в 500 млрд. долларов.  

Следовательно, ущерб для экономики от интеллектуальной эмиграции из Казахстана можно 
оценить по аналогичной методике. Выезд специалистов с высшим и незаконченным высшим 
образованием из Казахстана за период с 1992 – 2005 гг. составил 200 – 250 тыс. человек. В итоге 
общий экономический ущерб от «утечки умов» можно оценить в 100 – 125 млрд. долларов.  

Однако проблемой является не только «утечка умов», но и выезд из страны сотен тысяч 
квалифицированных рабочих со средне-специальным образованием, занятых в индустриальном и 
сельскохозяйственном секторе, почти миллион немцев, занятых в основном сельскохозяйственным 
трудом.  

В результате выбытия большого количества квалифицированных специалистов и рабочих на 
казахстанском рынке труда сейчас наблюдается острая нехватка трудовых ресурсов в 
промышленности, сельском хозяйстве, сфере образования и других отраслях. 

С другой стороны Казахстан является и принимающей страной. В основном в нашу страну 
приезжают трудовые мигранты. В отличие от соседних республик Казахстан является страной, 
которая принимает мигрантов.  

Факторы привлекательности Казахстана для трудовых мигрантов: 
1. Более высокий уровень экономического развития Республики Казахстан по сравнению со 

странами – донорами.  
2. Большая территория и низкая плотность населения Казахстана. 
3. Более развитый и сегментированный рынок труда. 
Происходящие в экономике Казахстана процессы глобализации способствуют повышенной 

мобильности трудовых ресурсов, а также возникновению потребности во внешнем притоке рабочей 
силы. 
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Түйіндеме: Қарағанды облысының ауыл шаруашылығының даму жағдайы жəне оны 
цифрландыру мəселелері қарастырылған. Облыстағы өсімдік шаруашылығының жағдайы талданған. 
Өңірдегі мал шаруашылығының дамуына сипаттама берілген. Ауыл шаруашылығы салаларын 
цифрландыру жəне дəлме-дəл технологияны енгізудің  маңыздылығы көрсетілген. Облыстың 
фермерлік шаруашылықтарын цифрландыру жəне дəлме-дəл технологияны енгізу жағдайы 
зерделеніп, оны дамуту болашағы айқындалған 

Кілт сөздер: агроөнеркəсіптік кешен, жалпы өңірлік өнім, физикалық көлем индексі (ФКИ), ауыл 
шаруашылығын цифрландыру,дəлме-дəл технология өндірісі, сандық, озық жəне базалықдеңгейлер. 

 
"Төртінші өнеркəсіптік революция жағдайында дамудың жаңа мүмкіндіктері" атты Қазақстан 

халқына Жолдауында Мемлекет басшысы "Ақылды технологиялар"есебінен экономиканың аграрлық 
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секторында еңбек өнімділігін түбегейлі ұлғайту жөнінде ауқымды міндет қойды[1]. Осы міндетті іске 
асыру мақсатында қазіргі уақытта ауыл шаруашылығын цифрландыруға бағытталған нақты шаралар 
қабылдануда.Өйткені онсыз 5 жыл ішінде агроөнеркəсіптік кешендегі (АӨК) еңбек өнімділігін 
кемінде 2,5 есе арттыру жөніндегі Ел Президентінің тапсырмасын орындау мүмкін емес. 

Қарағанды облысының табиғи-климаттық жəне географиялық жағдайы дəнді дақылдар, картоп 
жəне көкөніс өсіру, мал шаруашылығын дамыту үшін оңтайлы. Сондықтан облыс ауыл 
шаруашылығы өнімдерін өндіру жəне қайта өңдеу бойынша Қазақстанның жетекші өңірлерінің бірі 
болып табылады. 

Қарағанды облысының жалпы өңірлік өнімінің  көлеміндегі ауыл шаруашылығының үлесі 2018 
жылы – 3,6% құрады.Ауыл шаруашылығы өнімдерінің шығарылымы 272 млрд. теңгені құрады, 
физикалық көлем индексі (ФКИ) 2017 жылғы деңгейімен салыстырғанда 106,2 %,оның ішінде өсімдік 
шаруашылығы саласында 116 млрд.теңгеге өнім өндірілді, ФКИ – 110,8%, мал шаруашылығы 
саласында – 155,4 млрд. теңге, ФКИ – 102,9%[2]. 

Егіс алқаптарының құрылымының əртараптандырылуы ескеріле отырып, қажетті дақылдардың 
егіс алқабы, оның ішінде жемшөп дақылдары (арпа, сұлы) 22,6 мың гектарға, бұршақ дақылдары 3,9 
мың гектарға, майлы дақылдар 2 мың гектарға ұлғайтылды. 

2018 жылы негізгі ауыл шаруашылығы дақылдарының егістік алқабы 1 149,3 мың гектарды 
құрады, оның ішінде: дəнді жəне бұршақ дақылдар – 833,5 мың га (бидай – 626,5 мың га, арпа – 176,3 
мың га, сұлы – 17,9 мың га), майлы дақылдар – 17,1 мың га, картоп – 14,5 мың га, ашық топырақтағы 
көкөністер – 2,9 мың га, жемшөптік дақылдар – 281,3 мың га. 

Ылғал ресурстарын сақтау технологиясы 2017 жылға 11,5% өсіммен 668,9 мың гектар алаңда 
қолданылды. Тамшылатып суару алаңы 1 069,5 гектарды құрады. 

Дəнді жəне бұршақ дақылдарының жалпы түсімі орташа өнімділікпен 12,7 ц/га 1 031,2 мың 
тоннаны құрады.Бұл 2017 жылғы деңгеймен салыстырғанда 26,1% - ға артық, шаруашылықтың 
барлық санаттарында 357,9 мың тонна картоп өсірілді, 2017 жылға өсім 11% - ды құрады, 0,3% - ға 
өсумен 102,2 мың тонна көкөніс жиналды. 

Ауыл шаруашылығы саласының өндірісінің жалпы көлемінің 57,1% - ын мал шаруашылығы 
өнімдері құрайды.Жыл сайын мал басының барлық түрлері мен мал шаруашылығы өнімдерін өндіру 
қамтамасыз етіледі. Жалпы облыс бойынша барлық меншік түріндегі шаруашылықтар 2018 жылы 
2017 жылмен салыстырғанда 136,9 мың тонна ет ( 0,9%-ға), 465,6 мың тонна сүт (3,5% - ға), 726,4 
млн.дана жұмыртқа (15,3% - ға) өсімімен, 2 мың тонна жүн (1,7% - ға) төмен өндірді. 

 2019 жылғы 1 қаңтарға шаруашылықтың барлық санаттарындағы ірі қара мал саны 533,8 мың 
басты құрады, бұл 2017 жылғы деңгейден 5,4% – ға артық, жылқы – 309,7 мың бас (10,4% – ға), құс – 
3 928,9 мың бас (3,9% - ға), қой мен ешкі-930,9 мың бас (0,2% - ға төмен), шошқа-78,9 мың бас ( 3,5% 
- ға төмен). 

2018 жылы 94 ауыл шаруашылығы кооперативі (АШК) жұмыс істеді,оның ішінде 48 етті АШК, 
46 сүт бағытындағы АШК. Олар 2 302 тонна сүт жəне 508 тонна ет өндірді. 

Қарағанды облысында 112 млрд. теңгеге ауыл шаруашылығы өнімдері қайта өңделді. Өндіріс 
көлемін арттыру есебінен етті қайта өңдеу жəне консервілеу, сары май, ірімшік жəне сүзбе, ұн, нан, 
балық өндіру артты. 

Агроөнеркəсіптік  кешені саласында құны 31,7 млрд. теңге болатын 41 инвестициялық жоба, 804 
жұмыс орнын құрумен іске асырылуда: 

-кəсіпкерлікті қолдау картасында 120 млн. теңгеге, 10 жұмыс орнын құрумен 1 жоба; 
-"ҚазАгро "ҰБХ" АҚ арқылы 2991 млн. теңгеге 22 жұмыс орнын құрумен 2 жоба; 
-индустрияландыру жəне кəсіпкерлікті қолдау картасынан тыс 10741 млн. теңгеге 37 жоба 652 

жұмыс орнын құрумен; 
-шетелдік инвестордың қатысуымен 17817 млн. теңгеге 1 жоба 120 жаңа жұмыс орнын құрумен. 

"Өркендеу" ЖШС "асыл тұқымды гибридтік орталық құру". 
2018 жылы 4 820,8 млн.теңгеге 12 жоба пайдалануға берілді.Сондай-ақ индустрияландыру жəне 

кəсіпкерлікті қолдау картасынан тыс 11 жоба қарастырылған. 
АӨК дамытудың 2017-2021 жылдарға арналған бағдарламасы шеңберінде агроөнеркəсіптік 

кешен салаларын мемлекеттік қолдау 14,1 млрд.теңгені құрады, оның ішінде өсімдік шаруашылығы 
саласы бойынша – 2 млрд. теңге, мал шаруашылығы саласы бойынша – 4,9 млрд. теңге, 
инвестициялық субсидиялауға, қайта өңдеуге – 7,2 млрд. теңге республикалық бюджеттен. 

2018 жылы ауыл шаруашылығының негізгі капиталына 13 987,1 млн.теңге бағытталды, бұл 2017 
жылғы деңгейден 35,3% – ға артық, оның ішінде меншікті қаражат – 12 069 млн. теңге, банктердің 
несиелері – 476,3 млн. теңге жəне басқа да қарыз қаражаты-1 441,8 млн. теңге. 
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Азық-түлік өнімдерін өндіруге негізгі капиталға 3 707,1 млн. теңге инвестиция бағытталды, бұл 
2017 жылғы деңгейден 87,4% - ға артық.Əлеуметтік маңызы бар азық-түлік өнімдеріне бағаның 
негізсіз өсуін тежеу үшін облыс өңірлерінде 2018 жыл ішінде 824 жəрмеңке өткізілді, онда нарықтық 
бағадан төмен бағамен 7,1 млрд.теңгеге өнім сатылды. 

Ауыл шаруашылығын цифрландыру жəне дəлме-дəл технология өндірісті басқару тиімділігін 
арттыру, өндірістік қызметтен барынша пайда алу мақсатында қолда бар материалдық-техникалық, 
қаржылық, шикізат жəне еңбек ресурстарын ұтымды пайдалану құралы болып табылады. Оларды 
енгізуден аграршылар əр алаңның топырақ, агрохимиялық жəне фитосанитарлық сипаттамаларының 
əр түрлілігін жою есебінен өндірісті жүргізудің қазіргі белгілі технологиялық тəсілдерінен барынша 
қайтарымға қол жеткізген жерде ғана елеулі əсер алады. 

Басқаша айтқанда, бұл ресурстарды ұтымды пайдалану есебінен өндірістің тиімділігін одан əрі 
арттыруға жəне сол арқылы өндірілетін өнімнің өзіндік құнын төмендетуге мүмкіндік береді. Бұл 
аталған технологияны шаруашылықтарда қолдану кезең-кезеңмен жүзеге асырылады.Сондықтан 
ауыл шаруашылығы министрлігі оны базалық шаруашылықтардан енгізуді бастау туралы шешім 
қабылдады[3]. 

Цифрлық ғасырдың екінші онжылдығында өмір мен кəсіптің көптеген салалары өзгеріске 
ұшырады. Біздің түсінігімізге үйреншікті фермердің бейнесі, қарапайым шаруа ретінде, өткенге 
біржола келмеске кетті. Енді ауыл шаруашылығы қызметкері-компьютерлік бағдарламалар арқылы 
шаруашылық қызметті басқара алатын жəне электрондық мəліметтермен жұмыс істейтін заманауи 
менеджер. Заманауи фермалар сандық кеңселерге ұқсайды. Мұнда топырақ пен өсімдіктердің жай-
күйін "ақылды" есептегіштер талдайды, суару жəне тыңайтқыштармен қоректендіру жүйелерін 
автоматты түрде іске қосады.Ал осы сандық ортада адам жаңа жабдықты қадағалайтын басқарушы 
рөлін атқарады. Мұндай жаңашылдықтар АӨК қызметкерлерінің еңбек күндерін жеңілдетеді. Фермер 
барлық шығындар мен табыс статистикасын, смартфонның көмегімен бақылай алады. 

 Агроөнеркəсіп кешенін цифрландыру кез келген басқа сала сияқты адамнан басталады. Бұл 
саладағы басты субъект-ауыл шаруашылығы қызметкері. Оның жұмысын оңайлату мен 
автоматтандыруға үдеріс бағытталған. Уақыт өте келе фермерлер жаңа технологиялармен жұмыс 
істеу мəселелерімен бетпе-бет келеді. Технологияларды енгізу сəтті əрі нəтижелі болуы үшін АӨК 
қызметкерлері тегін кеңес алуға қатысады. Фермерлерді жаңа технологияларды пайдалануға оқыту 
нақты егіншілік полигондары: "Қаскелең" агропаркі, А.И. Бараев атындағы астық шаруашылығы 
ҒӨО базасында, "Заречный" ЖШС жəне Қазақ ұлттық аграрлық университетінде өтеді. 

Ал 2020 жылға қарай фермерлердің кəсіпкерлік, шаруашылық жүргізу, агрономия жəне мал 
шаруашылығы бойынша онлайн режимінде білім алу мүмкіндігі пайда болады. Ақылды  үш деңгейлі 
фермалар бар: сандық ферма, озық жəне базалық. Бүгінде Қазақстанда 23 сандық ферма жəне 171 
озық ферма жұмыс істейді. Цифрландыру үдерісінде егіс даласының электрондық карталары 
жасалады. Қазіргі кезде 24 млн.га жыртылған жерлер цифрландырылды, ол жалпы егіс алқабының 
100% - ын құрайды. Сондай-ақ, жайылымдарды цифрландыру жұмыстары басталды [4]. 

Шаруашылықтардың өнімділігі осындай технологиялардың арқасында артады: 
- егін жинау үшін оңтайлы уақытты болжау; 
- "ақылды суару»; 
- минералды тыңайтқыштарды енгізудің зияткерлік жүйесі; 
-зиянкестермен жəне арамшөптермен күрес жүйесі. 
"Дəл егіншілік" деген ұғым топырақ құрамын терең жəне мұқият талдауға негізделеді. Дəстүрлі 

фермаларда 75 га жерге бір талдау жүргізіледі. Ал ақылды фермаларда талдау үшін əр гектардан 
топырақ алынады. Мұндай əдіс тыңайтқыштардың көлемі мен құрамын нақты анықтауға көмектеседі, 
сондай-ақ жерді өңдеудің ең қолайлы əдістерін анықтайды. Көптеген жұмыстарды компьютерлік 
бағдарламалар түрінде жасанды интеллект жасайды, қол еңбегі  азаяды. Компьютерлік жүйелер бір 
уақытта деректердің үлкен көлемін өңдей алады жəне ауыл шаруашылығы өнімдерінің қолайлы өсуі 
үшін жағдайды үнемі бейімдейді. 

Дəл егіншілікті енгізу бойынша пилоттық жоба аясында 9 қазақстандық шаруашылық жаңа 
технологияларды қолданып, жақсы нəтижелер көрсетуде. Ақмола, Қостанай жəне Қарағанды 
облыстары АӨК цифрландыру бойынша ең үздіктердің қатарында.  

Қарағандылық фермерлер жаңа технологияларға көбірек қызығушылық танытуда. Екі пилоттық 
шаруа қожалығынан басқа, 2019 жылы "Цифрлық Қазақстан" мемлекеттік бағдарламасына тағы 28 
аграршы қосылуға ниетті.  

Дəлме-дəл егіншілік элементтерін қолдану еңбек өнімділігін айтарлықтай арттыруға жəне 
шығындарды қысқартуға көмектеседі 
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Агроөнеркəсіптік кешенді цифрландыру шеңберінде "Цифрлық Қазақстан" бағдарламасы 
бойынша фермалардың үш деңгейі енгізілуде: сандық, озық жəне базалық. Егер сандық ферма дəл 
егіншіліктің барлық 10 элементтерін енгізуді білдірсе, оның ішінде егістіктің электрондық карталары, 
топырақ талдауы, метеостанциялар, GPS-трекерлер, жанар-жағар май  шығымдылығы мен 
шығынының есептегіштері, ал озық – 5, базалық – барлығы 2 элементті енгізеді. 

Қазіргі кезде  облыста дəл егіншілік элементтерін енгізген 2 озық ферма бар: Нұра ауданының" 
Шахтер "ЖШС жəне Осакаров ауданының" Найдоровское "ЖШС. 2018 жылы осы пилоттық 
шаруашылықтардың тəжірибелік алқаптарында астық өнімділігі гектарынан 50 центнерді құрады, 
бұл орташа облыстық көрсеткіштен айтарлықтай жоғары. 

 "Найдоровское" ЖШС-Қарағанды облысының ең үздік шаруашылығы. Ол озық 
технологияларды енгізуде жəне ауыл шаруашылығы дақылдарының шығымдылығын арттыруда 
жоғары нəтижелермен ерекшеленеді.Бұл Қарағанды облысындағы өз алқаптарының бір бөлігінде 
органикалық егіншілік үшін үш жылдық серификаттау үдерісін бастаған алғашқы шаруашылық. Оған 
3000 га жер теліміі бөлініп, жеке "Neue Dorf organic farm"ЖШС құрылды. Органикалық егіншілік 
технологиясының сақталуын Еуропадан келген мамандар қадағалайды. Нəтижесінде, Қазақстан 
шаруашылығы Еуропалық Одаққа, Канада мен АҚШ-қа органикалық өнімдерді жеткізу құқығын 
алуы тиіс. "Найдоровское" шаруашылығында барлығы 20 механизаторлар мен мамандар жұмыс 
істейді. Олар машиналар мен механизмдерге қызмет көрсетеді. Барлық 20 мың га жерді игеруге 
заманауи техника көмектеседі. 

Биылғы жылы ірі фермаларБұқар Жырау ауданының "А.Ф.Христенко атындағы КарСХОС» 
ЖШС, Абай ауданының "Шанс" ШҚ, Осакаров ауданының "Воля" ШҚ цифрландырумен 
айналысады. 2019 жылдың соңына дейін 28 озық ферма құру жоспарлануда (Абай ауданында- 3, 
Бұқар Жырау-4, Нұра - 6, Осакаров - 12, Қарқаралы – 1, Ұлытау - 4, Шет – 1 ) [5]. 

Дəл егіншілік элементтерін енгізу өнімділікті 15-20% - ға жоғарылатуға, сондай-ақ тұқымдардың 
гектарлық егуін 10-20% - ға, тыңайтқыштардың шығынын 30-50% - ға, өсімдіктерді қорғау құралдары 
мен жанар-жағар май шығынын 26-35%-ға төмендетуге мүмкіндік береді. 

2022 жылға дейін АӨК дамыту мемлекеттік бағдарламасына сəйкес Қарағанды облысында 
өсімдік шаруашылығы саласында 158 озық жəне 2 сандық фермалар құрылатын болады. Өңірде 
барлығы 9 мыңнан астам шаруа қожалығы, оның ішінде 600-ге жуық ірі шаруа қожалықтары бар. 
Олардың көпшілігі қазір АӨК - ті цифрландыруды бақылап отыр. 

Қазіргі кезде "Цифрлық Қазақстан" бағдарламасы аясында 7,8 мың гектардан астам егіс 
алқаптарының электрондық карталары жасалды. Сонымен қатар, 1802 шаруашылықтар 1,3 млн га 
егістікті цифрлады. 

АӨК саласын цифрландыру мəселелері бақылауда жəне мемлекеттік бағдарламаны жүзеге асыру 
жоспарына сəйкес жасалуда.Мемлекеттік бағдарламаны іске асыру аясында қойылған басты 
міндеттердің бірі - 5 жыл ішінде АӨК-тегі еңбек өнімділігін жəне қайта өңделген ауыл 
шаруашылығы өнімінің экспорт көлемін кемінде 2,5 есеге арттыру. 

"Цифрлық Қазақстан" мемлекеттік бағдарламасының мəтінінде атап өтілгендей, ҚР барлық 
өңірлері бойынша дəл егіншілік элементтерін дамыту жəне енгізу қызметті оңайлату, сектордағы 
еңбек өнімділігі мен түсімділігін арттыру үшін көзделген. Өндіруші дəл уақыт режимінде түсетін 
деректер массивінің негізінде егістіктердің, ылғалдың, қоректік элементтердің, азоттың, калийдің, 
фосфордың, зиянкестердің жай-күйі, жауын-шашын ықтималдығы туралы шешім қабылдауға 
мүмкіндік алады. Бұл ретте дəл егіншілік элементтерін енгізу жаңа ауыл шаруашылығы техникасын 
сатып алумен, агротехнологияларды орындаумен жəне фермерлердің дайын болуына қарай кешенді 
жүзеге асырылатын болады. 
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Түйіндеме: Өңірлік экономикалық интеграция бірнеше елдердің нарықтарында (аймақтық 

нарықтар) бір мезгілде тиімді кəсіпкерлік қызмет үшін қолайлы жағдайлар жасау арқылы олардың 
ресурстарын тиімді пайдалану мақсатында жекелеген елдердің ынтымақтастығын көздейді. 

Кілт сөздер: интеграция, жандандыру, кедендік одақ, экономикалық одақ, еркін сауда 
 
Шетелдік экономистердің еңбектерінде экономикалық өзара іс-қимылдың интеграциялық 

аспектілерін бейнелейтін əлемдік шаруашылықты дамыту үлгілері əзірленуде.  
Өңірлік сауданы жандандыру жəне қазіргі заманғы əлемдік шаруашылықта интеграциялау 

себептерінің арасында атап өткен жөн: 
- мемлекеттер арасындағы "қашықтықты" азайтуға əкелген технологиялық, мəдени жəне 

əлеуметтік өзгерістер; 
- еларалық операцияларға үкіметтік шектеулерді қысқарту жəне/немесе толық жою. 
- географиялық жақындығы, өйткені көршілер арасындағы экономикалық ықпалдастық 

алыстағылардан əлдеқайда тиімді.  
Сонымен қатар, əлемдік экономикалық практика соңғы жылдары өңірлік интеграциялық 

топтарды дамытудың мəні мен кезеңдері туралы қолда бар көзқарастарды ұрпақ өрбітті. Б. Балассы 
сызбасы: еркін сауда аймағы Кеден одағы ортақ нарық төлем одағы - интеграциялық байланыстарды 
тереңдету бағыттары мен жолдарын қарастыратын саяси интеграция, қазіргі уақытта тек қана жалғыз 
өңірлік бірлестік ЕО-қа қолданылады. Əлемдегі бар бірлестіктердің көпшілігі интеграцияның бірінші 
сатысына тоқталды. 

Мұндай жағдайдың маңызды себебі ретінде өңірлік бірлестіктерге əртүрлі даму деңгейі бар 
елдер кіретінін, олардың бірлескен мүдделері еркін сауданы одан əрі дамыту жүрмейтіндігін айтуға 
болады. Сонымен қатар, əлемдік экономикадағы, əсіресе қаржы саласындағы (елдердің басым 
көпшілігі əлемдік борышкерлер немесе əлемдік кредиторлар болып табылады) жаһандану 
экономикалық шешімдер қабылдау жəне оларды орындау кезінде өз шарттарын білдіретінін ескеру 
қажет.  

Өңірлік интеграция мен жаһанданудың арақатынасы да туындайды.  
Бір жағынан, интеграциялық топтар шеңберінде қатысушы-елдерді жалпы əлемдік шаруашылық 

байланыстарға тарту үшін тікелей алғышарттар құрылуда, ынтымақтастық тəжірибесі жинақталуда. 
Өңірлік экономикалық интеграция бірнеше елдердің нарықтарында (аймақтық нарықтар) бір 

мезгілде тиімді кəсіпкерлік қызмет үшін қолайлы жағдайлар жасау арқылы олардың ресурстарын 
тиімді пайдалану мақсатында жекелеген елдердің ынтымақтастығын көздейді. Бірқатар 
мемлекеттердің осындай ынтымақтастығы жеке блоктардың құрылуына əкеледі. Мысалы, Еуропалық 
Одақ (ЕО), Оңтүстік-Шығыс Азия мемлекеттерінің қауымдастығы (АСЕАН), Тəуелсіз Мемлекеттер 
Достастығы (ТМД), 

Солтүстік Американың еркін сауда келісімі (NAFTA). Құрылған блоктардың əрқайсысының 
өзіндік экономикалық интеграция деңгейі бар. Сонымен қатар, осы деңгейге байланысты олар əдетте 
мыналарды ажыратады: 

 - еркін сауда аймақтары; 
- кедендік одақтар; 
- ортақ нарық елдері; 
- экономикалық одақтар. 
Еркін сауда аймақтары экономикалық одақтарға тəн аймақтық нарықтардағы экономикалық 

интеграцияның ең жоғары деңгейіне ие жəне мұндай интеграцияның ең төмен деңгейі. Еркін сауда 
аймақтары осы қауымдастықтың жекелеген елдерінің шаруашылық жүргізуші субъектілері арасында 
сауда операцияларын жүргізу еркіндігімен сипатталады. Кеден одағына мүше елдер сыртқы 
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экономикалық қызметтің бірыңғай саясатын жүргізеді, ал ортақ нарықты құрған елдер еңбек 
ресурстарының, капиталдар мен технологиялардың қозғалуымен сипатталады. Сонымен, 
экономикалық одақтарда экономикалық саясаттың үйлесуі қамтамасыз етіледі. Өңірлік 
экономикалық интеграцияның қарапайым түрі еркін сауда аймағын құру болып табылады. Мұндай 
аймақтарда осы қауымдастыққа кіретін елдерде орналасқан шаруашылық жүргізуші субъектілер 
арасындағы сауда операцияларын жүргізуге барлық кедергілер жойылды. 

Өз кезегінде, ортақ нарықта кеден одағына тəн барлық белгілер бар. Сонымен қатар, жалпы 
нарық жағдайында еңбек ресурстарының, капиталдар мен технологиялардың мүмкін болатын 
қозғалысына барлық шектеулер алынып тасталды.Ортақ нарықты одан əрі дамыту экономикалық 
одақ құру болып табылады. Соңғысы жекелеген елдердің экономикалық саясатының интеграциясын 
қамтиды. 

Халықаралық аймақтық интеграция - бұл ұлттық экономикалардың жақындасу жəне жақындасу 
процесі жəне белгілі бір аймақтағы елдердің экономикасын, əлеуметтік жəне саяси қатынастарын 
реттеудің тиісті механизмдері [1]. 

Ол өндіріс пен айналымды, экономикалық жəне саяси құрылымды қамтиды. Осы секторлардың 
əрқайсысының салыстырмалы түрде тəуелсіз болуына байланысты интеграция бірнеше жеке 
интеграцияға бөлінеді: ұлттық өндіріс, тауар нарықтары, қаржы нарықтары жəне экономикалық 
саясатты қабылдау аймағы. Олардың əрқайсысының өзіндік қарқыны, тереңдігі, тіпті интеграциялық 
процестің даму аумағы бар. Осы жеке интеграциялардың базалық жəне үстірт құрылымдағы үйлесуі 
халықаралық аймақтық интеграцияны құрайды. 

Интеграцияның дамуы саяси жəне заңдастыруды талап ететін сапалы өзгерістерге алып келеді. 
Келесі саяси-құқықтық нысандар бөлінеді: еркін сауда аймағы, кеден одағы, ортақ нарық, 
экономикалық одақ жəне толық экономикалық интеграция. 

Еркін сауда аймағы мүше елдер арасындағы тарифтер мен квоталардың жойылуымен 
сипатталады. Əрбір қатысушы үшінші елдермен сауда жасауда өз ережелерін қолдануға құқылы [2]. 

Кеден одағын құру тауарлардың блок ішіндегі қозғалысына жəне бірыңғай сыртқы тарифтің 
енгізілуіне тарифтік шектеулердің болмауын білдіреді. Кеден одағының саудаға əсері жаңа тауар 
ағындарын құру жəне қолданыстағы сауда бағыттарын өзгерту болып табылады. Бірінші əсер кеден 
одағын құрудың оң нəтижесі ретінде қарастырылуы керек. Бұл кедендік баждардың алынып тасталуы 
жəне тиімсіз ұлттық өндірісті қорғаудың басқа шаралары нəтижесінде туындайды. Арзан 
тауарлардың импорты артқан сайын əлеуметтік байлық өсуде. 

Сауда ағындарының ауытқуы кейбір елдердің - импорт көздерін басқаларының алмастыруында 
көрінеді. Бұл фактордың əсері оң (импорттың арзан көзі), теріс (импорттың қымбат көзі), нөл болуы 
мүмкін. 

Ортақ нарық тек тауарлардың ғана емес, сонымен бірге өндіріс факторларының қозғалысындағы 
кедергілерді алып тастауымен ерекшеленеді. Бұл шаралар бəсекелестік жағдайларын теңестіруге, 
халықтың əл-ауқатын арттыруға бағытталған. 

Экономикалық одақ - мүше елдер өздерінің экономикалық саясаттарын үйлестіретін «дамыған» 
ортақ нарық. Нəтижесінде экономиканы мемлекеттік реттеуден туындаған кемсітушілік жоғалады. 

Тауарлардың еркін айналымы тарифтік кедендік баждардың, сандық кедергілердің жəне 
тарифтік емес шектеулердің болмауымен қамтамасыз етіледі; капитал - либералды ақша-несие 
саясаты; адамдар - шекараларды ашу, білім беру құжаттарын тану арқылы. Нəтижесінде бəсекелестік 
күшейеді, нарықтық күштердің еркін дамуы болады. 

Толық аймақтық интеграция. Бірнеше автономды ұлттық экономика біртіндеп бір үлкен 
экономикаға айналады, онда барлық мемлекеттердің мүдделері жеке мемлекеттердің мүдделерінен 
басым болады. 

Міндетті шешімдер қабылдайтын ұлттықтан жоғары реттеуші институттарды құру біртұтас 
экономикалық саясат жүргізуге мүмкіндік береді. 
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Түйіндеме: Жоғары технологиялық телекоммуникациялық ортаны пайдалану қазіргі заманғы 

бизнесті жүргізудің жəне процестің барлық қатысушыларымен өзара іс-қимылдың қажетті 
платформасы болып табылады. Электрондық коммерция жаңа ақпараттық технологиялар мен 
Интернет желісін пайдалану тəсілі ретінде қазіргі уақытта сауда операцияларын одан əрі дамытудың 
маңызды стратегиялық бағыты болып отыр. Қазақстан үшін бұл Дүниежүзілік сауда ұйымы мен 
Еуразиялық экономикалық одаққа мүше болу кезеңінде ерекше өзекті болып отыр. 

Кілт сөздер: Электрондық коммерция, электрондық үкімет, электрондық сауда. 
 
Электрондық коммерция бүгінгі күні сауданың неғұрлым белсенді дамып келе жатқан 

форматтарының бірі болып табылады, бұл үрдіс тіпті бұрынғы жəне жеткілікті табысты тарихы бар 
елдерде де байқалады. Интернет-операциялардың осы түрін жандандыру тұрғысынан белгілі бір 
прогресті Қазақстан да көрсетіп отыр, алайда АҚШ пен Қытай сияқты электрондық сауда 
тұрғысынан ілгерілеген мемлекеттердің көрсеткіштері аясында да, тіпті Ресеймен салыстырғанда да 
біздің нəтижелер əзірге қарапайым көрінеді. 

2018 қорытындысы нарық ойыншыларының сараптамалық бағалауына сүйеніп ғана 
компиляциялаймыз. Осылайша, нарықтың өсу қарқыны туралы шоғырландырылған пікір 20-25% 
цифрында білдіруге болады. Біз кестедегі сандарды біріктірдік, онда нарық ұлттық валютамен 
бағаланған. 

 

 
 

Сурет 1. Қазақстанның электрондық коммерция нарығы, млрд тенге 
 

Келесі кестеде нарық АҚШ долларымен көрсетілген. Теңгенің АҚШ долларына шаққандағы 
орташа бағамы негізге алынды (ҚР Ұлттық Банкінің деректері). 

 



83 

 
Сурет 2. Қазақстанның электрондық коммерция нарығы, млн АҚШ доллары 

 
Қазақстанда "электрондық үкіметті", электрондық коммерцияны (сауданы) одан əрі дамыту 

мақсатында Мемлекет басшысының бастамасы бойынша "Ақпараттық Қазақстан-2020" мемлекеттік 
бағдарламасы қабылданды. Онда нысаналы индикаторлар айқындалған: тауарлар мен қызметтердің 
жалпы нарығындағы электрондық коммерция үлесі 2017 жылы - 7 %, 2020 жылы - 10%; электронды 
түрде төленетін тауарлар мен қызметтердің жалпы айналымындағы қазақстандық интернет-дүкендер 
айналымының үлесі 2017 жылы - 30%, 2020 жылы - 40%.[1] 

Сарапшылардың пікірінше, 2020 жылға қарай əлемдегі дəстүрлі B2C сегментінің электрондық 
сауда көлемі 3,2 трлн долларды құрауы мүмкін, ал əлемдік нарыққа B2B (компаниялар арасындағы 
электрондық сауда) 6,7 трлн долларды құрауы мүмкін. Цифрлық сауданың əлемдік нарығы көлемінің 
жартысынан астамын АҚШ пен Қытай алады. Ал ЕАЭО елдеріне сатып алудың жалпы əлемдік 
көлемінде 1% - дан кем келеді. Сонымен қатар, жалпы əлемдік тренд дəстүрлі сауданы ығыстыра 
отырып, сандық сауда озыңқы қарқынмен өсуде. 

Онлайн сату нарығы үлкен қарқынмен өсіп, одан да жылдам өсетін болады. Жаһандық 
статистика 2018 жылы əлемдегі барлық бөлшек сауданың 11,9% - ы онлайн жасалғанын көрсетеді. Ең 
алдымен, əрине, Қытай таң қалдырады. Электрондық сауда осы елдің бөлшек сауда экономикасының 
негізгі қозғаушы күші болып табылады. Қытайдағы барлық бөлшек сатылымдардың 35% – ы онлайн 
болып табылады-бұл əлемдегі ең жоғары көрсеткіш. АҚШ – та электрондық коммерция үлесіне 
сатудың 10% - дан сəл астамы, ал Еуропалық Одақта-шамамен 15% тиесілі. Сарапшылар 2021 жылға 
қарай электрондық коммерция көрсеткіші жалпы əлемде 17,5%-ды құрайды деп болжап отыр, жəне 
де барлық əлемдік онлайн-сатылымдардың жартысынан астамы Қытайға келеді деп күтілуде. 

Əлемдік экономикадағы экономикалық құлдырау цифрландыруға көшу процесін жылдамдатты. 
Бизнес құндылығының өзгеруі, технологиялық жəне басқару үдерістерін түзету, цифрлық 
технологияларды белсенді енгізу жəне адам ресурстарын басқарудың өзгермелі тəсілі экономиканың 
өзгеру себептеріне айналды. Нəтижесінде жаһандық цифрландыру электрондық сауда нарығының 
орташа жылдық өсімі 11% - дан астам қамтамасыз етті, ал халықаралық сарапшылардың болжамы 
бойынша 2023 жылға қарай сату көлемі 2,8 трлн. АҚШ. Электрондық сауданы дамыту экономикалық 
өсу үшін үлкен əлеует ұсынады. Біріншіден, ол тауар айналымын шексіз ұлғайтуға мүмкіндік береді. 
Екіншіден, кез келген елдің нарығына кіруге мүмкіндік береді. Үшіншіден, транзиттік əлеуетті 
дамытуды қамтамасыз етеді. Қазақстанда соңғы бес жылда электрондық сауданың орта есеппен 26% - 
ға өсуі байқалады, бұл ретте 2015 жылдан бастап орташа жылдық өсім 30% - ға дейін артты. Жалпы 
мəнде мəмілелер көлемі 2018 жылы 259,5 млрд теңгеге жетті. Оның ішінде бөлшек сауда көлемі-
144,6 млрд теңге, көтерме сауда көлемі-114,9 млрд теңге. Бөлшек сауданың жалпы көлемінен 
электрондық сауда үлесі 1,4% құрады. Ұлттық экономика министрлігінің болжамы бойынша, таяу 
бесжылдық перспективада электрондық бөлшек сауда көлемі 2 трлн теңгеге дейін өседі. Қазақстан 
нарығында 1 700-ден астам Дербес интернет-дүкендері жəне шамамен 20 электрондық сауда 
алаңдары бар, оларда 1 млн-нан астам шағын жəне орта бизнес субъектілері қызмет етеді. 
Электрондық тауарлар мен қызметтерді сатып алушылардың жалпы саны 2,3 млн адамды құрайды. 
Электрондық коммерция нарығының құрылымы 68% - ға тауар саудасынан жəне 32% - ға-қызмет 
көрсетуден тұрады. Құрылыс материалдары, тұрмыстық техника, косметика, киім жəне аяқ киім 
жоғары сұранысқа ие. Қызметтер арасында – əуе жəне теміржол билеттерін сату, Мəдени іс - шаралар 
мен Коммуналдық қызметтерге ақы төлеу. Электрондық коммерция заманауи ақпараттық 
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технологиялар мен Интернет желісін қолдану тəсілі ретінде сауда операцияларын дамытудың 
маңызды стратегиялық бағыты болып табылады. Қазақстан үшін оның дамуы Дүниежүзілік сауда 
ұйымына, Еуразиялық экономикалық одаққа жəне "Белдеу жəне жол" бастамашылығына мүше болу 
кезеңінде ерекше өзекті. Осыған байланысты Үкімет "Цифрлық Қазақстан" мемлекеттік 
бағдарламасын қабылдады, онда мынадай нысаналы индикаторлар айқындалған: бөлшек сауданың 
жалпы көлеміндегі электрондық сауданың үлесі 2019 жылы – 1,7%, 2020 жылы – 2%, 2022 жылы – 
2,6%; бөлшек саудада онлайн-тапсырыстар санының өсуі (2016 жылға қарай) 2019 жылы – 95%, 2020 
жылы – 144%, 2022 жылы – 281%; цифрлық технологиялар арқылы қолма – қол ақшасыз төлемдердің 
өсуі (2019 жылға қарай) 2020 жылы – 18%, 2022 жылы-35%. Электрондық сауданың дамуын 
айқындайтын негізгі факторлардың бірі халықтың ақпараттық жəне коммуникациялық технологиялар 
мен Интернет желісіне қолжетімділігі болып табылады. 2018 жылдың қорытындысы бойынша 
Интернет желісін пайдаланушылардың үлесі 81,3% құрады. Жылдың басты оқиғасы ауылдық елді 
мекендерді кең жолақты қолжетімділікпен қамтамасыз етуге бағытталған жоба бойынша 
"Қазақтелеком" АҚ талшықты-оптикалық байланыс желісі құрылысының басталуы болды. Екі жыл 
ішінде 15 мың км астам талшықты-оптикалық байланыс желілерін салу жəне 2,5 мыңға жуық 
магистральды арналарға қосу жоспарлануда. 828 елді мекенде мемлекеттік мекемелер. БҰҰ 
Халықаралық электрбайланыс одағының (International Telecommunication Union) ақпараттық-
коммуникациялық технологияларды дамыту жөніндегі бағалауына сəйкес, Қазақстан 176 елдің 
ішінде 52-орында. Онлайн-сауданың жағдайы қолма-қол ақшасыз төлемдер құралдарының дамуымен 
байланысты. Ұлттық Банктің 2019 жылғы 1 қыркүйектегі мəліметі бойынша, 30,1 млн төлем 
карточкалары айналымда, олардың ұстаушылары 26,6 млн адам болып табылады (2018 жылдың ұқсас 
күнімен салыстырғанда тиісінше 39,6% жəне 49,5% өсім байқалады). Ең көп тараған дебеттік 
карточкалар болып табылады, олардың үлесі 78,6%, кредиттік карточкалардың үлесі – 18,0% 
құрайды. 2019 жылғы тамызда төлем карточкаларын пайдалану арқылы транзакциялар көлемі 2,7 
трлн теңгені құрап, 2018 жылмен салыстырғанда 49,3% - ға артты. Жүргізілген транзакциялар саны 
да 84,4% - ға өсіп, 130,4 млн.əрекетке жетті. 
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Түйіндеме: "Цифрлық трансформацияға" қарағанда бүгінгі корпоративтік лексикада мазасыздық 
терминінің жоқ. Цифрлық трансформация-бұл түбегейлі өзгерістер. Мақалада  цифрлық өндіріске 
көшу кезінде өнеркəсіптік кəсіпорындарды сынайтын проблемалар қарастырылған.  Цифрлық 
өндіріске көшуден туындаған құнды жасаудың дəстүрлі тізбегіндегі қызмет түрлерінің өзгеруіне 
талдау ұсынылған. Софтверлік компаниялардың сандық экономикаға кірігу тəжірибесі негізінде 
өнеркəсіптік кəсіпорындардың құрылымдық өзгерістеріне баға берілді. 

Кілт сөздер: Индустрия 4.0, цифрлық трансформация, ақылды өнімдер, құнды құру тізбегі, 
ұйымдастыру құрылымы. 

 
Əлемдік өнеркəсіптегі өндірістік процестерді бірлесіп автоматтандыру жəне роботтандыру 1970-

ші жылдары басталды. Сонымен қатар, 15-20 жыл бұрын өнеркəсіптік кəсіпорынның бірде-бір 
басшысы бүгінде өндірісті автоматтандыруды қамтамасыз еткен еңбек өнімділігінің деңгейін 
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армандай алмады. Алайда, бүгінде көптеген адамдар əлемде жаңа, ішінара белгісіз механизм іске 
қосылғанын, мүмкін, тіпті кəсіпорындардың өмірін тағы да өзгертетін ауқымды өзгерістер 
енгізілгенін түсінеді.  

"Индустрия 4.0" тұжырымдамасы немесе Төртінші өнеркəсіптік революция кəсіпорынның 
барлық физикалық активтерін тура цифрландыруды жəне оларды бірыңғай экожүйеге 
интеграциялауды көздейді. Жаңа парадигма барлығына жаңа жəне тең мүмкіндіктер береді. Алайда, 
тарих формацияның өзгеруі оған дайын емес кəсіпорындар үшін соңына айналуы мүмкін екенін 
дəлелдейді.  Тек кəсіпорындардың жоғары менеджментіне ғана бизнестің өсуі үшін жаңа түрткі бере 
ме, əлде экономиканың тұтас салаларының құлдырауына əкеп соқтыратынына байланысты.[1] 

Бүгінгі корпоративтік лексикада "цифрлық трансформацияға" қарағанда маңызды термині бар 
ма?. Мүмкін, жоғары ставкаларды ескере отырып, жоқ шығар. 

Бұл мəселе ақпаратқа тəулік бойы қол жеткізуді қажет ететін жəне процесті автоматтандыруды 
қолданатын немесе саланың басқа қажеттіліктерін қажет ететін немесе шешім қабылдаушылар үшін 
ақпарат жинайтын компаниялар үшін өзекті. Трансформациялау оңай емес, материалдық жағынан да, 
ресурстар жағынан да үлкен шығындарды талап етеді, сондықтан Манн оған кіріспес бұрын он 
сұраққа жауап беруді ұсынады. Оның ойынша, дұрыс жауаптар мақсаттарды түсінуге жəне көші-қон 
жоспарын құруға көмектеседі. 

Цифрлық трансформация-бұл түбегейлі өзгерістер. Ол өнімнің қалай жасалғанын, өндіріліп, 
сатылып, жеткізіліп, қызмет көрсетілетінін өзгертеді. Цифрландыру бас директорларды компанияның 
өз бизнес-үдерістерін қалай орындайды, басқарудың қандай əдістері пайдаланылады жəне ақпараттық 
жүйелер қалай құрылды, сондай-ақ клиенттермен өзара қарым-қатынас сипаты туралы бəрін білуге 
мəжбүрлейді.[2] 

Кəсіпорын басшыларынан «цифрлық» дегеннің не екенін сұрағанда, кейбіреулер бұл АТ бөлімі 
үшін жасалынған термин деп санайды. Басқалары сандық маркетингке немесе сатылымға назар 
аударады. Бірақ аз адамдар сандық түрлендірудің нені білдіретіні туралы кең, біртұтас пікірге ие. 
МакКинси сарапшылары сандық түрлендіруді адамдарға, құрылғыларға жəне физикалық нысандарға 
кез-келген жерде байланыстырудың лезде, еркін жəне мінсіз мүмкіндігі ретінде қарастырады. Сандық 
технологияның нақты анықтамасынсыз компаниялар цифрлық трансформацияны өз ісімен 
байланыстыру үшін күресуде. [3] 

SAP жəне Oxford Economics жүргізген зерттеуге сəйкес, əлемдік компаниялардың 84% өкілдері 
алдағы бес жылда сандық түрлендіру өмір сүру үшін маңызды болады деп санайды. Алайда, 
респонденттердің тек 3% -ы өз компанияларын өзгертуге қадам жасады. Егер сіздің компанияңыздың 
артта қалғандарын қаламасаңыз, сіз цифрландыруды қолданған немесе оны жасағысы келетіндердің 
қатарында болуыңыз керек. Егер мұндай қадамдар бұрын жасалған болса, сəтсіздіктерден сабақ алу 
керек (бар болса). 

Сонымен қатар, барлық жеткізу тізбегінің шеңберінде цифрлық технологияларды енгізу 
үрдістерді оңайлатуға жəне синхрондауға, сондай-ақ шешімдер қабылдау жағдайларын жан-жақты 
есепке алуда мынадай мүмкіндіктер береді:  

1. Өндірістік процестерді басқару жүйесін оңтайландыру;  
2. Профилактикалық техникалық қызмет көрсету жəне жөндеу;  
3. Қосалқы бөлімшелердің бизнес-үдерістерін зерттеу;  
Кəсіпкерлік құрылымдар қызметінің цифрлық өзгеру белгілері: 
1) Цифрлық өнімдер жағынан өнімнің барлық мазмұны материалдық - заттық пішіннен сандық 

пішінге яғни цифрлық түрге ауысады, бұл ретте өнімнің материалды заттық нысаны сақталып, тек 
өнімді пайдаланудың цифрлық көрінуіне басым назар аударылады;  

2) Құнды жасау тізбектерін цифрлық ұйымдастыру: ұйымның қызмет бизнес-платформалар құру 
жолымен өзінің барлық контрагенттері мен клиенттерімен терең кооперациялық желі неігзінде 
цифрлық ұйымдастыруға маманданады.[4] 

Екініш бір маңызды сұрақтардың бірі ол цифрландырудың қай бағыттары жақсы?.Осы сұраққа 
жауап ретінде алатын болсақ көптеген компаниялар барлық процестерді өзгерте бастайды жəне ең 
бастысы, сəтті жасаса, бұл тым оптимистік нысанда болады. Дегенмен, көп нəрсе кəсіпорынның 
қажеттілігіне байланысты: кейде бизнестің маңызды бағыттарын түрлендіруді бастау керек болады, 
бірақ, əдетте, бұл қауіпті іс жəне оны жасауға аздар. Көпшілігі эксперимент жүргізу үшін екінші 
немесе одан да маңызды бизнес бағыттарын таңдап, жарыққа төзімділік жолымен жүреді. 

Нəтижелей келе өзгерістерге тез бейімделу жəне клиенттің күтулеріне бейімделіп, жұмысты 
жылдам оңтайландыру - бизнесті цифрландыру негізгі міндеттер болып табылады. Клиенттерге 
қызмет көрсету жылдамдығы мен сапасы туралы үміттер тез өсуде. Бұл əсіресе тұтынушылардың жас 
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буынына қатысты. Қызмет көрсетудің жоғары деңгейі əдеттегі талапқа айналуда. Несие алу, қызметті 
іске қосу, тауарларға тапсырыс беру, шығындар туралы ақпаратқа қол жеткізу, кеңестер алу - 
клиенттер осының барлығын «қолында» болған құрылғылардың көмегімен орындағысы келеді. 
Тұтынушылар уақыттарын көбірек бағалайды, оларға жедел кері байланыс, сонымен қатар олардың 
қажеттіліктерін қанағаттандыру үшін анық жəне ыңғайлы интерфейс қажет. Ақпараттық 
ресурстардың жақсы дизайны, онлайн-чаттардың болуы, жеке тəсіл - осының бəрі цифрлық əлемнің 
бөлігі. Оған дайын емес компаниялар жай жоғалып кетуі мүмкін. 
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Түйіндеме: Мақалада стартап ұғымы айқындалған, стартаптардың жіктелуі келтірілген,олардың 

негізгі артықшылықтары мен кемшіліктері қарастырылған.Жоғары технологиялық стартаптардың 
айырмашылықтары мен негізгі сипаттамалары анықталды. Жоғары технологиялық стартаптар 
секторында жоғары технологиялық бизнесін дамытудың негізгі драйверлері анықталды жəне жоғары 
технологиялық стартаптарды құрудың негізгі əсерлері қарастырылды. 

Кілт сөздер: Стартап, инновациялық бизнес, шағын бизнес, жоғары технологиялы стартап, 
технологиялық патенттер. 

 
Қазіргі əлем өте тез өзгереді жəне əлемдік экономиканың дамуының алдыңғы қатарында жаңа 

стандартты емес идея, инновациялық технологиялар, ғылыми əзірлемелер мен зерттеулер, 
нарықтарды жаһандандыру болып отыр. Қазіргі уақытта жоғары технологиялық өндірістер 
секторының жекелеген елдердің экономикасына жəне əлемдік экономикаға əсерін тұтастай асыра 
бағалау қиын. Сарапшылардың бағалауы бойынша, қазіргі таңда жоғары технологиялық өнім 
секторының көлемі ақшалай мəнде шамамен 3 трлн долларды құрайды. 2025 жылға қарай бұл 
көрсеткіштің кем дегенде тұтас тəртіпке өсуі болжанып отыр, бұл осы сектордың жоғары 
инвестициялық тартымдылығы мен айтарлықтай даму əлеуетінің куəсі. Финляндия тиімді стартап-
экожүйелерді құру саласындағы əлемдік көшбасшылардың бірі болып табылады, ал бəсекеге 
қабілеттіліктің халықаралық рейтингісінде жетекші орынға ие. Финляндия дамыған 
инфрақұрылымды, əлемдік нарыққа қолжетімділікті, озық тəжірибе мен инвестицияларды түрлі 
көлемдегі жоғары технологиялық жобаларға ұсынады. 

Сегіз табысты стартаптың негізін қалаушы жəне танымал американдық кəсіпкер Бланк Стивінің 
анықтамасына сəйкес: Стартап-бұл жаңғыртылатын, масштабты жəне рентабельді бизнес-модельді 
іздеумен айналысатын уақытша құрылым. 

Шағын бизнестегі стартаптарға қызмет көрсету саласының шағын компаниялары жатады. 
Нарықтағы жетекші жағдай осы стартаптардың меншік иелерінің басымдығы болып табылмайды, ал 
олардың табыстылығы, əдетте, рентабельділіктің жоғары көрсеткіштерімен айқындалады. Сатуға 
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арналған стартаптар мобильді жəне интернет қосымшаларды құруға арналған төмен шығындармен 
сипатталады. Тəуекелді капиталды тартуды ескере отырып, əдетте, 1 млн., стартап кейіннен ірі 
компанияларға 5-50 млн долларға сатылады. Осындай стартаптарда жұмыс істейтін талантты кадрлар 
ерекше құнды. Əлеуметтік стартаптар, əдетте, пайда табу мақсатында емес, қойылған мəселені шешу 
мақсатында құрылады. Мұндай стартаптарды инновациялық коммерциялық емес құрылымдар 
ретінде анықтауға болады. Мұндай стартаптардың көп саны Денсаулық сақтау жəне ауыл 
шаруашылығы саласында құрылады. Ірі бизнестегі стартаптардың негізін қалаушы ірі 
компаниялардың өздері болып табылады, өйткені олардың дамуы көбінесе өзінің негізгі өнімінің 
жаңа нұсқаларын жетілдіру жəне жасау арқылы анықталады, яғни тұрақтандырушы инновациялар 
есебінен. 

Революциялық инновациялар əдетте ірі компаниялар жаңа өнімдерді жаңа нарықтарға жылжыта 
бастаған кезеңдерде орын алады.  Алайда мұндай инновацияларды тиімді енгізу үшін компания 
ішінде ауқымды стартаптарды қалыптастыру қажет, өйткені өлшемдер, құрылым жəне корпоративтік 
мəдениет көбінесе революциялық инновацияларды енгізуге кедергі келтіреді. Ауқымды стартаптарды 
жоғары технологиялар саласында кəсіпкерлер құруда. Бастапқы кезеңде осы стартаптар 
жаңғыртылатын жəне ауқымды бизнес-модельді құрумен айналысады. Ауқымның кейінгі өсуі,əдетте, 
Венчурлік капиталды тарту есебінен жүзеге асырылады. Ауқымды стартаптар көп жағдайда ірі 
технологиялық орталықтарда (мысалы,АҚШ-тағы Кремний алқабы, Финляндиядағы Хельсинки 
қ.жəне т. б.) орналасады. Нəтижесінде стартап иелері табысқа жеткен жағдайда жүздеген миллион 
доллар сату айналымымен компанияны алады[1]. 

Турбулентті экономика жағдайында бизнес-кеңістік түбегейлі өзгеруде жəне сондықтан 
стартаптардың (мобильді экономикалық ұйымдардың) рөлі күшейтілуде. Бастапқы бизнес-идеяларды 
ұсыну жəне оны табысты коммерцияландыру-бұл кез келген startupcompany үшін оңай жол. 
Экономикалық аспектілерден басқа стартаптар қызметін кеңінен пайдалану тəуекелдер мен 
бəсекелестік сияқты тақырыптар да маңызды. Көптеген азаматтардың əл-ауқатының экспоненциалды 
өсуі ғылымды қажетсінетін технологиялар мен стартаптарды ғана емес, сонымен қатар кəсіпкерлік 
қызметтің заңдылығын, еңбек этикасының ашықтығын қамтамасыз етеді. Стартаптар үшін 
инвестициялар алу үшін экономикалық жəне беделдік өлшемдер компанияның "генеалогиясы" 
экономикалық верификацияланатын қызметкерлер саны, "технологиялық циклдің" шығуында 
өнімнің инновациялық ғылымды қажетсінуінің жоғары дəрежесі болып табылады. Соңғы жылдары 
бүкіл əлемдегі стартаптардың сандық өсуі, олардың кейде жоғары тəуекелді артық қаржыландыруы 
оларға кең қызығушылық пен қоғамдық резонансты тартты. 

Стартаптар жұмыс істейтін жоғары бəсекелестік бизнес-орта (ultra-competitivestartupworld) жəне 
олар жиі қаржылық күйзеліске ұшырайтын (crashandburn), өйткені олардың басшылары өздерінің 
бизнес-идеяларымен əуестеніп, кəсіпкерліктің жағымсыз тарихи сабақтары туралы ұмыта отырып, 
көптеген кəсіпкерлерді тартады. Рэнди Комисар мен Джантун Рейгерсман көрсетіп отырғандай, 
заманауи бизнесте тұрақты жоғары тиімді кəсіпорын құру үшін қалай əрекет жасау керектігі туралы 
жеткілікті инсайдерлік ақпаратқа ие адамдар ғана кепілді жеңіске жетуіне болады [2]. Стартаптардың 
басым бөлігі күйреуіне қарамастан, олардың көптеген сəтсіздіктерінің алдын алуға болады.  Эрик 
Райс стартаптың жұмыс істеуін айрықша бизнес-құрылым ретінде қарастырады, ол принципті жаңа 
тауар өндіру немесе қызмет көрсету үшін экстремалды нарықтық белгісіздік жағдайында құрылады. 
Тиімді болып табылатын стартаптар "аман қалады" жəне қызметкерлердің креативтілігін пайдалану 
есебінен жоғары бəсекелестік бизнес-ортада оңай бейімделеді. Тиімділік факторлары: 
сертификатталған арнайы оқыту (validatedlearning), жоғары жылдамдықты ғылыми тəжірибе 
(rapidscientificexperimentation), сондай-ақ кешенді эксклюзивті міндеттердің стандартты емес 
шешімдерін іздеудің кездейсоқ когнитивті тəжірибесі (counter-intuitivepractices), бұл жаңа өнімді 
əзірлеудің қарқынмен циклдерін айтарлықтай азайтуға мүмкіндік береді. Əлеуетті тұтынушылармен 
тұрақты байланыс табысты стартап қызметкерлеріне өнімнің оңтайлы параметрлерін іздеу бағытын 
оңай өзгертуге мүмкіндік береді.  

Жоғары технологиялық стартаптардың негізгі  ерекшеліктері. Жоғары технологиялық 
стартаптардың басқа стартап жобалардан айырмашылығын анықтау маңызды. Бұрын ұсынылған 
жіктемеге сəйкес кез келген жоғары технологиялық стартап ауқымды стартап болып табылады. Бұл 
оны құру кезеңінде жаңа өнімді, өткізу нарығын жəне ауқымды бизнес-модельді іздеу жүзеге 
асырылады. Одан əрі даму үшін сыртқы инвестициялар, əдетте Венчурлік капитал түрінде қажет. 
Жоғары технологиялық стартаптың екі негізгі құрылымдық айырмашылықтарын атап өтуге болады: 

1) жоғары технологиялық стартаптар сатылатын немесе пайдаланылатын технологияларға 
патенттер иеленеді; 
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2) олардың ресурстарының едəуір бөлігі ғылыми зерттеулер мен əзірлемелерге (Research and 
Development) жіберіледі. 

Технологиядағы патенттер Бизнестің зияткерлік меншігін қорғау үшін қажет. Ғылыми 
зерттеулер мен əзірлемелер кейіннен патенттеуге болатын инновациялық технологияларды енгізу 
үшін базаны қалыптастырады. Патентті ресімдеу процесі тек құқықтық аспектілерді ғана емес, 
сонымен қатар технологияны сынақтан өткізу мен пысықтауды да қамтиды. Яғни инновациялық 
технологияны патент ресімделгеннен кейін сату мүмкін. Əрбір стартап өзінің одан əрі даму 
стратегиясын таңдайды. Стратегиялар бизнесті дамыту моделіне байланысты əртүрлі болуына 
қарамастан, жоғары технологиялық стартаптарды дамыту жөніндегі іс-қимылдардың кейбір жалпы 
бірізділігін атап өтуге болады. Демек, жоғарытехнологиялық стартаптар, мəні бойынша 
масштабталатын бола отырып, стартаптардың басқа түрлерімен салыстырғанда үлкен күрделі 
салымдарды талап етеді [3]. Дегенмен, талап етілген өнімді, жаңғыртылатын бизнес-модельді құру 
жəне өткізу нарығын анықтау шартымен стартаптың дəл осы түрі одан əрі дамыту үшін барынша 
əлеует береді. 

Жоғары технологиялық жəне дəстүрлі бизнесті салыстыру барысында жоғары технологиялық 
өнім(физикалық/11 зияткерлік/сервистік) бірінші кезекте жоғары білікті орындаушылардың 
радикалды, эволюциялық немесе жоғары технологияларды құру/пайдалану нəтижесінде алынған 
ғылымды қажетсінетін өнім болып табылатыны анықталды. Бұл радикалды жаңа өнім (рулық немесе 
жаңа өнім санаты) немесе дəстүрлі, бірақ бірегей қасиеттері бар жаңа өнім.  Сонымен қатар, жоғары 
технологиялық өнімнің ерекшелігі тұтынушылардың қалыптасқан мінез-құлқын жиі бұзады жəне 
тұтынудың жаңа технологияларын жасауды талап етеді, осы саладағы құзыреттіліктің жаңа 
негіздерін орнатады. Мұндай өнімнің табысы оның технологиялық жетілуіне ғана емес, нарықтық 
перспективаға да байланысты. 
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Түйіндеме: Мақалада Қазақстанның тау кен өнеркəсіп саласын цифрландырудың 
алғышарттарын қарастыра отырып, тау кен саласының ағымдағы жағдайы жəне цифрлық 
экономикадағы тау кен өнеркəсібінің алатын орны қарастырылған.  

Кілт сөздер: цифрлық экономика, тау кен өнеркəсібі, өндіріс, тау кен саласын цифрландыру, 
Индустрия 4,0. 

 
Бүгінде интернет экономика дамушы елдерде жылына 25% - ға дейінгі қарқынмен өсіп келеді, 

бұл ретте экономиканың бірде-бір секторы осындай қарқынға жақындай алмайды. Барлық жаһандық 
деректердің 90% соңғы 2 жылда жасалды. 35 млрд. құрылғы интернетке қосылған жəне деректер 
алмасуды жүзеге асырады-бұл сан əлем халқының жалпы санынан бес есе артық. Бірақ, сонымен 
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бірге үкіметтер мен корпорациялар кибершабуылдарға кең таралған жаңа құбылыстарға қарсы əрекет 
етуге жыл сайын жарты миллиллион АҚШ долларын жұмсайды.  

Цифрландыру бойынша күш – жігер адам капиталы белсенді дамып келе жатқан жаңа қоғамды 
құруға əкеледі-болашақтың білімі мен дағдылары ең жас жастан бастап тəрбиеленеді, 
Автоматтандыру жəне басқа да жаңа технологиялар есебінен бизнес жұмысының тиімділігі мен 
жылдамдығы артады, ал азаматтардың өз мемлекеттерімен диалогы қарапайым жəне ашық болады. 
Цифрлық революция біздің көзімізде орын алады. 

Жаңа цифрлық революция өндірістің бүгінгі тəсілдерін, жеткізу тізбегін жəне қосылған құнды 
жасау тізбегін өзгертеді. Индустрия 4.0, өнеркəсіптің цифрлық трансформация драйверлерінің бірі 
өндірісті ұйымдастыру тұжырымдамасы болып табылады, онда нақты уақыт режимінде физикалық 
процестердің мониторингі жүзеге асырылатын, орталықсыздандырылған шешімдер қабылданатын, 
сондай-ақ машиналардың өзара жəне адамдардың өзара əрекеттестігі жүзеге асырылатын физикалық 
объектілердің, процестер мен цифрлық технологиялардың интеграциясы есебінен қосымша 
құндылық қамтамасыз етіледі. Барлық физикалық активтерді тура цифрландыру жəне олардың 
интеграциясы жаппай өндірістен жаппай дараландыруға көшу үшін негіз жасайды, өндірістің 
икемділігі артады, жаңа өнімді игеру уақыты қысқарады, бұл жаңа бизнес-модельдерді іске асыруға 
жəне клиенттермен жұмыс істеудің жеке тəсілін қолдануға мүмкіндік береді. Осының барлығы 
өнеркəсіп кəсіпорындарының тиімділігі мен бəсекеге қабілеттілігін едəуір арттырады.  

Цифрлық технологиялар неғұрлым жоғары өнімділікті жəне неғұрлым төмен пайдалану мен 
инвестициялық шығындарды қамтамасыз етуі тиіс, өйткені олар объектілердің бəсекеге қабілеттілігін 
айқындайтын факторлар болып табылады. Бүгінде кəсіпорын басшылары цифрлау жобаларының 
өтелімділігіне жəне олардың бизнес үшін шынайы құндылығына жоғары көңіл бөледі. 

Төртінші өнеркəсіптік революция бүгінгі таңда əлемдегі ең өзекті үрдістердің бірі болып 
табылады. Индустрия 4.0 технологияларын енгізу арқылы өндірістік жəне көліктік шығындарды 
төмендету, бизнес-процестерді оңтайландыру, жаңа бизнес-модельдерді енгізу, өнеркəсіптік 
кəсіпорындардың бəсекеге қабілеттілігін айтарлықтай арттыру мүмкін болды.   

Тау — кен металлургия кешені (ТМК) - біздің өнеркəсіптің бəсекеге қабілетті жəне серпінді 
дамып келе жатқан секторларының бірі. Қазақстандық ТКМК бүгінде металл кендерін, көмір мен 
лигнит өндіру, металлургия өнеркəсібі, машиналар мен жабдықтардан басқа дайын металл 
бұйымдарын өндіру сияқты қызмет түрлерін қамтиды. 

Бұдан басқа, өнеркəсіпті цифрландыру жолындағы негізгі кедергілер анықталды, олардың 
ішінде: бизнес ортадағы цифрландырудан түсетін экономикалық пайданы жете түсінбеу, білікті 
кадрлардың жетіспеушілігі, отандық технологиялар мен құзыреттіліктің жеткіліксіз дамуы, 
цифрландыру үшін қажетті қаржы ресурстарының шектеулілігі, телекоммуникациялық 
инфрақұрылымның жеткіліксіз дамуы. 

Осыған сəйкес жəне халықаралық тəжірибені ескере отырып цифрландыруды жоспарлайтын 
жəне цифрлық технологияларды неғұрлым белсенді енгізуді ынталандыратын отандық 
кəсіпорындарды қолдау үшін қажетті экожүйені құруға бағытталған шаралар əзірленді. 

Қазіргі уақытта сандық технологиялар мүмкіндіктерінің демонстрациялық алаңына айналатын 
модельдік сандық фабрикалар құру бойынша жобалар табысты іске асырылуда. Сандық фабрикалар 
қосымша преференциялар алу – эксаумақтық өндіріс мəртебесін алу мүмкіндігін ұсынды. 

 2018 жылдың 1 қаңтарында елде ТМК 2064 кəсіпорны болды, оның 85 ірі, 79 орта жəне 1900 
шағын. Айта кету керек, өткен жылмен салыстырғанда ТМК кəсіпорындарының саны негізінен 
дайын металл өнімдерін өндірумен айналысатын шағын кəсіпорындар есебінен өсті. 

2018 жылдың III тоқсанының басында ТМК кəсіпорындарында барлығы 198,9 мың адам 
жұмыспен қамтылды. Бұл экономиканың ірі секторы. Оның ерекшеліктерінің бірі-бірқатар қалалар 
(моноқалалар) тау-кен өндіруші кəсіпорындардың жұмысына байланысты. Қазір жалпы əлемдік үрдіс 
— цифрландыру мен жасанды интеллект дамуының дамуы. Сайып келгенде, бұл еңбек нарығының 
болашағына, бүкіл халықтың өміріне əсер етеді. 

Ең бастысы-біз жұмыс күшін босату мүмкіндігіне дайын болуға жəне жұмыстан босатылатын 
қызметкерлерді, оның ішінде қайта оқыту арқылы тиімді жұмысқа орналастыру бойынша əлеует пен 
құралдар болуға тиіспіз. Бұл қайта даярлау мен біліктілікті арттырудың, оның ішінде ТКМК үшін 
кадрларды оқытудың барлық жүйесіне елеулі шақыру. Жаңа технологиялар орта мерзімді кезеңде 
жұмыс күшіне деген қажеттілікті күрт қысқартуы, сол сияқты оның құрылымын өзгертуі мүмкін. 

ТМК кəсіпорындарына бірқатар мəселелерді ескеруге мүмкіндік беретін сауатты стратегиялық 
жоспарлау қажет, олардың ішінде өндірістік шығындарды азайту, цифрлық шешімдерді енгізу 
есебінен компанияны бəсекелестік позициялау. 



90 

Қазіргі уақытта Қазақстанның тау-кен өнеркəсібінің əлемдік көшбасшылармен салыстырғанда 
технологиялық жарақтандырылуы жеткіліксіз, бұл тұтастай алғанда, Еңбек өнімділігі мен бəсекеге 
қабілеттіліктің төмендігіне əкеп соқтырады. Елдегі кен орындарының бір бөлігі қазіргі заманғы 
жабдықтармен жəне деректерді берудің дамыған желілерімен (21%) жабдықталғанына қарамастан, 
кен орындарының елеулі бөлігі жаңғыртуды қажет етеді. Осылайша кен орындарының 56% - ы 
желілердің жоқтығымен немесе олардың жеткіліксіз дамуымен сипатталады, кен орындарының 23% - 
ы жабдықтарды толық ауыстыруды талап етеді. 

Өндіруші өнеркəсіптің цифрлық құрамдас бөлігінің дамуының неғұрлым маңызды тежеуші 
факторларының арасында қаржы ресурстарының шектеулілігі, салада да, ат – да гибридті 
мамандануы бар білікті кадрлардың жетіспеушілігі, цифрландыруды енгізуден экономикалық 
пайданы жеткіліксіз түсіну, сондай-ақ инфрақұрылымды шектеу болып табылады. "Төртінші 
өнеркəсіптік революция немесе" Индустрия 4.0 " бүгінгі таңда əлемдегі ең өзекті үрдістердің бірі 
болып табылады. Киберфизикалық жəне роботталған жүйелерді, үлкен деректерді жəне басқа 
технологияларды талдауды енгізумен өндірістік жəне көліктік шығындар төмендейді, бизнес-
процестер оңтайландырылады, жаңа бизнес-модельдер енгізілуде, сондай-ақ өнеркəсіптік 
кəсіпорынның бəсекеге қабілеттілігі айтарлықтай артады. Осының бəрі заманауи өнеркəсіптің 
бейнесін өзгертеді" 

Тау-кен өндіруші компаниялардағы Стратегиялық жоспарлау аз шығынмен кен өндірудің ең 
жоғары көлемін қамтамасыз етуге бағытталды. Кейіннен аз шығынды өндірістің тұжырымдамасы 
технологиялық процестердің түбегейлі өзгеруінен гөрі шикізат тауарларының бағасына жоғары назар 
аудару жағына қарай пысықталды. 

Стратегияны əзірлеу кезінде тау-кен өндіруші компаниялар деректерді пайдалануға негізделген 
тəсілдерді ұстануы тиіс. Мұнда негізгі кезең деректерді пайданы арттыру мүмкіндіктерін сандық 
бағалау сұрақтарына жауап беру үшін ғана емес, сонымен қатар тиісті сапалы талдау жүргізу үшін де 
пайдалану болып табылады. 

Бүгінде саланың ірі отандық компаниялары цифрландыруды ескере отырып, өзінің даму 
стратегиясын қалыптастырды жəне қазірдің өзінде оң мысалдар бар. Олар "Еуразиялық Топ", 
"Қазмырыш", "Арселормиттал Теміртау", "Қазақмыс" корпорациясы, "Қазминералс" сияқты 
компаниялар. 

Сонымен қатар, озық əлемдік сарапшылармен бірлесіп жүргізілген елдің өңдеу өнеркəсібін 
талдау өңдеу өнеркəсібі кəсіпорындарының 80% - дан астамы жəне өндіруші өнеркəсіп 
кəсіпорындарының 60% - ы Индустрия 2.0 (жартылай автоматтандырылған операциялар) деңгейінде 
немесе автоматтандырылған өндіріске көшу кезеңінде екенін көрсетті. Бұл Қазақстанның үлкен 
жолдың басында екенін білдіреді.  

Бұдан басқа, өнеркəсіпті цифрландыру жолындағы негізгі кедергілер анықталды, олардың 
ішінде: бизнес-ортада цифрлаудан экономикалық пайданы жеткіліксіз түсіну, білікті кадрлардың 
жетіспеушілігі, отандық технологиялар мен құзыреттіліктің жеткіліксіз дамуы, цифрландыру үшін 
қажетті қаржы ресурстарының шектеулілігі, телекоммуникациялық инфрақұрылымның жеткіліксіз 
дамуы. 

Осыған сəйкес жəне халықаралық тəжірибені ескере отырып цифрландыруды жоспарлайтын 
жəне цифрлық технологияларды неғұрлым белсенді енгізуді ынталандыратын отандық 
кəсіпорындарды қолдау үшін қажетті экожүйені құруға бағытталған шаралар əзірленді. 

Қазіргі уақытта цифрлық технологиялар мүмкіндіктерінің демонстрациялық алаңына айналатын 
модельдік сандық фабрикалар құру бойынша жобалар табысты жүзеге асырылуда. Сандық 
фабрикалар қосымша преференциялар алу туралы ұсыныс жасады – эксаумақтық өндіріс мəртебесін 
алу мүмкіндігі. 
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The most important part of the new information society is its global character. The large-scale 

transformations taking place today all over the world are due to the rapid development of information and 
communication technologies. The Charter of the global information society [1] notes that «information and 
communication technologies are one of the most important factors influencing the formation of a twenty-first 
century society. Their revolutionary impact relates to people's lifestyles, education and work, as well as the 
organization of interaction between government and civil society. Information and communication 
technologies are rapidly becoming a vital driver of the global economy." 

Information has an immeasurable potential for both creative and destructive impact. It is obvious that 
the global information network Internet is the largest and most widespread source for the world information 
space. Information in the global network has become a key strategic resource of any state, and the scale and 
methods of using information are actively used in political processes in many countries on a par with the use 
of traditional resources. 

Global informatization and development of KazNet, on the one hand, and the unwillingness of the state 
and business to do this, on the other hand, led to the fact that the country's information and communication 
infrastructure and national information resources were the most vulnerable objects of influence from 
unfriendly States, terrorist organizations, criminal groups, individual attackers and specially created 
compromising material. The threat of international information terrorism and information wars have become 
important geopolitical factors. 

In modern conditions, Kazakhstan concedes its own information environment to the external influence 
of business companies from the countries of the Eurasian economic Union. Kazakhstan needs a set of 
systematic measures to improve information and cybernetic technologies, which should provide support and 
development of the business community in the country's information field. 

The current state of the information environment and Internet space of Kazakhstan the Basis for the 
development of the economy of Kazakhstan is the technological revolution and the use of new technologies. 
There is a convergence of information and communication technologies, integration of information 
resources, miniaturization and integration of functions of various devices, and the development of mobile 
communications. There are systemic changes not only in the business community, but also in the entire 
country. 

The information environment, the Internet space, and the business community of Kazakhstan are now 
influenced by several important factors: the state of the world economy; oil prices; the conflict in Ukraine; 
Western sanctions against Russia; state regulation measures; and the freely floating exchange rate of the 
national currency, the tenge [2,3]. 
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Significant characteristics of the modern development of the information environment in Kazakhstan 
are: 

- large growth in the number of new websites, companies and businesses in the industry; 
-the emergence of digitized information resources; 
-activation of traditional economic sectors in the virtual space; 
- "flow" of funds from traditional trading to electronic trading; 
-significant influence of the political situation in the world on the information space of Kazakhstan; 
- Russian-language and Kazakh-language information spaces that often do not intersect with each other; 
-lack of large retail networks and weakness of organized trade; 
-small percentage of the urban population and only two millionaire cities; 
-the state's focus on organized trade, non-cash payments and the development of e-Commerce; 
-development of e-government and transfer of public services to the Internet; 
-significant state information order; 
-presence of users from Russia, Ukraine and other CIS countries in Kazakhstan's information 

environment; 
-the prevalence of international cards such as Visa, Mastercard, and others that allow you to make 

purchases in online stores; 
- weak content production, as can be seen from the number of books published. 
One of the key factors for improving the country's competitiveness and accelerating economic 

diversification is a favorable business climate. 
The main content of state participation in this field is reduced to providing legal, legislative, financial, 

scientific and technical, production and technological, and organizational and economic conditions for the 
creation and application of information technologies in the global Internet. In Kazakhstan, the formation of 
the basic foundations of the information society has been completed. The program "Reducing information 
inequality" has been completed, and the legal basis for informatization has been laid. E-government and 
national information and communication infrastructure are successfully developing to provide public and 
private services based on broadband access technologies. 

Over the past few years, a whole set of laws has been developed and is being considered in the field of 
informatization of the environment, electronic Commerce, compliance with intellectual property rights, 
development and improvement of modern payment systems, and regulatory and legal activities of the media. 

The current stage of development of the information society in Kazakhstan is characterized by an 
increasing and dominant role of the information environment, which is the most important factor in the 
economic development of the country. 

In Central Asia, Kazakhstan's ICT industry is developing most dynamically and progressively. At the 
same time, there is a huge "digital divide" that represents differences between countries in the level of access 
to and use of information and communication technologies (ICTs). The "digital divide" in the technical 
capacity and quality of broadband, in turn, leads to a gap between mentality and civil society. In the center of 
the Eurasian space, Kazakhstan has a very close relationship with such powerful cultural influences as 
Russian, Chinese, and Arab-Islamic. 

The fundamental principle of the formation of the information environment of the Republic of 
Kazakhstan is understood as the state of protection of the business community and national interests in the 
information environment, determined by the combination of balanced interests of business, society and the 
state. The state does not realize its essence and is not a trusted means of communication with business. In 
addition, the connection with the public opinion of business as a means of feedback and public 
administration in the Kazakh information sphere has been lost. The only representative of the country's 
business community in state authorities is the national chamber of entrepreneurs of the Republic of 
Kazakhstan "Atameken", which represents several industry associations and organizations of the information 
and ICT industries in the country. 

E-Commerce is becoming increasingly important. In General, the electronic economy (the term "digital 
economy" is also used in everyday life) is an environment that exists exclusively thanks to digital 
telecommunications networks, in which entities can carry out any economic activity. The e-economy is also 
considered an economy that operates on electronic goods and services produced by e-business and e-
Commerce. Payments for services and goods of the electronic economy are made with electronic money 
[4,5]. There is another definition of the e-economy that describes it as a global network of economic and 
social activities that is accessible through platforms such as the Internet, mobile and touch networks.  

Virtual goods and e-money are a unique feature of the e-economy, since they cannot exist in the real 
economy. They can only appear within the virtual economic activity, thus creating a new stage for the 
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development of the information economy, within which there is a global transition from the "movement of 
atoms" to the movement of bits.  Confirming the idea of Nicholas Negroponte, it should be noted that a 
complete transition from the "movement of atoms" to the movement of bits is hardly completely possible. 
The physical dependence of the virtual world on computer technology and telecommunications can serve as 
a limitation, since they ensure the smooth operation of the virtual world and the electronic economy. 
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Цифровая экономика определяется как экономика, которая фокусируется на цифровых и 
вычислительных технологиях. Она по существу охватывает все деловые, экономические, социальные, 
культурные и другие действия, которые поддерживаются сетью и другими технологиями цифровой 
связи. На сегодняшний день цифровая экономика продолжает стремительно развиваться с большой 
скоростью благодаря возможности собирать, анализировать и использовать огромные объемы 
цифровых данных практически обо всем. Эти цифровые данные являются результатом цифровых 
следов деловой, социальной и личной активности людей, происходящей на различных цифровых 
платформах. 

Цифровая экономика и информационно-коммуникационные технологии всё больше и больше 
затрагивают сферы общественной жизни населения. Рабочее, а также личное время любого человека 
не обходится без ежедневного использования наиболее распространенных средства ИКТ, а именно, 
компьютерной техники и сети Интернет. Так, согласно отчету Всемирного банка, развитие и широкое 
использование интернета способствует расширению масштабов торговли, более эффективному 
использованию капитала, усилению конкуренции, созданию новых рабочих мест и, в конечном итоге, 
повышению производительности труда [1]. 

В 2017 году была утверждена важная комплексная государственная программа «Цифровой 
Казахстан», которая нацелена на повышение уровня жизни каждого жителя страны за счет 
использования цифровых технологий. Основными целями программы стали ускорение темпов 
развития экономики Республики Казахстан и улучшение качества жизни населения, а также создание 
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условий для перехода экономики на принципиально новую траекторию – цифровую экономику 
будущего [2]. 

Важно отметить, что без развития фундамента цифровой экономики –доступности современных 
информационно-коммуникационных технологий, не может быть и речи о построении самой 
цифровой экономики. Под информационно-коммуникационными технологиями (ИКТ) понимаются 
все технологии, используемые для управления телекоммуникациями, вещательными СМИ, 
интеллектуальными системами управления зданием, аудиовизуальными системами обработки и 
передачи, а также функциями управления и мониторинга на основе сети. Хотя ИКТ часто считают 
расширенным синонимом информационных технологий (ИТ), сфера его применения более широка. 
Основной составляющей развитой ИКТ инфраструктуры является широкополосный доступ в 
Интернет. Здесь же Казахстан столкнулся с проблемой не обеспеченности многих сел 
широкополосной сетью, что в свою очередь увеличило цифровое неравенство. Однако данная 
проблема не осталась без внимания, таким образом за последние два года, АО «Транстелеком» 
обеспечило доступ к глобальной сети 262 населенным пунктам Казахстана.Многочисленные 
социально значимые объекты – больницы, школы, органы государственного управления получили 
доступ к Интернету, тем самым удовлетворив информационные потребности населения, бизнеса и 
государства. По данным республиканского делового еженедельника «Курсив», АО «Транстелеком» 
не собирается останавливаться на достигнутом, до 2021 года компания планирует обеспечить 
интернетом свыше 1,2 тыс. государственных и бюджетных организаций в 426 сельских населенных 
пунктах Казахстана. 

 
Таблица 1 
Основные показателисостояния отрасли ИКТ за 2014-2018 гг. 

Показатели 2014 2015 2016 2017 2018 
Объем производства промышленной продукции 
(товаров, услуг) отрасли ИКТ, млн. тенге 

30 168 17 492 22 804 21 244 22 509 

Число организаций отрасли ИКТ, ед. 7 120 7 715 8 506 9 334 10 192 
Инвестиции в основной капитал отрасли ИКТ, млн. 
тенге 

119 194 102 001 54 776 74 305 98 503 

Экспорт товаров отрасли ИКТ, млн. долларов 401 104 76,9 82 93 

Импорт товаров отрасли ИКТ, млн. долларов 2 990 1 938 1 651 2 051 2 293 

П р и м е ч а н и е – Составлено автором по данным Комитета по статистике МНЭ РК [3] 
 
За период с 2014 по 2018 год, в отрасли ИКТ прибавилось число организаций, существенно за 

счет увеличения числа малых предприятий. Объем производства промышленной продукции отрасли 
ИКТ существенно снизился с 2014 года, но с 2018 года снова набирает обороты. Инвестиции в 
основной капитал на 2018 год составили 98 млрд. тенге, из них собственные средства составили 
около 94 млрд тенге, а средства республиканского и местного бюджетов 2,8 млрд. тенге.Импорт 
товаров отрасли ИКТ за последние три года значительно увеличился, что нельзя сказать о экспорте. 
За 2015 экспорт товаров отрасли ИКТ резко снизился в 3,9 раза и продолжил свой спад. Причины 
снижения связаны с замедлением и практически технической рецессией экономик соседних стран, 
куда в основном поставляются казахстанские товары. В 2017 году ситуация улучшилась вместе с 
экспортом увеличились и показатели импорта товаров и инвестиций в основной капитал.В целом, с 
начала действия госпрограммы «Цифровой Казахстан» все показатели отрасли ИКТ увеличились, что 
так же положительно повлияло на всю экономику страны. 

Рассматривая состояние отрасли информационно-коммуникационных технологий, необходимо 
также уделить внимание одному из ее относительно новых средств – Интернету, который является 
основной для осуществления электронной торговли. Развитие электронной торговли, в свою очередь, 
является одной из задач первого ключевого направления госпрограммы «Цифровой Казахстан» - 
«цифровизации отраслей экономики». Следует отметить, что электронная торговля способствует 
эффективному развитию не только отраслей экономики, но и имеет положительный эффект на 
социальную сферу. Таким образом население страны получает доступ ко всевозможным товарам и 
услугам, выбирая именно те, которые наиболее удовлетворяют их потребности, при этом экономя 
своё время. 

Как видно из таблицы 2, наибольший интерес в использовании сети Интернет населением 
Республики Казахстан, представляет размещение информации или мгновенный обмен сообщениями, 
далее преследуетсяцель скачивания фильмов, изображений, музыки, просмотр видео, прослушивание 
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музыки, игра или скачивание игр. Что объясняется ежедневной необходимостью социума в общении 
и в приятном времяпровождении досуга. Наряду с увеличением вышеперечисленных показателей, 
отмечается снижение показателя чтение или скачивание онлайновых газет или журналов, 
электронных книг. На третьем месте стоит показатель, непосредственно относящийся к электронной 
торговле – получение информации о товарах и услугах. Несмотря на то, что его значения, не 
достигают уровня 2014 года,  за последние 4 года, отмечается положительная тенденция. 

 
Таблица 2 
Использование сети Интернет в целях поиска информации и онлайн услуги за 2014-2018 гг., в 

процентах 
Цель 2014 2015 2016 2017 2018 

Получение информации о товарах и услугах 38,4 31,4 34,7 35,1 36,8 
Поиск информации, связанной со здравоохранением, или 
услугами в области здравоохранения 

17,7 15,2 17,2 16,8 16,0 

Размещение информации или мгновенный обмен 
сообщениями 

28,4 25,7 63,5 72,2 75,4 

Скачивание программного обеспечения или приложений 9,7 7,7 11,5 10,2 11,2 
Скачивание фильмов, изображений, музыки, просмотр 
видео, прослушивание музыки, игра или скачивание игр 

56,7 52,4 60,4 61,2 63,3 

Чтение или скачивание онлайновых газет или журналов, 
электронных книг 

17,1 15,3 14,8 12,5 12,1 

П р и м е ч а н и е – Составлено автором по данным Комитета по статистике МНЭ РК [3] 
 

 
Получение информации о товарах и услугах является одной из трех главных целей пользования 

сети Интернет, тем самым имеет прямое влияние на развитие деятельности электронной торговли в 
стране. Далее приведен рисунок характеризующий распределение пользователей, осуществивших 
покупку через сеть Интернет, по типам продавцов товаров и услуг, в процентах. За 2018 количество 
пользователей осуществивших покупку у отечественных продавцов заметно увеличилось по 
сравнению с 2017 годом, также превысив показатель 2016 года. Такая тенденция наблюдается и у 
числа пользователей осуществивших покупку у продавцов других стран. Однако показатель 
пользователей осуществивших покупку у продавцов стран ЕАЭС уменьшился вдвое по сравнению с 
показателем 2016 года, и продолжил снижаться в 2018 году. 

 
Рисунок 1. Распределение пользователей, осуществивших покупку через сеть Интернет, по 

типам продавцов товаров и услуг, в процентах 
П р и м е ч а н и е – источник [3] 
 
Подобное распределение пользователей, говорит о том, что население охотнее отдает 

предпочтение покупке товаров и услуг именно отечественных продавцов, что не может не радовать. 
Все это свидетельствует о прогрессирующей трансформации маркетинговой деятельности в нашей 
стране. По данным информационно-аналитические издания «Мир финансов. Капитал. Инвестиции. 
Технологии»,вренкинг крупнейших казахстанских торговых интернет-площадок пообъему выручки 
отонлайн-продаж по итогам 2019 года вошли 30 торговых интернет-площадок.Бесспорным лидером 
как и в 2018 году стал Kaspi.kz, следом разместился национальный авиаперевозчик AirAstana. А 
далее такие сервисы онлайн-продаж билетов как Chocotravel иAviata, создав объединенную 
компанию. 
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Благодаря широкому развитию информационных-коммуникационных технологий появилась 
возможность трансформировать традиционные подходы в маркетинговой деятельности в новые виды 
деятельности. Преимуществом данных компаний и право на лидерство среди отечественных и 
зарубежных представителей товаров и услуг, является не только их технологическая оснащенность, 
но и эффективно подобранные подходы в маркетинговой деятельности. Вышеупомянутые компании 
смогли трансформировать методы традиционного маркетинга и создать прочную основу, использовав 
популярные социальные сети, цифровые рекламные кампании, блоги, сайты, SEO продвижение, а 
также входящий и мобильный маркетинг. Тем самым они не только утвердили имидж своего бренда, 
но и оказали позитивный эффект на развитие цифровой грамотности населения страны. 

Информационно-коммуникационные технологии оказывают огромное влияние на развитие 
маркетинга, так как используются в маркетинговой деятельности на регулярной основе. Сайты, 
блоги, социальные сети, электронная почта, система управления взаимоотношениями с клиентами 
(CRM) и прочее позволяют всем организациям вовлеченным в маркетинговую деятельность 
развиваться, снижать свои затраты и увеличивать эффективность деятельности. Помимо этого, 
информационно-коммуникационные технологии способствуют оптимизации многих процессов, что 
позволяет потребителям приобретать оперативность и качественность информации и данных. Также 
постоянно происходит процесс интеграции разнообразных компьютерных и программных продуктов, 
направленный на создание платформ и систем непрерывного взаимодействия потребителей и 
поставщиков. Появляется возможность охватить большее количество потенциальных потребителей, и 
сделать продвижение максимально адресным и нацеленным. Само взаимодействие становится 
сетевым и увеличивается вовлеченность потребителей. При этом традиционный цикл маркетинговой 
деятельности, включающий проведение маркетинговых исследований, планирование и реализацию 
маркетинговых мероприятий, реализуется в виде программных продуктов, обеспечивающих 
мгновенную реакцию системы на изменяющиеся запросы клиентов [4]. 

В данное время можно видеть насколько значительно увеличиваются различные возможности 
информационно-коммуникационных технологий на основе: перехода к экономике знаний, которая 
является одним из ключевых факторов развития цифровой экономики. Благодаря прогрессивному 
развитию информационно-коммуникационных технологий, становится возможным: повышение 
уровня качества жизни населения, оказание позитивного влияния на социальные процессы; 
изменение характера и способа занятости населения; расширение возможности применения 
информационно-коммуникационных технологий для охраны окружающей среды. 
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Kazakhstan. Based on a detailed analysis, recommendations are made to improve the state's social policy in 
determining the consumer basket. 

Keywords: consumer basket, living minimum, meat and fish products, non-food goods. 
 
A consumer basket is a list of essential items and services approved by law for a certain period of time. 

When drawing up a consumer basket, food, clothing items, medical preparations, as well as the cost of 
housing and communal services, transport services, and some other types of expenses are taken into account. 
This data changes every year. Or rather, monthly, but there is less difference. For example, in January 2015, 
1,059 tenge fell per capita, and by June the number had risen to 1,977. What can we say about the fact that in 
2012 it was in the range of 15-17 thousand. Accordingly, the volume of the consumer basket changes. The 
consumer basket of Kazakhstan has its own characteristics. 

Since the end of the summer, the cost of living in Kazakhstan has increased compared to previous 
periods. Its value was more than 30 000 tenge. Note that the cost of living varies for each region. Last year, 
Mangistau region traditionally took the first place: 39,400 tenge. Next, 2 and 3 places in terms of the 
subsistence minimum were taken by Nursultan, Almaty with indicators of 37,700 and 35,200 tenge. 

 

 
Figure 1. Structure of the cost of living 

Note - source of [1] 
 
In 2020, Kazakhstan plans to revise the amount of the subsistence minimum. Last year, meat and fish 

products accounted for almost 35% of the food basket. Dairy products and eggs accounted for 24.9%. Next 
year, it is planned to increase the share of bread and cereals from 12.5% to 12.9%, as well as the volume of 
fruits and vegetables - from the earlier 24.9%. The following cost structure is established: 55% of expenses 
will go to the food basket, and 45% will be occupied by non-food products and paid services. The amount of 
the subsistence minimum in 2020 will be equal to 31,183 tenge.  

In fact, this is something that is not just necessary for calculating the living wage by the authorities, but 
also a list that will help the population live adequately with minimal food costs in supermarkets and markets. 
In other words, it is quite clear that the consumer basket is a list of products that you can afford, for example, 
for retirement. To be more precise, it is about 21.5 thousand tenge.  

And now to the main point. The minimum consumer basket includes the following: the cost of services 
and various products that are not food products: for example, clothing, household chemicals, etc. the cost of 
the food basket itself (meat, vegetables, fruits, muffins, and so on-in a word, food. 

The consumer basket of Kazakhstan is established by law 474-1 of 1999. 
The size of the consumer basket in 2019 
In monetary terms, this indicator is currently 29,698 tenge. It is at this level that the country's living 

wage has been set since January 1 of this year. It should be noted that the cost of living is significantly lower 
than the minimum wage of a citizen of Kazakhstan, which currently amounts to 41,500 tenge. 

According to the legislation of the Republic of Kazakhstan, these values are indexed annually since 
2010. Before that, the indicator was set by the authorities for 5 years and did not change in any way even in 
the case of crisis events. It is also important to understand that the PM is only used to calculate payments that 
rely on socially vulnerable segments of the population. These include disabled people, orphans, large 
families, and so on. 

What does the consumer basket consist of? 
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To begin with, we note that the cost of living is based on the consumer basket. The calculation also 
takes into account mandatory payments, for example, for utilities or for your unsecured loan. 

As for the consumer community itself, this does not include services. According to the authorities, 
spending on survival services is not necessary, or their use should not be monthly. Thus, only food and non-
food items can be placed in the customer's cart. What is it? 

Food is a product that a person eats or uses for cooking as ingredients. 
Non-food products are products that do not belong to food. For example, clothing. 
From 1998 to 2018, which is 20 years, food products accounted for 60% of the space in the cart, and the 

remaining 40% - for other purchases. Since 2018, the government has revised the bar and now food and raw 
materials account for 55%, while clothing and household goods account for 45%. Thus, today people should 
spend 16 thousand tenge for food and 13 thousand tenge for non-food products. 

What is included in the" food " basket? 
So, we have about 16 thousand tenge to buy food for a month. The authorities allocate this amount for 

good reason. Officials, together with nutritionists and economists, calculate the necessary amount of food for 
a person to live without starving. However, they calculate the necessary amount of food for the year. So, 
what do the authorities offer us to buy for 196 thousand tenge a year: 

Meat products. Namely - 
− 84 kg of milk and fermented milk products 
− 15 kg of beef, 
− 9 kg of pork, 
− 6.3 kg of lamb, 
− 5 kg of poultry, 
− 3.3 kg of horse meat, 
− 3 kg of sausage products, 
− 8.4 kg of fish\pike perch 
− 142 chicken eggs 
Cereals and flour - 
− 13 kg of flour, 
− 31 kg of wheat bread, 
− 4.8 kg of rye bread, 
− 4.4 kg of pasta, 
− 8.5 kg of rice 
− 2 kg of oatmeal, 
− 2 kg of buckwheat, 
− 2 kg of semolina 
Vegetables and fruits - 
− 95 kg of potatoes 
− 25 kg of cabbage 
− 20 kg of carrots 
− 20 kg of onions 
− 5 kg of tomatoes 
− 5 kg of cucumbers 
− 10 kg of watermelon 
− 25 kg of other fruits 
− 4.8 kg of berries 
− 0.5 kg of dried fruit 
Spices and tea - 
− 2.19 kg of salt, 
− 0.05 kg of yeast 
− 0.02 kg of other spices 
− 0.67 kg of tea 
According to experts, this volume of products is enough for 12 months for the average citizen of 

Kazakhstan to not live without hunger and at the same time not to deny yourself anything. Taking into 
account all products, the daily rate for a person is 1200 calories per day. 
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It is also important to understand that the cost of living, and, accordingly, the food basket, differs 
depending on age. The authorities divide the indicator into citizens of retirement age, children under 13, 
teenagers from 14 to 17 and adults. However, there is no separate basket for each category. 

Who needs to know the size of the prod basket or the living wage? 
As we said earlier, this indicator is used by the authorities primarily to determine the amount of benefits 

for socially vulnerable segments of the population. 
Who are the socially disadvantaged? 
− Invalids 
− Disabled child 
− Poor family 
− Child-orphans 
− Large family 
− Pensioners without guardianship 
The cost of living for socio-demographic groups is as follows: for children under 13 years of age, the 

cost of living was 28.4 thousand tenge, for men and women over 18 years of age – 37.5 thousand and 29.8 
thousand tenge, respectively, and for pensioners and older people – 29.6 thousand tenge.  

In the context of regions, the highest value of the subsistence minimum traditionally falls on the 
Mangistau region: 39.4 thousand tenge-8.4% more than the same period last year (36.3%). The second and 
third places in terms of the subsistence minimum are occupied by Nur-Sultan and Almaty: 37.7 thousand and 
35.2 thousand tenge, respectively. It should be noted that only in five of the 17 regions of the country, the 
cost of living exceeds the national average.  

The lowest value of the subsistence minimum is observed in Pavlodar region (28.6 thousand tenge), 
Kyzylorda region (28.7 thousand tenge) and Shymkent (29.1 thousand tenge).  

The structure of the subsistence minimum is set at a ratio of 55% for the food basket and 45% for non-
food products and paid services. Meat and fish products account for 34.4% of the food basket (32.9% a year 
earlier).  

In turn, dairy, fat-and-oil products and eggs make up 24.9% (a year earlier-25.3%). The share of bread 
and cereals increased from 12.2% to 12.5%, while the share of fruits and vegetables decreased quite 
noticeably – from 26.2% to just 24.9%. Sugar, tea, and spices accounted for 3.3% of the cost of living (3.5% 
a year earlier). 
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Предпринимательство движущая сила рыночной экономики, поскольку степень его развития 

определяет темпы экономического роста, структуру и качество валового внутреннего продукта 
страны.В условиях Четвертой промышленной революции, когда трансформация экономики 
неизбежна институциональные преобразования в первую очередь коснулись сферу 
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предпринимательства. Цифровая трансформация экономики преобразует рыночные правила для 
ведения предпринимательской деятельности.По сравнению с крупным предпринимательством малое 
и среднее предпринимательсвонаиболее приспособленнее к происходящим институциональным 
изменениям. 

Внедрение цифровых технологий в малое предпринимательство существенно способствует 
процессу его развития. Благодаря цифровым преобразованиям можно создать фундамент для 
успешного ведения и развития предпринимательской деятельности в целом. 

Можно рассмотреть два основных подхода к понятию «цифровая экономика». Согласно первому 
подходу «цифровая экономика» - это  экономика, осуществляемая с помощью цифровых технологий 
в области электронных товаров и услуг (например, дистанционное обучение, продажа медиконтента, 
телемедицина и т. п.).Данное определение можно считать классическим. Согласно второму подходу 
«цифровая экономика» - экономическое производство с использованием цифровых технологии. 

Цифровая экономика – это возможность применения инновационных цифровых технологий и  
онлайн-возможностей как на крупного, так и для малого и среднего предпринимательства. 

Согласно мнениям С. Александрова и Р. Искандарова «цифровая экономика (Digital Economy) – 
это экономика, осуществляемая с помощью цифровых телекоммуникаций» [1]. Таже они выявили 
некоторые преимущества и недостатки цифровой экономики, которые вляют на развитие малого 
предпринимательства (таблица 1). Основное преимущество цифровой экономики состоит в том, что 
информация являясь основным ресурсомне иссякает и используется множество раз. 

 
Таблица 1 
Преимущества и недостатки цифровой экономики влияющие на развитие малого 

предпринимательства 
Преимущества цифровой экономики Недостатки цифровой экономики 
Основной ресурс – 
информация 

От использования этот 
источник не иссякает 

Малочисленность 
подготовкикадров и 
недостаточное 
соответствие 
образовательных 
программ нуждам 
цифровой экономики 

Дефицит кадров в 
образовательномпроцессе 
всех уровней образования Торговые площади в 

интернете 
Не ограничены 

Успешная конкуренция Для малого и среднего 
предпринимательства 

Физический ресурс В предоставлении услуг 
используетсямножественное 
количество раз 

Масштаб операционной 
деятельности 

Ограничен только 
размерами интернета 

Клиент Это «божество» 
П р и м е ч а н и е –Составлено автором по источнику[1] 

 
Цифровая трансформация экономики позволяет актуализировать такой фактор производства как 

информация (цифровые данные). Цифровая экономика позволяет: 
- формировать информационное пространство, с учетом потребностей общества в качественных 

сведениях; 
- развивать цифровую инфраструктуру страны; 
- создавать новые технологические, цифровые основы для всех сфер жизнедеятельности 

общества. 
Цифровая экономика состоит из нескольких уровней (рисунок 1) [2]. 
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Рисунок 1. Уровни развития цифровой экономики 
П р и м е ч а н и е –Составлено автором по источнику [2] 

 
Цифровая трансформация экономики предоставляет субьектам предпринитмательства новые 

уникальные возможности, в то же время требования также возрастают. К таким возможностям можно 
отнести:  

1. Создание различных национальной и государственной программы «Цифровая экономика», в 
рамках реализации данной прогаммы создаються условия для цифровизации бизнес-структур, 
развиваеться инфраструктура цифровой экономики; 

2. Применение технологии блокчейн, которая позволяет упорядочить процесс хранения данных 
в общедоступной базе, блогодря этому обеспечиваеьтся информационная безопасность 
экономических субъектов и национальной экономики в целом; 

3. Изменение сферы логистики, применение интеллектуальных транспортных систем, например 
использования беспилотных летательных аппапратов при доставке; 

4. Использование современных технологий в сельском хозяйстве позволяет прогнозировать 
результаты, что позволяет уменьшать риски с помошью оперативного изменения обстановки;  

5. Использование информационных систем дает возможность реализовывать товаря и услуги в 
режиме онлайн с использованием новейщих способов.  

Как показало глобальное исследование международной исследовательской и консалтинговой 
компанияInternationalDataCorporation (IDC), которое было посвящено динамике цифровой 
трансформации субъектов малого и среднего предпринимательства в 13 странах мира, из 5 малых и 
средних компаний 4 компании признают преимущества цифровой трансформации.Этими 
преимуществами являются:высококвалифицированные сотрудники, увеличение объема реализации 
продукции, своевременный и  упрощенный доступ к информации, снижение затрат, повышение 
производительности труда сотрудников и уровня обслуживания клиентов. Однако, согласно 
исследованиям IDC менее 7% малых и средних субъектов предпринимательства полностью 
завершили цифровую трансформацию [3]. Это говорит о том, что еще не полностью раскрыт 
потенциал цифровой трансформации. 

Таким образом, современном мире цифровая трансформация экономики становится все более 
очевидной и безусловно оказывает огромное влияние на развитие различных форм 
предпринимательской деятельности. Для субъектов малого предпринимательства цифровая 
трансформация экономики создает возможность выхода на мировые рынки, однако это также требует 
соответствующих политических мер от государств, которые могли бы поспособствовать созданию 
благоприятной для развития цифровой инфраструктуры экономики. 
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В 21-ом веке произошли глобальные перемены, которые отличаются прорывом в развитии 

цифровых технологий, революцией в пространстве информации, ускорением процессов глобализации 
экономики. Информация приобрела статус основного ресурса в общественных и хозяйственных 
процессах. Участие цифровых технологий в жизни общества - одна из характерных особенностей 
будущего мира и главный приоритет в развитии Казахстана. Это обусловлено прогрессом в областях 
микроэлектроники, телекоммуникаций и IT-технологий. 

Цифровое образование — это система образования, использующая информационно-
коммуникационные технологии, например, внедрение цифровых технологий в содержания 
предметов, а также цифровое мышление. Методика системы образования претерпевает изменения в 
зависимости от быстрого темпа развития инновационных технологий. Имеются различные 
платформы цифрового образования. Например, аппарат, фиксирующий динамику изменений внутри 
организма, который необходим для детей с отклонением физического здоровья.  

Развитие инновационной образовательной среды в условиях становления цифровой экономики 
приобретает существенное значение в организации образовательного процесса.  

Цифровая экономика требует от выпускников развитых навыков самоорганизации, 
планирования и мотивации непрерывного образования на протяжении всей жизни.Внедрение 
информационных образовательных технологий в организацию процесса образования позволяет 
использовать возможности электронного, дистанционного и интерактивного обучения, и таким 
образом индивидуализировать процесс обучения.  

Рынок отечественного цифрового образования только начинает формироваться. Его развитие 
особенно важно для инклюзивного образования. На данный момент в нашей стране очень мало 
серьёзных технологический решений в образовании, не говоря уже об инклюзивном развитии 
учеников. Инклюзивное образование — это форма обучения детей, которые имеют физические, 
интеллектуальные, языковые и другие особенности. В данное время государством осуществляется 
программа, по которой таким детям предоставляется возможность обучаться в средних 
общеобразовательных учреждениях.  

Существует несколько категорий детей с ограниченными возможностями здоровья. Это дети с 
нарушением слуха, зрения, опорно-двигательного аппарата и с другими особенностями развития. Все 
эти дети хотят развиваться, но каждому из них нужен особый подход. На данный момент уже 
разработано специальное коррекционное оборудование, которое поможет детям в получении знаний 
в школе наравне со своими сверстниками. 

Большая проблема заключается в том, что не во всех регионах страны осуществляется 
подключение к широкополосному интернету. Школы подключены, но скорость канала низкая. Этот 
факт не позволяет всем ученикам заниматься онлайн. Другая проблема заключается в нехватке 
техники. Даже если есть компьютерный класс в школе, он, как правило, отведён под уроки 
информатики. Если бы каждый школьный класс был оснащён специальной техникой: электронными 
досками, планшетами, компьютерами, обучение детей с ограниченными возможностями здоровья 
проходило бы более эффективно. Также нужно учитывать комфорт педагогов, так как у них очень 
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много психологической нагрузки. Бюрократическую систему управления давно пора заменить на 
электронную, это даст возможность учителю больше времени уделять ученику.  

Решение этих проблем требует больших затрат, так как товары, нужные для развития особенных 
детей, стоят очень дорого, поэтому требуется куда большее вложение инвестиций. Есть два 
возможных пути. Первый, самый простой — это государственные расходы в пользу инновационных 
проектов, но дело в том, что многое опирается на финансовое положение страны. Поэтому одно из 
решений в развитии государственно-частного партнерства. То есть, если государство будет 
поддерживать предпринимателей, то и коммерческие организации будут вкладывать инвестиции в 
социальные проекты и, следовательно, в образование. В данном случае это уже сбалансированная 
взаимовыгода. В любом случае, образовательные учреждения нуждаются в поддержке, они ждут 
обязательной помощи от государства, а также не откажутся от индивидуальных инвесторов. Это 
также повлияет на личный авторитет данных спонсоров, поэтому многие бизнесмены и 
предприниматели стараются вкладывать свои инвестиции в какие-либо проекты. Не исключаем тот 
факт, что у некоторых школ уже есть свои спонсоры, но проблема в том, что, школ у нас очень много, 
а инвесторов, к сожалению, мало.  

На самом деле, в нашей стране очень медленно развивается цифровизация, особенно в отрасли 
образования. Нужно понять, что будущее нашей страны зависит от молодого поколения, а чтобы 
сделать из детей высококачественных специалистов, необходимо создать все необходимые условия 
для получения образования. Напоминаю, что и дети с ОВЗ могут достичь наивысших результатов, 
исходя из примеров зарубежных стран. Нужно задуматься о базовых вещах. И пока мы их не решим, 
мы никуда не продвинемся. 
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қарастырылады. Осы процестердің негізгі тенденциялары мен ерекшеліктері анықталды. 
Цифрландыру жаңа əлемдік экономикалық жүйенің қалыптасуында ойнайтын рөл тұрғысынан 
қарастырылады. 

Кілт сөздер: Қазақстанның цифрлық экономикасы; Белоруссия; АҚШ. 
 
Жаһандық ауқымдағы түрлі қоғамдық салаларды цифрландыру үрдісі айқын. Бұл процесс 

геосаяси жəне геоэкономикалық көшбасшылық жүлде болып табылатын "технологиялық" жарыстың 
жаңа айналымы үшін негіз болады. Сонымен қатар бұл дамыған жəне дамушы елдер үшін де өзінің 
ішкі əлеуметтік-экономикалық жағдайын жақсартуға мүмкіндік береді. Осыған байланысты көптеген 
елдер неғұрлым оң əсерлер алу жəне цифрлық трансформацияның теріс салдарын тегістеу 
мақсатында сандық технологиялардың дамуын саналы түрде ынталандырып, реттей бастады. 2015 
жылғы жағдай бойынша цифрлық экономиканы дамыту жөніндегі бағдарламалар 15 елде, оның 
ішінде: Германия, Қытай, Жапония, Бразилия, АҚШ, Ұлыбритания, Эстония, Нидерланды, Ирландия, 
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Швеция, Сингапур, Филиппин, Малайзия, Еуроодақ [сандық трансформация.., 2017, с. 134]. Мұндай 
елдер саны өсуде. Қабылданған бағдарламалардың (немесе стратегиялардың) əрқайсысының өз 
ерекшелігі болады. Бірақ олардың барлығы ұлттық міндеттерді шешуге бағытталған жəне ең алдымен 
ұлттық инновациялық жүйелерге сүйенеді. 

Қазақстандағы сандық экономика тарихы. "ЕАЭО сандық күн тəртібін" қабылдау арқасында 
Қазақстанда АКТ дамуына назар соңғы жылдары өсті. Қазақстан Республикасының Президенті Н.Ə. 
Назарбаевтың 31.01.2017 жылғы "Қазақстанның Үшінші жаңғыруы: жаһандық бəсекеге қабілеттілік" 
Жолдауында экономиканы жаппай цифрландыру тұтас салалардың жоғалуына жəне түбегейлі жаңа 
салалардың құрылуына алып келеді. Ұлы өзгерістер-бір мезгілде тарихи сын-қатер жəне ұлт үшін 
мүмкіндік. Н.А.Назарбаев Қазақстанды Үшінші жаңғыртуды, ең алдымен экономиканы жедел 
технологиялық жаңғыртуды қамтамасыз етуге шақырады.  Елімізде 3D-принтинг, онлайн-сауда, 
мобильді банкинг, сандық сервистер, оның ішінде денсаулық сақтау жəне білім беру сияқты 
перспективалы салаларды дамыту қажет. Бұл индустриялар дамыған елдер экономикасының 
құрылымын өзгертті жəне дəстүрлі салаларға жаңа сапа берді. Жаңғырту мақсаты-Қазақстан 2050 
жылға қарай əлемнің дамыған 30 елінің қатарына енуі тиіс. Қазақстан Республикасы Үкіметінің 2017 
жылғы 12 желтоқсандағы № 827 қаулысымен 2018-2022 жылдар кезеңіне "Цифрлық Қазақстан" 
мемлекеттік бағдарламасы бекітілді. Бағдарламаны əзірлеуге Ақпарат жəне коммуникациялар 
министрлігі жауапты. Орындаушылар – орталық жəне жергілікті атқарушы органдар; ҚР 
Президентіне тікелей бағынатын жəне есеп беретін мемлекеттік органдар; квазимемлекеттік сектор 
субъектілері. Бағдарламаның мақсаты - орта  мерзімді перспективада цифрлық технологияларды 
пайдалану есебінен республика экономикасының даму қарқынын жеделдету жəне халықтың өмір 
сүру сапасын жақсарту, сондай-ақ Қазақстан экономикасының ұзақ мерзімді перспективада 
Болашақтың цифрлық экономикасын құруды қамтамасыз ететін дамудың принципті жаңа 
траекториясына көшуі үшін жағдай жасау. Бағдарламалар жекелеген секторларды (өнеркəсіп, 
электрэнергетикасы, көлік жəне логистика, ауылшаруашылығы, мемлекеттік органдардың ішкі 
қызметі) цифрландыру, цифрлық қызметтің (электрондық сауда, цифрлық қаржы технологиялары 
жəне қолма-қол ақшасыз төлемдер) жəне АКТ инфрақұрылымын дамыту, ақпараттық қауіпсіздікті 
қамтамасыз ету жəне цифрлық сауаттылықты арттыру, кешенді жобаларды ("ақылды" қалалар) жəне 
т. б. Іске асыру жөніндегі 17 міндетті қамтиды. 

Бағдарлама мақсаттарына қол жеткізу индикаторлары 2022 жылға қарай мыналарды қамтиды: 
"кен өндіру өнеркəсібі жəне карьерлерді қазу" секциясы бойынша еңбек өнімділігінің өсуі – 38,9%; 
"Көлік жəне қоймалау" секциясы бойынша – 21,2%; "ауыл, орман жəне балық шаруашылығы" 
секциясы бойынша – 45,1%; "өңдеу өнеркəсібі" секциясы бойынша – 49,8%; бөлшек сауданың жалпы 
көлеміндегі электрондық сауда үлесі – 2,6%; 140 цифрландыру есебінен құрылған жұмыс орындары 
санының өсуі-300 мың адам;;  АКТ дамыту индексі-əлемдегі 30-шы орын. 2022 жылға дейін 
бағдарламаны іске асыруға 141,0 млрд теңге мөлшерінде бюджет қаражаты бағытталады, оның 
ішінде: 2018 жылы – 21,5 млрд теңге, 2019 жылы – 33,1, 2020 жылы – 59,9 жəне 2021 жылы – 26,5 
млрд теңге; сондай-ақ заңнамада тыйым салынбаған басқа да қаржыландыру көздерінен қаражат. 
Сомалар тиісті қаржы жылына арналған бюджетке сəйкес нақтыланатын болады. Цифрландыру 
саласындағы Қазақстанның жоспарлары қаншалықты кең жəне өршіл екенін көрмеуге болмайды. 
Сонымен қатар, қабылданған бағдарлама елде жаңа АКТ-ны енгізуге үлкен көңіл бөлінетінін ескере 
отырып, толығымен іске асырылатын болады. Сонымен қатар, ҚР АКТ саласындағы 
ынтымақтастыққа, əсіресе Қытаймен (жəне ең аз дəрежеде – ЕАЭО-мен) бағытталған. Жай-күйі. 
Цифрландырудың қазіргі кезеңі елімізде іс жүзінде нөлден басталды, қазіргі кезде айтарлықтай 
жетістіктер бар. Мəселен, Қазақстан 2016 жылы БҰҰ e-government рейтингінде 33-ші орынға ие 
болып, электрондық үкіметті дамыту бойынша ЕАЭО – ның барлық елдерін басып озды (Ресей-35-ші 
орында). Астана қаласында жəне əкімдік (Ақтөбе облысы) қаланың "ақылды" технологиясын енгізе 
бастады. Астана қаласының қалалық билігі "Қауіпсіз қала" жобасын жүзеге асыру үшін 2017 жылы 
жеке инвесторды тартты.10 мың бейнекамераны орнатуға, олардың көмегімен ЖҚЕ бұзушылықтары 
тіркелетін болады, консорциум 8,4 млрд теңге (шамамен 25 млн доллар) бөледі. Қалада 
жарықтандырудың 90% - ға жуығы интеллектуалды болады деп күтілуде, соның арқасында тағы да 
10 қосымша қызмет қолжетімді болады. Шамдарды ауыстырғаннан кейін шамдарды қалалық трафик 
жəне қоршаған ортаның жай-күйі туралы əртүрлі деректерді жинау үшін датчиктермен жарақтайды. 
Сонымен қатар, 25 мың заманауи энерготиімді шамдарды орнату электр энергиясына жұмсалатын 
шығындарды 60% - ға азайтуға мүмкіндік береді. Мəселелері. Қазақстанды цифрлы 
трансформациялау үшін басты кедергілердің бірі 141 жоғары білікті жəне тиісті құзыреттілігі бар 
мамандардың жетіспеушілігі болып табылады. Бұл бүкіл əлем елдері үшін ортақ проблема 
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болғанымен, бірақ бұл жерде ол əсіресе байқалады. Бұдан басқа, сандық теңсіздік, оның ішінде 
аумақтық – елдің оңтүстігі мен солтүстігі, қала мен ауылдық жерлер арасында айтарлықтай айқын 
көрінеді. Болашағы. 2018 жылдың ақпан айында Алматыда "Жаһандану дəуіріндегі цифрлық күн 
тəртібі"халықаралық форумы өтті. Онда Қазақстанның ауылдық жерлерге кең жолақты Интернет 
өткізу жоспарлары айтылды; мектептің кіші сыныптарында бағдарламалау дағдыларына үйрету, ал 
жоғары сынып оқушыларына кəсіпкерлік бойынша білім беру. ЖОО-да барлық мамандықтар үшін 
ІТ-дағдыларға оқытуды енгізу, АКТ саласындағы мамандардың білім беру сапасын күшейту көзделіп 
отыр. Ұлттық мамандар деректер саласында цифрландыру, əсіресе ауыл шаруашылығы деректерін 
мемлекеттік ауқымда цифрлау қажет деп санайды. Қазір елде бұл статистика мен жер кадастрына қол 
жеткізу, сондай-ақ кадастрды ғарыш түсірілімдерімен салыстыру жоқ, ауыл шаруашылығы 
өнімдерінің электрондық саудасы жоқ. Сонымен қатар, цифрлық шақыру қағазын қолдау оны 
"жаппай" енгізу дегенді білдірмейді. Мемлекет өз бөлігін жасайды. Ал бəсекелестік жағдайында 
бизнес нарықтық қысым нəтижесінде жаңа технологияларға, оның ішінде цифрлық технологияларға 
көшуі тиіс [1]. 

Белоруссиядағы цифрлық экономика тарихы. Ел билігі 2000 жылдардың басында жаңа АКТ-ның 
дамуын перспективалы бағыт деп таныды. 2005 жылы Белоруссияда АКТ-бизнестің қолайлы жəне 
табысты дамуына ықпал ететін ерекше экономикалық аймақ – жоғары технологиялар паркі (ЖТП) 
құрылды. 2016 жылы елімізде Цифрлық экономика мен ақпараттық қоғамды дамытудың 2020 жылға 
дейінгі мемлекеттік бағдарламасы бекітілді. Бағдарламаның бағыттары мыналарды қамтиды: АКТ – 
инфрақұрылымын жетілдіру (оның ішінде стационарлық кең жолақты қолжетімділікті жəне сымсыз 
кең жолақты қолжетімділікті (3G, 4G), цифрлық телехабар таратуды, бұлтты технологияларды 
дамыту); 136 – ақпараттандыру инфрақұрылымын дамыту (АКТ қауіпсіздігін жəне цифрлық сенімді 
қамтамасыз ету кезінде электрондық үкімет құру); - электрондық қызметтер көрсету үшін бірыңғай 
ақпараттық кеңістікті қалыптастыруды жалғастыру (Ақпараттық жүйелерді интеграциялау жəне 
ашық деректерге қол жеткізу); 136-ақпараттандыру инфрақұрылымын дамыту (АКТ); - цифрлық 
түрлендіруді қамтамасыз ету (электрондық мемлекеттік сатып алу, сауда жəне көлік рəсімдерін 
оңайлату, қызметтерді төлеу үшін бірыңғай есептік жəне ақпараттық кеңістікті дамыту); – 
электрондық денсаулық сақтау жəне білім беру (электрондық мектеп жобасын қоса алғанда), сондай-
ақ электрондық жұмыспен қамту жəне халықты əлеуметтік қорғау есебінен адами капиталды дамыту. 
Бұл бастамаларға барлығы 11,8 трлн Беларусь руб. (89,5 млн.). Қаржыландыруға республикалық 
бюджет (448,6 млрд.Беларусь руб.) жəне байланыс министрлігінің мемлекеттік бюджеттен тыс 
əмбебап қызмет көрсету қоры (1,8 трлн.) қатысады. Сондай-ақ, ұйымдардың меншікті қаражаты (9,3 
трлн), Дүниежүзілік Банктің кредиттері (142,9 млрд) жəне Халықаралық Қайта Құру жəне даму 
банкінің қарызы (3,9 млн долларға тең), Траст қорының гранты (5 млрд) тартылатын болады 
[Беларусьте бекітті.., 2016]. Беларусь Республикасының Президенті А. Лукашенко жоғары 
технологиялар саласында кəсіпкерлік қызметті жүргізу шарттарын ырықтандыру жөніндегі 
шараларды көздейтін "цифрлық экономиканы дамыту туралы" Декретке қол қойды. Жобаны 
белоруссиялық кəсіпкер В. Прокопеней бастамашылық етті жəне белоруссиялық нарық өкілдерімен 
бірге ЖТП-да əзірленді. Қабылданған құжатқа сəйкес, елде ақпараттық-коммуникациялық 
технологияларды дамыту үшін əлемдегі ең үздік шарттардың бірі құрылады, жалпы хай-тек жəне 
блокчейн технологиясы негізінде бизнес, криптондық валюта жəне т. б. пайдалану. ЖТП-нің 
резиденті болуға негіз беретін қызмет түрлерінің тізбесі айтарлықтай кеңейтіледі (38 қызмет түрінің 
тізбесі жабық болып табылмайды). Бұдан басқа, ЖТП-нің резиденттері үшін жұмыс шарттары 
жеңілдетіледі. Цифрлық экономиканы дамытудың ең маңызды əлеуметтік бағыттары денсаулық 
сақтау, білім беру жəне "ақылды" қалалар болып табылады. Жай-күйі. Қазіргі уақытта ЖТП орталық 
жəне Шығыс Еуропадағы жетекші инновациялық АТ-кластерлерінің бірі болып саналады. 2017 
жылғы 22 қыркүйектегі жағдай бойынша парк құрамында 187 резидент компания тіркелген жəне 30 
мыңнан астам адам жұмыс істейді. ЖТП-ның 74 резиденті Белорус инвесторларымен құрылған, оның 
ішінде 32 бірлескен капиталы бар компаниялар, 59-шетелдік капиталы жүз пайыз коммерциялық 
ұйымдар болып табылады. 2016 жылы 169,2 млн. тікелей шетелдік инвестициялар (2015 жылға 
қарағанда 16% - ға артық). Бұл ретте экспорттың 49,1% – ы Батыс Еуропа елдеріне, 43,2% - ы АҚШ-
қа (Википедия материалдары бойынша) келді. Белоруссияға Интернеттің ену дəрежесі өте жоғары, 
əсіресе мобильді: 2016 жылы халықтың 59% смартфондар пайдаланды. Кеңжолақты байланыс 
абоненттерінің саны бойынша ел 2016 жылы əлемде 23-ші орынға шықты (Ресей осы көрсеткіш 
бойынша 55-ші орынды алады). 2015 ж. дейін Белоруссияның басты мəселесі баяу жəне қымбат 
Интернет болды.Жағдай мыстан оптикалық-талшықты кабельге (xpon) ауқымды көшудің жəне 
Ethernet халықаралық стандартын енгізудің арқасында күрт өзгерді. 2016 жылы Белоруссия АҚШ пен 
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Канадамен тең дəрежеде 1 Гбит/с супер жылдамдықтағы интернетке қосылу мүмкіндігі бар елдердің 
əлемдік үштігіне енді. Енді Беларусь ЕАЭО-ның басқа елдерін басып озып, 2017 жылы ITU 
рейтингінде 32 – орынға ие болды, ал Ресейде-45 – орынға, Қазақстанда-52 – орынға, Арменияда-76 – 
орынға жəне Қырғызстанда-109-орынға ие болды. ITU индексінің бірқатар құрамдас бөліктері 
бойынша Белоруссия көптеген дамыған елдерден озып шықты. Мəселен, елдегі стационарлық 
байланыстың даму деңгейі Ресейде ғана емес, АҚШ-қа қарағанда жоғары. Ұлттық сарапшылар 
қабылданған құжаттарды іске асыру нəтижесінде АТ саласындағы жұмысқа ЖТП монополиясы 
нақты белгіленетіндігі, ал елде АТ–оффшор құрылатындығы қауіптенеді. Белоруссиядағы сандық 
экономика таңдаулылардың бір бөлігі бола алады жəне ішкі жағдайға еш əсер етпеуі мүмкін. 
Сонымен қатар, бұл "таңдаулылар" қазіргі мемлекетпен қандай да бір жақындасу мен ықпалдасуға 
мүлде мүдделі емес, өйткені жаһандық нарыққа жұмыс істейтін болады. Цифрлық трансформация 
жолында қазіргі режимнің құқықтық, əкімшілік жəне өзге де ерекше жағдайлары елеулі тежеуіш бола 
алады. Жергілікті мамандар елдегі қалыптасқан мəдени жүйе билікпен тең. Қоғамның өзі сандық 
революцияға дайын емес, жəне адам ресурсы бұл секіруді жасауға мүмкіндік бермеуі мүмкін. 
Олүшіналдыменадамдыбосатукерек. 

АҚШ-тағы цифрлық экономика тарихы. АҚШ АКТ-ны дамытудың пионерлерінің бірі болып 
табылады. Кремний алқабы – американдық жоғары технологиялық компаниялардың шоғырлану орны 
(ақпараттық – коммуникациялық облыста)1960 ж–шы жылдардан бастап дами бастады. Əсіресе, 
базалық мемлекеттік құрылым ретінде пайдалана отырып жəне 1960 жылдардың екінші жартысынан 
бастап мемлекеттік органдар тарапынан қолдауды пайдалана отырып, осы салада белсенді жеке 
бизнес жұмыс істей бастады. Дəл осы уақытта АКТ-индустриясының қазіргізаманғы "алыптары" 
пайда болады: Intel – 1968 жылы, Microsoft – 1975 жылы, Apple – 1976 жылы, Oraclе – 1977 жылы. 
1980 жылы қабылданған Стивенсон – Уайдлердің "Технологиялық инновация туралы" заңы 
коммерциялық құнды технологияларды жəне олардың кейінгі жеке секторға трансфертін анықтау 
үшін офисті құруды əрбір федералды зертханадан талап етті. Сол жылы Economist журналы XX 
ғасырдың екінші жартысында ең сəтті деп атаған Бэя – Доул заңы қабылданды, ал Wall Street Journal 
инновацияларды дамыту бойынша ең тиімді шаралардың үштігіне кірді. Бұл заң жоғары оқу 
орындарына өз зерттеулерінің нəтижесінде табыс табуға мүмкіндік берді. Президент жанындағы 
Ғылым жəне технология жөніндегі Консультативтік кеңестің (PCAST1) əкімшілігі үшін ғылым, 
технология жəне инновация саласындағы есептер мен саяси ұсынымдар дайындайты қызметі 
жанданды. Ф.Д.Узвельт президенті кезінде əрекетете бастады, бірақ Р. Никсон таратып жіберді. 
1990ж..Дж Буш қалпына келтірді.. Кіші Дж.Буш пен Б.Обамамен кеңес қызметі ұзартылды.АКТ 

Əсіресе, Б.Обама акт дамуының маңызын жоғары бағалады. Оның президенттік кезеңінде 
"RevitalizeAmericanmanufacturingandinnovationactof 2013" американдық өңдеу өнеркəсібі мен 
инновацияны жаңғырту туралы заң, сондай-ақ "Manufacturing USA"ұлттық бағдарламасы 
қабылданды. АКТ енгізуге ең алдымен "Nationalnetworkformanufacturinginnovation" (NNMI – 
өндірістік технологиялар саласындағы ұлттық инновация желісі) кіші бағдарламасы жатады. Оның 
негізгі идеясы – елімізде индустриялық компаниялар, университеттер жəне федералды үкімет 
агенттіктері арасындағы ынтымақтастық арқылы өнеркəсіптік технологияларды əзірлеуге жəне 
коммерцияландыруға арналған 15 зерттеу институттарынан тұратын желі құру. Бағдарлама 1949 
жылдан бастап Германия қаласында əрекет ететін Фраунгофер қоғамының мысалына негізделеді[3]. 
2022 жылға дейінгі кезеңде бағдарламаны қаржыландыруға федералдық бюджеттен 1 млрд.долл 
бөлінуді көздейді [2]. 2014 жылы жаратылыстану-ғылыми, инженерлік-техникалық жəне 
математикалық бағыттар (STEM) бойынша мамандарды даярлау жүйесін реформалаудың ұлттық 
бағдарламасы басталды. Бағдарламаның орындаушылары ұлттық ғылыми қор (жоғары білім беру 
жəне аспирантура), АҚШ Білім министрлігі (мектеп білімі) жəне Смитсониан институты 
(мамандарды даярлаудың басқа түрлері) болып табылады.  

Елде Интернеттің ену деңгейі өте жоғары – халықтың 88% - ы оны пайдаланушылар болып 
табылады. Бірақ, халықаралық бағалаулар бойынша, АҚШ осы саладағы көшбасшы болып 
табылмайды. Халықаралық электр байланысы одағының (ITU) 2017 жылғы Интернетті дамыту 
индексіне сəйкес, ел 16-орында (Қытай 80-м).Бұл ретте АКТ саласындағы ірі трансұлттық 
компаниялардың американдық шығу тегі бар. АҚШ-та цифрландыруға кедергі келтіретін негізгі 
проблемалар жүйелік сəйкессіздіктермен федералдық бюджет тапшылығымен, жəне бизнес пен 
халыққа салық жүктемесін ұлғайтуды қалаумен байланысты. Сондықтан қаржыландыру ауқымы 
бойынша мемлекеттік инновациялық бағдарламалар аса көп емес. Бұдан басқа, АКТ саласында 
Қытаймен бəсекелестік күрес күшейе түсуде. Компьютерлік жабдықтар мен компьютерлер, 
телефондық жабдықтар мен радио мен байланысқа арналған жабдықтар – олардың экспорты 
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бойынша АҚШ-тың қытайлық біріншілігіне жол берді. Құжатта Американың экономикасы мен 
бəсекеге қабілеттілігінің өсуі цифрлық экономиканың дамуына толық байланысты. Сондықтан 
Интернеттің таралуын толығымен қолдау жəне қарым-қатынас, сауда жəне инновациялар үшін 
ғаламдық платформа ретінде оның рөлін ашу ұсынылады. Басымдықтар ретінде төрт бағыт 
көрсетілген: тегін жəне ашық Интернет; Интернеттегі сенім жəне қауіпсіздік; қолжетімділік жəне 
қабілеттер; инновациялар жəне жаңа технологиялар. Бағдарламаның мақсаты-АҚШ кəсіпорындарына 
цифрлық саясат мəселелерін жəне шетелдік цифрлық нарықтардағы проблемаларды табысты 
шешуде, сондай-ақ электрондық коммерцияның жаһандық арналары арқылы өз өнімдерінің 
экспортын ұлғайтуда көмек көрсету жəне қолдау көрсету. 2016 сайлау нəтижесінде билікке келген Д. 
Трамп американдық сыртқы жəне ішкі саясатты айтарлықтай өзгертті. Оның"үялмайтын" 
протекционизмі сауда серіктестерімен қарым-қатынастың күрделенуіне əкеледі. Атап айтқанда, 
зияткерлік меншікке қытайлық қатынас мəселесі бойынша демпингке қарсы тергеу үлкен əсер етуі 
мүмкін. Бұл жағдайда ел ішіндегі цифрлық экономиканың дамуы екінші жоспарға шығады. Ал 
жаһандық цифрлық кеңістіктегі"экономикалық соғыстар" күшеюі мүмкін. Кез келген жағдайда 
қазіргі уақытта АҚШ АКТ саласындағы жетекші позицияларды сақтау оңай емес. 
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Аңдатпа: Мақалада Қазақстанда цифрлық экономиканы дамыту үшін кадрлар даярлаудың 
маңызды аспектілері қарастырылады. Цифрлық экономиканы өзге экономикалық түр ретінде құру 
жасанды интеллект жəне робототехника жүйелерін енгізу негізінде елдегі əлеуметтік-экономикалық 
процестерді басқаруға байланысты міндеттердің толық спектрін шешуді іске асыратын жалпы 
мемлекеттік жүйені құруды көздейді. 

Тірек сөздер: цифрлық экономика, цифрлық ақпараттық орта, цифрлық құзыреттілік моделі, 
желілік ақпараттық білім беру ортасы. 

 
Білім беру саласы XXI ғасырдағы мемлекеттердің экономикалық қуаты мен саяси ықпалы үшін 

жаһандық бəсекелестігінің негізгі жəне неғұрлым болашағы зор алаңдарының бірі болып табылады. 
Қазақстан соңғы жылдары осы салада қол жеткізген елеулі жетістіктерге қарамастан, жаһандық 

бəсекелестік білім беру саласындағы мемлекеттің алдына Қазақстан жүзжылдықтың ортасына қарай 
əлемдік қоғамдастықтың толыққанды, дербес жəне құрметті қатысушысы болып қалуы үшін қажетті 
неғұрлым нақты (жəне көбінесе жаңа) міндеттерді қояды. 

Қазақстан Республикасының Президенті 2017 жылы  Қазақстан халқынаЖолдауында цифрлық 
экономика деп аталатын жаңа технологиялық буын экономикасын дамытудың ауқымды жүйелік 
бағдарламасын іске қосу міндеті қойды. 

Осы болашағы зор міндетті шешу үшін білікті кадрлар қажет. 
Қазақстан Республикасы Үкіметінің 2017 жылғы 12 желтоқсандағы №827 қаулысымен 

бекітілген "Цифрлық Қазақстан" мемлекеттік бағдарламасына сəйкес халықтың цифрлық 
сауаттылығы деңгейін 2022 жылға қарай 83% - ға дейін арттыру жөніндегі нысаналы индикатор 
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көзделген. Бүгінгі күні Қазақстандағы цифрлық сауаттылық деңгейі Қазақстан Республикасы Ұлттық 
экономика министрлігінің Статистика комитетіне сəйкес 79,6% - ды құрайды [1]. 

Қазақстан Республикасының 2015 жылғы 24 қарашадағы № 418-V «Ақпараттандыру туралы» 
Заңына сəйкес: 

Цифрлық сауаттылық - адамның күнделікті жəне кəсіби қызметінде ақпараттық-
коммуникациялық технологияларды қолдана білуі жəне білуі [2]. 

Цифрлық сауаттылық базалық жəне кəсіби цифрлық дағдылардан тұрады. 
Базалық цифрлық дағдылар келесі бес құзыреттілікті қамтиды: 
- дербес компьютер мен ноутбукті, мобильді құрылғыларды, интернет желісін сенімді 

пайдалануды, деректердің қауіпсіздігі мен қорғалуын қамтитын базалық цифрлық дағдылар; 
- үйден шықпай, «онлайн» қажетті электрондық мемлекеттік қызметтерді алуды қамтитын 

«электрондық үкіметті» жəне мемлекеттік қызметтерді пайдалану дағдылары; 
- «ашық үкіметтің» төрт компонентін пайдалануды қамтитын «ашық үкіметті» пайдалану 

дағдылары; 
- тауарлар мен қызметтерді сатып алу, сату жəне жылжыту дағдыларын қамтитын «электрондық 

сауда» дағдылары; 
- дербес деректерді қорғауды, ДК, планшетті, смартфондарды жəне т.б. қорғауды, Интернет 

желісінде қорғауды, қаржылық операцияларды жүргізу кезінде қорғауды қамтитын ақпараттық 
қауіпсіздік бойынша дағдылар. 

Кəсіби цифрлық дағдылары жоғарыдағы  базалық цифрлық дағдылардың бес құзыреттілігін 
жəне келесілерді қамтиды: 

1. Медиа дағдылар – сандық құрылғыларды пайдалану дағдылары (сандық фотоаппараттар, 
бейнекамералар жəне т. б.); 

2. Кəсіби цифрлық дағдылар - кəсіби қызметте бағдарламалық-аппараттық шешімдерді қолдану 
дағдылары. 

Адам – цифрлық экономиканың (экономика сияқты) жəне оған көшу процесінің негізгі элементі. 
Цифрлық ортада адамның келесі рөлдері, функциялары мен құзыреттілігі маңызды. Сандық 
экономиканың мүмкіндіктері мен шектеулеріне бейімделген, күнделікті оның игіліктерін 
пайдаланатын жəне болашақтың цифрлық шоктарынан аз ыңғайсыздықты сезінетін, үнемі жаңа 
жағдайларға бейімделетін, денсаулығының шектеулі мүмкіндіктерің өмір бойы жиілетін  шектелуі 
сандық технологиялармен өтелетін биопсихоəлеуметтік тұлға. 

Азамат – цифрлық демократиямен, цифрлық үкіметпен (билікпен), цифрлық медиамен жауапты 
əрекет етеді. 

Болашақ жəне бүгінгі қызметкер - цифрлық экономика жағдайында (соның ішінде білім беру, 
мəдениет, зерттеулер, қорғаныс жəне қауіпсіздік саласында) тиімді қызмет үшін қажетті 
құзыреттілікке ие, білім алушы жəне кəсіпқой ретінде цифрлық ортаға жəне сандық құралдарға 
жүгінетін пайдаланушы. 

Болашақ цифрлық экономиканың негізін қалаушы - математик, бағдарламашы, когнитивтік 
зерттеулердегі маман, педагог, ұйымдастырушы жəне басқарушы, кəсіпкер жəне инвестор. 

Цифрлық экономикаға бара-бар адамның маңызды ерекшелігі сандық технологиялармен 
жабдықталған, оларды күнделікті жəне кəсіби қызметте пайдаланатын, сандық ақпараттық ортада 
жүргізілетін тұлға болып табылады. Сандық технологиялар олар пайдалы жəне қажетті барлық жерде 
пайдаланылады 

Бəсекеге қабілетті цифрлық экономиканың қажетті элементтері мыналар болып табылады: 
Цифрлық құзыреттіліктердің моделі (сипаттамасы) - ол кəсіптік қызметтің əртүрлі салаларына 

жататын нұсқаларымен адамның жоғарыда көрсетілген барлық рөлі мен құзыреттерін қамтиды. 
Азамат, кадр қызметінің цифрлық ортасы - бұл оқыту кезінде қызмет жəне тіркеу, осы қызметті 

жəне оның нəтижелерін тіркеу жүргізілетін орта. 
Адам қызметінде модель талаптарының орындалуын тексеру жүйесі (сандық құзыреттерді 

сертификаттау). Ақпараттық технологияларды жəне оларды қолданудың негізгі модельдерін білу 21 
ғасырда азамат пен кəсіпқойдың тиімді қызметі үшін жеткіліксіз. 21 ғасырдың құзыреттілігі қажет, 
оның ішінде: сыни жəне шығармашылық ойлау, бастамашылық жəне жауапкершілік, бейімділік, 
инновациялылық, іскерлік, эмоциялық интеллект. Бұл құзыреттерді шартты түрде 3 блокқа 
топтастыруға болады.  

Цифрлық құзыреттілік - жұмыс, демалыс жəне қарым-қатынас үшін ақпараттық-
коммуникациялық технологияларды (АКТ) сенімді жəне тиімді пайдалану.  
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Бастамашылық жəне кəсіпкерлік құзыреттер – идеяларды шығармашылық, инновациялар жəне 
тəуекелдерді бағалау арқылы іс-қимылға айналдыру қабілеті, сондай-ақ жобаларды жоспарлау жəне 
басқару қабілеті. 

Softskills - мəдениетаралық желілік коммуникацияларды (əлеуметтік жəне кəсіби) құру, оқу жəне 
жетілдіру жəне т.б. 

Цифрлық экономика, атап айтқанда, өмір сүру сапасын арттыруды, өмір сүруді қамтамасыз 
етуге адами шығындарды азайтуды, денсаулық мүмкіндіктері шектеулі азаматтардың білім беру 
бағыттарын оңтайландыруды, олардың адами əлеуетін сандық экономиканың оң элементі ретінде 
пайдалануды көздейді.  

Цифрлық құзыреттіліктің вариативті моделіне кіретін 21-ші ғасырдың құзыреттілігі жалпы білім 
беру, кəсіптік білім беру, қосымша кəсіптік білім беру салаларында жəне адамның кəсіби жəне 
күнделікті қызметі процесінде сабақтастықпен қалыптасады. Қалыптастыру процесінде сандық жəне 
желілік технологиялар қолданылатын болады. Білім беру процесінің қандай да бір элементтерінде 
цифрлық технологияларды қолданудан бас тарту (осындай жағдайларда өмірде қолданылатын) 
арнайы талдау мен негіздеуді талап ететін болады. 

Білім беру процесінің осы сипаттамаларын қамтамасыз етудегі негізгі элемент желілік 
ақпараттық білім беру ортасы болып табылады. Мұндай ортада оқу қызметі жəне білім беру 
процесіне қатысушылардың өзара іс-қимылы жүзеге асырылады, білім беру қызметінің барлық 
барысы мен нəтижелері тіркеледі. Күндізгі, іштей-сырттай жəне сырттай түрдегі білім беру білім 
беру ортасымен жəне қатысушылар арасындағы өзара əрекеттестіктің қашықтықтан білім беру 
технологияларының мүмкіндіктерін толық пайдаланатын болады, қорытынды аттестаттаудың жалпы 
жүйесі болады жəне білім беру ұйымы əрбір білім алушыға жұмсалатын ресурстар көлемімен 
(бірінші кезекте – оқытушылық) ерекшеленетін болады. Ортада жинақталатын ақпарат бойынша 
(барлық білім беру жүйесі бойынша деректердің үлкен массивін пайдалана отырып) жеке жетістіктер 
мен қиындықтарға диагностика жүргізіледі, жеке білім беру маршруттары болжанады жəне 
жоспарланады, салыстырмалы нəтижелер (жеке өсім) жəне абсолюттік (сыртқы өлшемдерге 
сəйкестігі) бағаланады, білім алушыларға, олардың отбасыларына, өзекті жəне болашақ жұмыс 
берушілерге ұсынымдар беріледі. Сандық ақпараттық білім беру ортасы азамат пен қызметкер 
қызметінің сандық ортасына біріктірілген. Онда бекітілген ақпарат мансаптық сандық тарихтың бір 
бөлігі болып табылады. Ерекше емтихан рəсімдері тек арнайы жағдайларда ғана пайдаланылатын 
болады: қоғам мен мемлекет үшін аттестаттау нəтижелерінің ерекше маңыздылығы; 
аттестацияланушының талабы бойынша, оның ақпараттық ортадағы қызметін бағалаудан əлдеқайда 
жақсы нəтижелерді көрсетуге үміттенген. 

Жекелеген тапсырмалар мен аяқталған мазмұн блоктарынан бастап, ішкі корпоративтік білім 
беру ресурстарымен толықтырылатын белгілі бір деңгейдегі білім беру мазмұнының берілген 
құзыреттері мен тұтас ашық жүйелерін қалыптастыру курстары мен модульдеріне дейін ашық жалпы 
білім беретін, жалпы дамытатын онлайн-ресурстар мен кəсіптік білім ресурстарының қоры 
қалыптастырылатын жəне үнемі толықтырылатын болады. Жалпы мемлекеттік тұрғыдан жекелеген, 
неғұрлым болашағы зор жəне басым білім беру ресурстарын (оның ішінде курстар мен модульдерді) 
құруды қаржыландыру  

Жалпы білім беруде орталық интеграциялық пəн саласы ақпараттық жəне коммуникациялық 
технологияларды қамтитын технология болып табылады (қазақ тілі мен əдебиетпен, математика мен 
информатикамен қатар). Барлық білім алушылардың жаңа сауаттылықтарын меңгеруі болжанып 
отыр: денсаулықты сақтау жəне нығайту, жалпы дене жəне психикалық даму, өмір сүру ортасын 
сақтау жəне жақсарту, оңтайлы экономикалық мінез-құлық, логикалық ойлау жəне коммуникация, 
жалпы мəдени негіз (жаратылыстану ғылымдары, ұлттық элементтер).  

Кəсіптік білім беру жүйесінің ерекше міндеттері зерттеулер мен əзірлемелер құрылымдарымен 
жəне бизнес-құрылымдармен байланыс орнату болып табылады. Атап айтқанда, білім алушылар мен 
оқытушылардың өндірістік жəне іскерлік белсенділігі жəне аттестаттау жəне білім беру процесіне 
қатысушылар қызметінің тиімділігін бағалау кезінде осы белсенділікті есепке алу қамтамасыз 
етілетін болады (оның ішінде жарияланымдық белсенділікке ұқсас зияткерлік өнімдерге авторлық 
құқықтарды есепке алу немесе старт – ап-ға тартылған қаражат көлемі басым). Білім алушыларды IT-
сферадағы ақылы жұмысқа тартуды гранттық қолдау бағдарламасы қамтамасыз етілетін болады. 
Жалпы білім беруден, балаларға қосымша білім беруден жəне үйірме қозғалысынан бастап цифрлық 
экономика технологияларын жасаушылардың толассыз желісіне ерекше назар аударылатын болады.  

Атап айтқанда, білім берудің барлық деңгейлерінде оқытуды жəне практикалық қызметті: 
математика жəне информатика саласында, когнитивистика (математика жəне педагогика) саласында, 
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формальды білім беру жүйесі шеңберіндегі жетістіктерді есепке алуды қоса алғанда, үлгі 
пысықталатын болады. Педагогтарды даярлау жəне қосымша кəсіптік білім беру жүйесі сандық 
технологияларды қарқынды пайдаланатын білім беру ұйымдарындағы практикалық жұмысты, 
сондай-ақ сандық технологияларды қолдану мен құрудың озық үлгілерін пайдаланатын əртүрлі 
ұйымдарда тағылымдаманы да қамтитын болады. Үздік шетелдік білім беру бағдарламаларына 
қатысу үшін гранттық қолдау қамтамасыз етіледі. 

Ересектерге қосымша білім беру бүкіл өмір бойы оқу белсенділігінің, өмір сапасының 
көрсеткіші, сандық əлемнің жаңа элементтеріне барынша қолайлы жəне тиімді кіру, осы элементтерді 
байыту, жеке адамның қажеттіліктерін қанағаттандыру үшін пайдалану болып табылады. Танымал 
ету, цифрлық əлемді жарнамалау, оны игеруде конкурстар мен көтермелеудің əртүрлі нысандары 
пайдаланылатын болады. Оқыту білім алушы адамның суреттерімен жəне БАҚ-тағы «табыс 
тарихнамасымен», конкурстар мен гранттармен ынталандырылатын болады.  

Цифрлық экономика мүддесінде адами əлеуетті тиімді пайдалану үшін азаматтардың барынша 
кең ауқымы үшін олардың біліктілігі мен ұтқырлығын ескере отырып, өнімді қызметке қосылу 
мүмкіндігі қамтамасыз етілетін болады.  

Жұмыспен қамтудың икемді форматтары, оның ішінде толық қашықтықтан (түйіндеме 
жіберуден жəне жұмысқа қабылдау туралы өтініш беруден орындалған жұмыс нəтижелерін 
ұсынғанға дейін) қамтамасыз етілетін болады. Аталған азаматтар тобына толық құқылы 
қатысушылар ретінде кіреді: білім алушылар мен оқытушылар, зейнеткерлер, мүгедектер, бала күтімі 
бойынша демалыста жүрген əйелдер.  

Цифрлық экономика кəсіпқойларының арасында сандық экономика қоғамын қалыптастыру 
процесін, сандық құзыреттілік моделін іске асыруды тікелей қамтамасыз ететін жəне өзі ие педагог 
қызметкерлер ерекше рөлге ие болады. Осы рөлді бастапқы кəсіби педагогикалық дайындығы жоқ 
кəсіби мамандардың іске асыруы ынталандырылатын болады. Цифрлық экономикада жұмыс істеу 
үшін, оның ішінде шетелдік мамандарды түйінді, бəсекелі позицияларға тарту үшін тартымды 
жағдайлар жасалатын болады. Еңбек қатынастары саласындағы  

Атап айтқанда, кəсіби стандарттарды үнемі жаңарту жəне ақпараттық ортада қызметкердің 
қызметін талдауға негізделген біліктілікті бағалау сапасын арттыру жүргізілетін болады. Үздіксіз 
білім беру шеткі бола алмайды жəне барлық білім беру саласының тірегі болады. Ол бастапқы 
бюджеттік қолдаумен ғана əрекет ететін, курстардың (модульдердің) жекелеген курстары мен 
кешендерінің жеткізушілері мен тұтынушыларын, сертификаттаушыларды (құзыреттілікті объективті 
бағалауды жүргізетін мамандар мен ұйымдарды), навигаторларды (тұтынушыларды ақпараттық жəне 
мансаптық қолдауды қамтамасыз ететін мамандар мен ұйымдарды) біріктіретін бірнеше үздіксіз 
білім беру желілерінің айналасында құрылатын болады.  

Бұл қызметтер заманауи желілік технологиялардың көмегімен көрсетілетін болады. «Дəстүрлі» 
білім беру ұйымдары осы желілермен жəне бағалау курстары мен рəсімдерін жеткізушілер ретінде 
жəне оларды тұтынушылар ретінде өзара іс-қимыл жасауы тиіс. Мұндай жүйенің қажетті элементі 
мемлекет рəсімдер сапасын бақылау функциясын жəне бағалау мазмұнын орындайтын Біліктіліктер 
мен жекелеген дағдыларды (құзыреттерді) объективті бағалау тетіктері болады. Мұндай бағалаудың 
нəтижелері, ең алдымен, азаматтардың өздері өздерінің білім беру траекторияларын құру үшін 
пайдаланылатын болады. 

Цифрландыру адамға өзінің еңбектеріндегі шығармашылықтың басымдығын қайтаруы мүмкін. 
Бастапқыда, туғаннан бастап кез келген адамда шығармашылық қабілеттер бар. 

Егер білім беру үдерісі білім алушылардың креативті əлеуетін дамытуға қайта құрылса, онда бұл 
адамда табиғаттан салынған белсендіру, шығармашылық бастау жəне жасампаздық қызметті дамыту 
жолымен жұмыссыздық мəселесін шеше отырып, цифрландыруға жүйелі түрде көшуге мүмкіндік 
береді. 

Қорытындылай келе: 
1. Білім беру жүйесі үдерісті типтік сабақтар мен дағдыларды үйретуден жеке тұлғаның 

креативті, шығармашылық бастауын белсендіруге қайта құруы тиіс.  
2. Кəсіптік білім беру жүйесінде адамның туа біткен қасиеттерінің маңыздылығы, адамның 

қандай да бір қызметке бейімділігі жете бағаланбайды.  
3. Құзыреттілікті бағалаудың қазіргі жүйелерінде интуитивті, эмпатикалық, холистикалық 

қабілеттерді бағалаумен қатар осы туа біткен қасиеттерді бағалауды енгізу керек.  
4.Кəсіпорынның ұжымдық кəсіби құзыреттілігін жинақтаудың тиімді ортасын құра отырып, IT 

маманының құзыреттілігін арттыруға болады. 
Білім беру жүйесі цифрландырудың мəдени өрісін қалыптастыруы тиіс. 
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Аннотация. В статье рассмотрены современные требования, значение, роль и содержание 

формирования бизнес-компетенций у будущих специалистов. Проанализированы понятия» 
компетентность «и» бизнес компетентность". Определены и проанализированы современные 
требования рынка труда к специалисту. Авторы определили образ современного специалиста, 
подчеркнули механизмы формирования бизнес-компетенций, отвечающих современным 
требованиям, его значимость в развитии общества..  

Ключевые слова: компетентность, бизнес-компетентность, бизнес-компетентность, бизнес-
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Казахстан в эпоху Четвертой промышленной революции в целях дальнейшего укрепления 

своего места и стабильности ставит перед обществом ряд проблем. В этой связи Елбасы 
Н.А.Назарбаев в своем Послании народу Казахстана от 10 января 2018 года «Новые возможности 
развития в условиях четвертой промышленной революции» пишет: «Казахстанец должен стать 
идеалом нашего общества, знающим свою историю, язык, культуру, а также достойным временем, 
владеющим иностранными языками, передовым и глобальным взглядом [1]».  Гражданин с 
передовым глобальным мировозрением сегодня –это активный, инновационно мыслящий, 
грамотный, квалифицированный специалист, способный успешно вести свое дело во всех сферах 
своей деятельности. 

В этом контексте формирование бизнес-компетенций среди молодежи в современном 
казахстанском обществе является важнейшей проблемой развития системы образования и экономики. 
Потому что для обеспечения устойчивого развития государству нужны образованные, 
квалифицированные, грамотные, активные, свободно выраженающие мысли, готовые к 
осуществлению инновационной деятельности специалисты. В этом плане залогом будущего 
государства является качественное образование молодежи. 

Основная цель образовательных реформ Республики Казахстан-адаптация системы образования 
к новой экономической среде. Как известно, Н.А.Назарбаев поставил задачу по вхождению страны в 
число 30-ти конкурентоспособных стран мира. Совершенствование системы образования играет 
важную роль в достижении этой цели. Для вхождения в число цивилизованных, развитых стран в 
будущем система образования Республики Казахстан должна быть направлена, прежде всего, на 
обеспечение высокого качества обучения, подготовки молодежи к труду в условиях нового рынка, 
воспитания молодежи. На рынке труда растет спрос на специалистов,креативно мыслящих, активных, 
правово грамотных, обладающих предпринимательскими компетенциями. Поэтому педагоги должны 
активно искать и использовать современные ориентиры в организации и развитии системы 
образования для создания условий для овладения молодежью знаниями, умениями, опытом, 
компетенциями, необходимыми для решения конкретных современных проблем. 

В статье 11 Закона Республики Казахстан «Об образовании» отмечено, что одной из задач 
системы образования является «развитие творческих, духовных и физических возможностей 
личности, формирование прочных основ нравственности и здорового образа жизни, обогащение 
интеллекта через создание условий для развития индивидуальности [2]». В данном контексте одной 
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из важнейших задач в системе образования в современных условиях является подготовка 
креативных, профессионально компетентных,  грамотных специалистов .  

Поэтому формирование у молодежи бизнес-компетенций является не только актуальной 
проблемой, но и стратегически важным вопросом в развитии государства. 

Понятие «компетентция» рассматривается сегодня как конечный результат применения знаний в 
процессе обучения. В процессе обучения понятие «компетенции» заключается в использовании 
молодежью знаний и опыта, навыков и умений в решении определенной проблемы. Термин 
«компетенция» был введен американским ученым Н.Хомским в середине ХХ века, который 
изначально дал понятие о способностях, необходимых для выполнения конкретной языковой 
деятельности на родном языке. 

Компетенции-способность применять полученные знания и умения на практике, к решению 
каких-либо практических и теоретических задач в повседневной жизни. Таким образом, 
компетентностный подход в обучении обеспечивает качество обучения как результат обучения, что в 
свою очередь требует реализации комплексного подхода, создания единой системы оценки качества 
обучения. Компетенция-это самостоятельная универсальная составляющая любой профессиональной 
деятельности. Компетентность в первую очередь проявляется в информативности молодежи и 
способности правильно решать любые проблемы. 

Это значит, что формирование компетенций создает результаты самооценки, самоанализа, 
самоанализа, самоанализа, самооценки.  

В целом, речь идет о формировании бизнес-компетенций. Формирование бизнес-компетенций 
формирует активный образ жизни молодежи. На сегодняшний день в системе общего и 
дополнительного образования имеются условия для формирования бизнес-компетенций. Однако 
понятие бизнес-компетентности еще не уточнено, его составляющие разносторонне анализируются.  

Бизнес компетенции -это индивидуальный или деловой характер, квалификация, модель 
поведения, которая помогает успешно решать бизнес-задачи и достигать высоких результатов. 
Отсутствие бизнес-компетенции снижает квалификацию человека, занимающегося бизнесом. Чем 
больше бизнес-компетенций в арсенале человека, тем выше вероятность преодоления деловых 
трудностей с ними. Как показывают исследования, бизнес-компетентции охватывают 
информационные, коммуникационные и проектные компетенции. Высокий уровень бизнес-
компетенций способствует оздоровлению экономики.  

Но это не означает, что формирование бизнес-компетенций требуется только для молодежи, 
которая предполагает заниматься бизнесом. Сегодня бизнес-компетенции, соответствующие 
современным тенденциям, могут использоваться и во всех сферах жизни общества. 

Развитие бизнес-компетенций приносит пользу как на уровне общества, так и на уровне 
личности. Касательно роли бизнесмена А. Смит в работе 1776 года «исследование о природе и 
причинах богатства народов» писал : «... он учитывает только свои интересы, ориентируется на 
самостоятельную и невидимую ручную цель. Осуществляя свои интересы, часто действует и в 
интересах общества». Это можно объяснить следующим образом. Любой бизнесмен стремится к 
большому успеху, так как его материальное богатство зависит от доходности профессии или фирмы. 
Но, принося себе прибыль, бизнесмен производит товары или услуги, необходимые обществу, 
создает новые рынки, создает новые рабочие места или поддерживает существующие рабочие места, 
пополняется бюджет налогами.  

Поэтому чем больше людей в бизнесе, желающих получить выгоду путем внедрения инноваций, 
тем больше, тем больше людей, у которых в этом направлении сформировалось мышление, и чем 
больше они могут использовать свои компетенции во всех сферах жизни, тем богаче общество.  

Потому что для реализации любой цели каждому специалисту необходимо создать проект. К 
сожалению, зачастую выпускники вузов считают, что бизнес-образование относится только к сфере 
экономики, и в результате этого не могут проектировать свою жизнь.  

Бизнес-план это инструмент, который может оказать неотъемлемую помощь в достижении целей 
повседневной жизни. Здесь мы ставим цели, анализируем возможности, преимущества, можем 
оценить недостатки и риски. И мы можем заранее определить пути предотвращения этих рисков. 
Поэтому быть способным к успешному построению бизнес-проекта позволит успешно вести свою 
жизнь, как профессию, так и работу (в отношении всех сфер). 

Например, любой человек анализирует свои расходы, имеющиеся ресурсы для проведения 
ремонта дома. Изучает продукцию на рынке, его цену. Создает собственные небольшие 
маркетинговые исследования преимуществ, выявляет недостатки и риски. Если готовность к ремонту 
соответствует, то при достаточном количестве ресурсов он начинает работать. То есть мы составляем 
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план на всех этапах нашей жизни, но мы можем стать ведущим специалистом, если мы сможем его 
реализовать по отношению к нашей работе.  

Таким образом, для формирования необходимых для работы бизнес-компетенций молодежь 
должна освоить определенный набор дисциплин в стенах вуза. То есть здесь такие дисциплины как 
Основы бизнеса, экономическая теория, экономика предприятия и др. Однако все эти дисциплины 
изучаются только на специальностях экономического факультета.  

Актуальным остается необходимость формирования бизнес-компетенций у студентов других 
специальностей. В этой связи в современных казахстанских вузах ведется работа по обучению 
ведению бизнеса, формированию бизнес-компетенций практически во всех профессиях. В частности, 
в Карагандинском государственном университете им. академика Е. А. Букетова с 2016 года в учебные 
планы всех специальностей университета (педагогические, технические, филологические, 
исторические, иностранные языки и др.) внедрен предмет «Прикладный бизнес». Предметом курса 
«Прикладной бизнес» является изучение правовых и экономических основ ведения бизнеса, изучение 
роли и функций бизнес-планирования, структуры и стандартов бизнес-плана.  

Так как предмет «Прикладной бизнес» состоит из правового и экономического блоков, в 
изучении данной дисциплины участвуют юридический (кафедра гражданского и трудового права) и 
экономический факультеты (кафедра экономики и международного бизнеса) Карагандинского 
государственного университета им.академика Е. А. Букетова. 

Целью данной дисциплины является ознакомление студентов с основами прикладного бизнеса. 
Поэтому во время изучения дисциплины нам ставятся следующие задачи:: 
- изучение правовых и экономических основ ведения бизнеса; 
- понимание сущности и роли бизнес-планирования; 
- изучение структуры и стандартов бизнес-плана.  
- освоение методов бизнес-планирования инвестиционных проектов [3]. 
В целом в условиях современного Казахстана нет ограничений на формирование бизнес-

компетенций и получение знаний о бизнесе. Как вне стен университета, так и для государства 
созданы возможности получения образования о бизнесе. К примеру, бесплатное обучение о 
проведении бизнес-действий можно пройти в Региональной Палате предпринимателей (созданной на 
базе Национальной палаты предпринимателей РК«Атамекен»), которая находится в каждом регионе, 
а также получить бесплатную консультацию по ведению бизнеса.  

Цель Региональной палаты предпринимателей-защита прав субъектов бизнеса, обеспечение 
соблюдения законных интересов, привлечение представителей бизнеса в регионе к созданию бизнес-
сообщества, интегрированного в единую среду [4].  

Сегодня молодежь воспитывается на принципах рыночной экономики, а также подвержена 
изменениям, чем пожилые граждане. Сегодня молодежь свободно использует информационные 
технологии, Интернет-сети. Это способствует повышению уровня инновационного мышления, 
инновационной активности молодежи. Однако в сфере молодежного предпринимательства высокая 
степень риска. Это требует ряда шагов со стороны государства. 

В настоящее время со стороны нашего государства был сделан ряд шагов по поддержке 
моложедного предпринимательств. К примеру, в рамках программы«Дорожная карта бизнеса – 2020»  
имеется значительная поддержка для молодого предпринимателя. Также в Национальной палате 
предпринимателей Республики Казахстан «Атамекен» создан Совет по развитию молодежного 
предпринимательства. Его задача-разработать современные механизмы развития и эффективной 
поддержки молодежного предпринимательства, обобщить ситуацию в сфере молодежного 
предпринимательства, определить способы устранения причин, препятствующих его развитию и т. д.  

Также в настоящее время современная система образования стимулирует молодежь заниматься 
бизнесом. Здесь создается большое количество площадок для реализации стартап проектов. 
Подтверждением этого является функционирование Центра молодежного предпринимательства в 
КарГУ им.Е. А. Букетова с 2017 года.  

Все эти действия направлены на воспитание молодых специалистов, которые делают нас 
яркими. А для современного молодого специалиста важно быть образованным, квалифицированным, 
грамотным, активным, способным свободно выражать свои мысли, готовым к осуществлению 
инновационной деятельности. В этом плане мы должны правильно владеть бизнес-знаниями в 
повседневной жизни.  

В целом, формирование бизнес-компетенций будет способствовать тому, что у нашей молодежи 
будут сформированы разностороние политические, социальные и экономические взгляды. Это 
является основой для того, чтобы система образования отвечала современным требованиям. 
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Аңдатпа: Мақалада БРИКС елдерінің экономикалық дамуының негізгі көрсеткіштері талданып, 

ынтымақтастыққа мүше елдерге сипаттама берілген. Сондай-ақ сауда-экономикалық 
ынтымақтастығының ерекшеліктері айқындалған.  

Тірек сөздер: сауда, өзара сауда, сыртқы сауда, БРИКС, инвестициялар 
 
БРИКС елдері - бұл жаһандық қаржы жəне сауда-экономикалық жүйелерді реформалаушы 

мемлекеттер. Экономикасы дамушы, бірақ көптеген ресурстар мен мүмкіндіктері бар мемлекеттер 
бүгінгі жаһандық экономиканың теңгерімділігіне жауап ретінде интеграцияланды. 2050 жылға қарай 
Goldman Sachs инвестициялық банкінің болжамы бойынша БРИКС мемлекеттері ЖІӨ-нің жиынтық 
көлемі бойынша «үлкен жетілік» елдерін басып оза алады. Ресей Федерациясы үшін бүгінгі таңда 
Батыс Еуропа тарапынан белгіленген санкциялар жағдайында БРИКС мүше елдермен серіктестік 
қарым-қатынасты қолдау өте маңызды.  Əрбір БРИКС мүше елдің экономикаларының сипаттамасын 
жеке қарастырайық. ЖІӨ көлемі бойынша Бразилия Латын Америкасы елдерінің арасында 
көшбасшы болып табылады. Бұл ауыл шаруашылығын, өндіруші жəне өндірістік өнеркəсіпті жəне 
қызмет көрсету секторын дамытудың жоғары деңгейіне байланысты. Бразилия экономикасы 
дамуының негізгі көрсеткіштері 1-кестеде көрсетілген. 

Кесте 1 
Бразилия экономикасы дамуының негізгі көрсеткіштері 

Көрсеткіштер  Əлемдегі орны (2018 
жыл) 

2017 жыл 2018 жыл 

ЖІӨ (млрд.долл) 9 2055 1868 
СҚБ бойынша ЖІӨ (млрд.долл) 8 3255 3365 
ЖІӨ-ң өсу қарқыны (%) 176 1,0 1,0 
Жан басына шаққандағы ЖІӨ (долл) 81 9894 7690 
ЖІӨ құрылымы ауыл шаруашылығы – 6,3, өнеркəсіп – 21,8, қызмет 

көрсету - 72 
Жұмыссыздық деңгейі 156 12,9 - 
Кедейшілік дəрежесінен төмен орналасқан халық 
үлесі  (%) 

- - 21,4 

Инфляция деңгейі  (%) 199 9 8,9 
Мемлекеттік қарыз (ЖІӨ-ң  (%) 37 66,5 75,4 
Шетел валютасы мен алтын қоры, млрд.долл. 10 356,5 352,1 
Е с к е р т у – [1] дерек көзі бойынша автормен құрастырылған 
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Экспорт көрсеткіші бойынша мемлекет 2018 жылы 189,7 млрд. 2017 жылмен салыстырғанда 
экспорттың 0,4 млрд. Бразилияның негізгі экспорттық тауарлары кофе, авиациялық техника, соя, 
темір кені, көлік құралдары, Болат, мата, аяқ киім, қант жəне электроаппаратура болып табылады. 
2017 жылы экспорт бойынша елдің басты серіктестері: Қытай (18,6%), АҚШ (12,7%), Аргентина 
(6,7%), Нидерланды (5,3%). 2018 жылы импорт 2017 жылмен салыстырғанда 172,4 млрд. дейін 143,9 
млрд. долл. Импорттық тауарлар машиналар, электр жəне көлік жабдықтары, химиялық өнімдер, 
майлар, автобөлшектер жəне электроника болып табылады. Импорт бойынша серіктестер Қытай 
(17,9%), АҚШ (15,6%), Германия (6,1%), Аргентина (6%) болып табылады. Экономика жағдайы 
бойынша еліміздің өңірлері бір-бірінен айтарлықтай ерекшеленеді. Мысалы, Бразилияның оңтүстігі 
мен оңтүстік-шығысында неғұрлым дамыған өнеркəсіп шоғырланған, ал солтүстік-шығыс елдің ең 
кедей өңірі болып табылады.   

Ресей Федерациясының ерекшелігі - ол түрлі ұлттардың көп саны тұратын үлкен аумағы бар. Ел 
əлемдегі ғарыштық державалардың бірі болып табылады. Ядролық энергетика бойынша он жетекші 
елдің қатарына кіреді, əлемдегі жалғыз Атом мұзжарғыш флотына ие. Ресей-мұнай мен газдың ірі 
экспорттаушысы жəне əлемдегі табиғи ресурстардың ең үлкен көлемінің иесі. Ресей экономикасы 
дамуының негізгі көрсеткіштері 2-кестеде берілген. 

 
Кесте 2 
Ресей Федерациясы экономикасы дамуының негізгі көрсеткіштері 

Көрсеткіштер  Əлемдегі орны (2018 
жыл) 

2017 жыл 2018 жыл 

ЖІӨ (млрд.долл) 11 1578 1630 
СҚБ бойынша ЖІӨ (млрд.долл) 6 4027 4213 
ЖІӨ-ң өсу қарқыны (%) 167 1,5 1,5 
Жан басына шаққандағы ЖІӨ (долл) 73 10608 9264 
ЖІӨ құрылымы ауыл шаруашылығы – 4,7, өнеркəсіп – 33,1, қызмет 

көрсету – 62,2 
Жұмыссыздық деңгейі 78 5,2 - 
Кедейшілік дəрежесінен төмен орналасқан халық 
үлесі  (%) 

- - 11,2 

Инфляция деңгейі  (%) 181 7,4 7,2 
Мемлекеттік қарыз (ЖІӨ-ң  (%) 169 9,4 13,7 
Шетел валютасы мен алтын қоры, млрд.долл. 8 368,4 365,5 
Е с к е р т у – [1] дерек көзі бойынша автормен құрастырылған 

 
Экспорт көрсеткіші бойынша мемлекет əлемде 20-орында тұр, ол 2018 жылы 259,3 млрд. 2017 

жылмен салыстырғанда экспорттың 55,2 млрд. Ресейдің негізгі экспорттық тауарлары Мұнай жəне 
мұнай өнімдері, табиғи газ жəне металдар, ағаш жəне ағаштан жасалған бұйымдар, химия өнеркəсібі 
мен əскери өнеркəсіп тауарлары болып табылады. 2017 жылы экспорт бойынша елдің бас 
серіктестері: Нидерланды (11,9%), Қытай (8,3%), Германия (7,4%), Италия (6,5%), Түркия (5,6%), 
Беларусь (4,4%), Жапония (4,2%). 2016 жылы Импорт 165,1 млрд. Импорттық тауарлар көлік 
құралдары, фармацевтикалық препараттар, пластмассалар, ет, жемістер, жаңғақтар, оптикалық жəне 
медициналық құралдар, темір, болат болып табылады.  

Импорт бойынша серіктестер Қытай (19,2%), Германия (11,2%), АҚШ (6,4%), Беларусь (4,8%), 
Италия (4,6%) болып табылады.  

Үндістан - дамыған өнеркəсіпті аграрлық-индустриялық ел. 2014 жылдан бастап АҚШ пен 
Қытайдан кейін ЖІӨ көлемі бойынша əлемде үшінші орында тұр. 

Үндістан экономикасы көп қырлы, ол ауыл шаруашылығы, қолөнер бұйымдары, өнеркəсіптің 
түрлі салалары мен қызмет көрсету саласын қамтиды. Жұмыс күшінің 50% - ға жуығы ауыл 
шаруашылығында жұмыс істейді, алайда қызмет көрсету саласы елдің экономикалық өсуінің басты 
көзі болып табылады. Қызмет көрсету саласы мемлекеттің ІЖӨ-нің жартысына жуығын алады, бірақ 
онда жұмыс күшінің 1/3 бөлігі ғана жұмыс істейді. Үнді экономикасы білімді халықтың көп санынан 
пайда алды жəне ақпараттық технологиялар мен бағдарламашылар саласындағы қызметтердің басты 
экспорттаушысы болып табылады.  

Үндістан-шетелдік инвесторлар үшін жеткілікті тартымды ел. Елдің дамушы инфрақұрылымы, 
дамыған қаржы секторы, үлкен жəне үнемі жаңғыртылатын нарығы бар болғандықтан. Даму үшін 
жақсы əлеуеті бар экономикасы бар тұрақты мемлекет болып табылады. Үнді экономикасы 
дамуының негізгі көрсеткіштері 3-кестеде берілген. 
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Кесте 3 
Үндістан экономикасы дамуының негізгі көрсеткіштері 

Көрсеткіштер  Əлемдегі орны (2018 
жыл) 

2017 жыл 2018 жыл 

ЖІӨ (млрд.долл) 7 2611 2716 
СҚБ бойынша ЖІӨ (млрд.долл) 3 9597 10505 
ЖІӨ-ң өсу қарқыны (%) 20 6,7 6,7 
Жан басына шаққандағы ЖІӨ (долл) 141 1982 2026,7 
ЖІӨ құрылымы ауыл шаруашылығы – 16,5, өнеркəсіп – 29,8, қызмет 

көрсету – 45,4 
Жұмыссыздық деңгейі 40 3,5 - 
Кедейшілік дəрежесінен төмен орналасқан халық 
үлесі  (%) 

- - 29,8 

Инфляция деңгейі  (%) 178 4,0 5,24 
Мемлекеттік қарыз (ЖІӨ-ң  (%) 83 52,4 52,3 
Шетел валютасы мен алтын қоры, млрд.долл. 9 351,6 359,1 
Е с к е р т у – [1] дерек көзі бойынша автормен құрастырылған 

 
Экспорт көрсеткіші бойынша мемлекет 2018 жылы 271,6 млрд. 2017 жылмен салыстырғанда 

экспорттың 0,8 млрд. Үндістанның негізгі экспорттық тауарлары мұнай өнімдері, асыл тастар, көлік 
құралдары, машиналар, темір жəне болат, химикаттар, фармацевтикалық өнімдер, жармалар мен 
киімдер болып табылады. 2017 жылы экспорт бойынша елдің басты серіктестері: АҚШ (15,2%), БАƏ 
(11,4%), Гонконг (4,6%). 2016 жылы Импорт 2015 жылмен салыстырғанда 409,2 млрд. 402,4 млрд. 
Импорттық тауарлар шикі мұнай, асыл тастар, химикаттар, тыңайтқыштар, пластмассалар, темір 
жəне болат болып табылады. Импорт бойынша серіктестер Қытай (15,5%), БАƏ (5,5%), Сауд 
Арабиясы (5,4%), Швейцария (5,3%), АҚШ (5,2%) болып табылады.  

Қытай Халық Республикасы - бұл саяси жəне экономикалық күштің арқасында əлемдік жүйеде 
маңызды рөл атқаратын ұлы держава. Қытай Халық саны бойынша əлемде бірінші орында, РФ мен 
Канададан кейінгі аумақ бойынша үшінші орында. Əлемнің жетекші ғарыш державаларының бірі, 
ядролық қарудың иесі жəне əскери қызметшілер саны бойынша əлемдегі ең үлкен əскер болып 
табылады. 2010 жылы номиналды ЖІӨ бойынша ел жапон экономикасын басып озып, əлемде екінші 
орынға ие болды, ал 2014 жылдың желтоқсанында Қытай ЖІӨ бойынша əлемде бірінші орынға ие 
болды. ҚХР өнеркəсіп өнімдерінің көптеген түрлерін өндіру бойынша, соның ішінде 
автомобильдерді шығару жəне оларға тұтынушылық сұраныс бойынша жетекші ел болып табылады. 
Қытай-ірі əлемдік экспорттаушы. Сондай-ақ əлемдегі ең үлкен алтын-валюта резервтерінің иегері. 
Қытай экономикасы дамуының негізгі көрсеткіштері 4-кестеде берілген. 

 
Кесте 4 
Қытай экономикасы дамуының негізгі көрсеткіштері 

Көрсеткіштер  Əлемдегі орны (2018 
жыл) 

2017 жыл 2018 жыл 

ЖІӨ (млрд.долл) 2 19391 20494 
СҚБ бойынша ЖІӨ (млрд.долл) 1 23190 25270 
ЖІӨ-ң өсу қарқыны (%) 16 6,9 6,9 
Жан басына шаққандағы ЖІӨ (долл) 70 8643 9559,92 
ЖІӨ құрылымы ауыл шаруашылығы – 8,6, өнеркəсіп – 40,7, қызмет 

көрсету – 50,7 
Жұмыссыздық деңгейі 64 4,7 - 
Кедейшілік дəрежесінен төмен орналасқан халық 
үлесі  (%) 

- - 6,1 

Инфляция деңгейі  (%) 120 1,5 2,3 
Мемлекеттік қарыз (ЖІӨ-ң  (%) 163 15,3 20,1 
Шетел валютасы мен алтын қоры, млрд.долл. 1 3406 3092 
Е с к е р т у – [1] дерек көзі бойынша автормен құрастырылған 

 
Экспорт көрсеткіші бойынша мемлекет 2018 жылы 2011 млрд. 2017 жылмен салыстырғанда 

экспорттың 132 млрд. Қытайдың негізгі экспорттық тауарлары электр жəне басқа да машиналар, 
соның ішінде деректерді өңдеуге арналған жабдықтар, киім, жиһаз, тоқыма болып табылады. 2017 
жылы экспорт бойынша елдің басты серіктестері: АҚШ (18%), Гонконг (14,6%), Жапония (6%), 
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Оңтүстік Корея (4,5%). 2018 жылы импорт 2017 жылмен салыстырғанда 1576 млрд. дейін 1437 млрд. 
долл. Импорт көрсеткіші бойынша ел əлемде 3 орынға ие. Импорттық тауарлар электр жəне басқа 
машиналар, мұнай жəне минералдық отын, ядролық реактор, оптикалық жəне медициналық 
жабдықтар, металл кендері, көлік құралдары болып табылады. Импорт бойынша əріптестер Оңтүстік 
Корея (10,9%), АҚШ (9%), Жапония (8,9%), Германия (5,5%), Австралия (4,1%) болып табылады.  

Оңтүстік Африка Республикасы - Африка елдері арасындағы ең экономикалық дамыған 
мемлекет, сондай-ақ үшінші əлемге енбейтін Африканың жалғыз мемлекеті. Алайда, Африканың 
басқа елдерімен салыстырғанда ОАР озық агротехникалық технологияларды қолдана отырып, осы 
аумақтарды өте тиімді пайдаланады. Осының арқасында ел ішкі азық-түлік сұранысын толық 
қанағаттандыруға, сондай-ақ ауыл шаруашылығы өнімдерін экспорттауға қол жеткізді. 
Телекоммуникациялық технологиялар, қаржы секторы жəне электр энергетикасы жеткілікті жақсы 
дамыған. Бұл G20-ға кіретін Африка елдері арасындағы жалғыз мемлекет. ОАР экономикасы 
дамуының негізгі көрсеткіштері 5-кестеде берілген. 

 
Кесте 5 
ОАР экономикасы дамуының негізгі көрсеткіштері 

Көрсеткіштер  Əлемдегі орны (2018 
жыл) 

2017 жыл 2018 жыл 

ЖІӨ (млрд.долл) 33 294 368 
СҚБ бойынша ЖІӨ (млрд.долл) 30 767 789 
ЖІӨ-ң өсу қарқыны (%) 170 1,3 1,3 
Жан басына шаққандағы ЖІӨ (долл) 99 6179 4930 
ЖІӨ құрылымы ауыл шаруашылығы – 2,2, өнеркəсіп – 29,2, қызмет 

көрсету – 68,7 
Жұмыссыздық деңгейі 184 27,7 - 
Кедейшілік дəрежесінен төмен орналасқан халық 
үлесі  (%) 

- - 35,9 

Инфляция деңгейі  (%) 183 4,5 6,5 
Мемлекеттік қарыз (ЖІӨ-ң  (%) 109 44,4 43,3 
Шетел валютасы мен алтын қоры, млрд.долл. 40 45910 44600 
Е с к е р т у – [1] дерек көзі бойынша автормен құрастырылған 

 
Экспорт көрсеткіші бойынша мемлекет 2016 жылы 83,16 млрд. 2015 жылмен салыстырғанда 

экспорттың 1,53 млрд. ОАР-ның негізгі экспорттық тауарлары алтын, гауһар, платина, басқа 
металдар мен минералдар, машиналар мен жабдықтар болып табылады. 2015 жылы экспорт бойынша 
елдің басты серіктестері: Қытай (11,3%), АҚШ (7,3%), Германия (6%), Намибия (5,2%), Ботсвана 
(5,2%), Жапония (4,7%), Ұлыбритания (4,3%), Үндістан (4,2%). 2016 жылы Импорт 2015 жылмен 
салыстырғанда 843,3 млрд. дейін 850,3 млрд. долл. Импорт көрсеткіші бойынша ел əлемде 36-
орында. Импорттық тауарлар техника мен жабдықтар, химикаттар, мұнай өнімдері, ғылыми аспаптар 
болып табылады. Импорт бойынша серіктестер Қытай (17,6%), Германия (11,2%), АҚШ (6,7%), 
Нигерия (5%), Үндістан (4,7%), Сауд Арабиясы (4,1%) болып табылады.  

БРИКС елдерінің экономикасын талдап, бірнеше қорытынды жасауға болады. БРИКС елдері 
үлкен əлеуетке ие жəне ірі жəне тез дамып келе жатқан экономикалар қатарына жатады. Осы топтағы 
негізгі макроэкономикалық көрсеткіштер бойынша айқын көшбасшы Үндістан мен Қытай болып 
табылады. Барлық мүше елдер сауда қатынастарын өзара ғана емес, сондай-ақ олар əлемнің басқа 
елдерімен, атап айтқанда АҚШ-пен, Еуропа жəне Азия елдерімен жəне тағы басқалармен өзара іс-
қимыл жасайды. Жыл сайын олардың əлемдік саудаға қатысуы артып келеді. Алдағы уақытта 
олардың əлемдік аренаға əсерін күшейту үшін елдердің экономикалық дамуының жаңа бағыттарын 
дамыту қажет. 

Егер БРИКС саудасын ырықтандырудың дамуына олардың диалогтық форумы құрылған сəттен 
бастап қарасақ, қалыптасып келе жатқан нарықпен осы елдердің өсіп келе жатқан сауда 
протекционизмін жəне бір-біріне қатысты əсіресе қызықты екенін байқауға болады. Сондықтан 
Саймон Дж. Эвенетт БРИКС елдерінің қазіргі сауда стратегиясын қайта қарауға шақырды. Ол 2008 
ж.дағдарысынан кейін жəне 2015 ж. дейін БРИКС елдері бір-біріне қарсы 1196 қысым жасайтын 
сауда шараларын қолданғанын көрсетеді. Бұл БРИКС елдері өздері 32% үшін немесе БРИКС-ке 
қарсы барлық қысым жасайтын сауда шаралары үшін жауапты екенін білдіреді, ал "үлкен жетіліктің" 
жəне Австралияның үлесіне осындай шаралардың тек 20% ғана келеді [47]. БРИКС елдерінің 
протекционизмді жоюға жəне сауда кедергілерін қысқартуға қатысты осы мəлімдемелерінің аясында 



118 

оғаш естіледі. Алайда, нақты жағдай əлі де Ян Бреммер мен Нуриэль Рубинидің мəлімдемелерімен 
келісіледі, таяу 20 жылда сауда-экономикалық келіссөздер ынтымақтастық пен ырықтандырудан гөрі, 
бəсекелестік пен протекционизмге негізделген болатын [2]. 

Қорытынды жасай отырып, ДСҰ шеңберінде БРИКС елдері сауда жəне ауыл шаруашылығы 
саласындағы мəселелерді талқылау кезінде білдіретін неғұрлым типтік идеялар, дамыған елдер 
субсидиялар, квоталар жəне нарықтарға қол жеткізуді шектеу арқылы кедергісіз сауданы бұзады, 
бірақ сонымен бірге дамушы елдер үшін олардың азық-түлік қауіпсіздігін қамтамасыз ету жəне 
олардың ауыл шаруашылығының осал секторларын одан əрі дамыту мақсатында ерекшеліктерді 
енгізуді талап етеді. 

Осылайша, БРИКС елдерінің трансаймақтық əріптестігінің ерекшелігі жаһандық өзара іс-қимыл 
жүйесіндегі елдердің осы тобының əлеуетіне оң əсер етеді. Өңірлік көшбасшылар-БРИКС тобының 
елдерінің трансаймақтық бірлестігі қазіргі уақытта БРИКС қатысушы елдер арасындағы саяси, 
экономикалық, əлеуметтік жəне мəдени байланыстарды нығайтуда. Дегенмен, БРИКС елдерінің 
бірлігін ажырататын көптеген кедергілер мен факторлар бар,бұл қазіргі уақытта БРИКС тобына 
толыққанды саяси-экономикалық интеграцияға қол жеткізуге мүмкіндік бермейді. Алайда, əлемдік 
саясат пен экономикадағы алдыңғы жоспарға көп орталықшылдық пен көпфакторлы тепе-теңдік 
қағидаттары көрініс тапқан фактіні есептен шығару мүмкін емес. 

 
Əдебиеттер тізімі 

1.  Официальный сайт Национального Комитета по исследованию БРИКС. 
//http://media.rspp.ru/document/1/f2eb3b415cffeb9aa7001c155904efea.pdf 

2.BRICS 2015. // http://en.brics2015.ru/docs/index/faq.html. 
 
 

Қазақстандағы венчурлық бизнесті басқару ерекшеліктері мен даму алғышарттары 
 

К.Т.Таттымбетова1, Ш.А. Қоғабаева2 
1 Экономика жəне халықаралық бизнес кафедрасының аға оқытушысы 

2«Əлемдік экономика» мамандығы бойынша 2 курс студенті 
t_k_t_77@mail.ru, Shynar.Kogabaeva@bk.ru 

 
1,2Е.А.Бөкетов атындағы Қарағанды мемлекеттік университеті, Қарағанды қ. 

 
Аннотация: Бұл мақаладаҚазақстандағы венчурлық инвестициялардың ерекшелігі 

қарастырылған. Венчурлық бизнестің  бүкіл өмірлік циклінің жұмысы венчурлік басқарудың арнайы 
жүйесі арқылы жүзеге асырылатындығы айтылады.Венчурлік фирма  жаңа технологиялар мен 
өнімдерді əзірлеумен жəне енгізумен айналысатын коммерциялық ғылыми-техникалық компания 
болғандықтан венчурлық бизнес инновациялық қызмет болып табылатын кəсіпкерлік қызметпен 
байланысты екені көрсетіледі. 

Кілтті сөздер:венчур, инвестиция, инновация, техника, инвестор, нарық, IT 
 
Қазіргі мемлекеттің экономикалық, əлеуметтік жəне саяси күшінің кілті жоғары 

технологиялармен қамтамасыз етілген. Бірақ технологияның жоғары дамуы қоғамның оларды үнемі 
өндіріп отыру қабілетінде емес, оларды нарыққа өткізу жəне  өнімдер мен қызметтерді 
тұтынушылардың қажеттілігіне тез айналдыру қабілеті болып табылады. Технологияларды 
коммерциаландыру тетігінің қазіргі заманғы тұжырымдамасының мəні- технологияны ғылымнан 
өнеркəсіпке ауыстыру негізінде барлық инновациялық субъектілердің (ғалымдар, əзірлеушілер, 
инвесторлар, кəсіпкерлер, үкімет жəне тұтынушылар) белсенді серіктестігімен жəне зияткерлік 
меншік құқығын толығымен əзірлеуші жəне өнертапқыштың іске асырумен ғана тиімді бола алады 
[1]. 

Соңғы жылдары венчурлық бизнес кеңінен дамуда. Бұл технологиялық инновацияның бір түрі. 
Венчурлық бизнес ғылыми зерттеулердің нəтижелерін коммерциализациялауға тəн.Венчурлық 
бизнесті жеке меншік институт ретінде дамытуинтеллектуалды мүмкіндіктің қаржылық ресурстармен 
бірігуінің  нəтижесі болып табылады.Ғылыми-техникалық прогрессэкономикалық дамудың маңызды 
факторы ретінде бүкіл əлемге танылған жəне қазіргі кезде инновациялық процестің 
тұжырымдамасымен байланысты. Бұл ғылымды, технологияны, экономиканы, кəсіпкерлікті жəне 
менеджментті біріктіретін бірегей процесс. Ол инновацияларды əзірлеуден жəне енгізуден тұрады 
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жəне идеяның пайда болуынан бастап оны коммерциялық іске асыруға дейін созылады, осылайша 
өндіріс, айырбастау жəне тұтыну қатынастарының барлық кешенін қамтиды. Венчурлік фирма  жаңа 
технологиялар мен өнімдерді əзірлеумен жəне енгізумен айналысатын коммерциялық ғылыми-
техникалық компания болғандықтан венчурлық бизнес инновациялық қызмет болып табылатын 
кəсіпкерлік қызметпен байланысты.Венчурлық бизнестің бүкіл өмірлік циклінің жұмысы венчурлік 
басқарудың арнайы жүйесі арқылы жүзеге асырылады: ақпараттық қолдау, жоспарлау, ұйымдастыру, 
бақылау, реттеу. Қаржылық ресурстан венчурлік капиталды құру, оның функционалды ерекшеленуі  
оның адами ресурстармен бірігуімен байланысты. 

Жаңа өнімді өңдеумен айналысатын инновациялық компаниялар үшін олардың инновациялық 
даму сатысына, нарықта осындай ұйымдардың қызмет ету мерзіміне байланысты өзіндік 
ерекшеліктері болады. Инновациялық процестің кезеңіне сəйкес кəсіпорынның инновациялық өнімді 
жүргізу асырудың келесі кезеңдері жүзеге асырылады: 

− Идеяның тууы 
− Бастапқы кезеңі 
− Зерттеу үлгісі 
− Нарыққа шығуы 
− Дамуы 
− Кеңеюі 
− Жетілуі 
Кəсіпорынның өмірлік циклінің əр кезеңінде сауданы жүргізу үшін қаржылық ресурстар, 

тəжірбиемен мен білімге қажеттілік туындайды. 
Қазақстанда Техникалық даму жөніндегі ұлттық агенттіктің мəліметі бойынша венчурлік 

қаржыландыру 10 жылдан астам уақыт бойы жұмыс істеп келеді. Бірыңғай бағалы қағаздардың 
тіркеушісінің статистикасы сəйкес, Қазақстанда «Тəуекелді инвестициялардың акционерлік 
инвестициялық қоры» негізінде 28 венчурлық қор тіркелген. Техникалық даму жөніндегі ұлттық 
агенттік бұл нарықтағы негізгі ойыншылардың бірі ретінде өз қызметінде қазақстандық жəне 
шетелдік инвесторлармен бірге 7 отандық венчурлық қорды қолдады.  

Қазақстандағы венчурлық инвестициялардың ерекшелігі. Техникалық даму жөніндегі ұлттық 
агенттіктің PR-менеджері С.Ибраева атап өткендей, АҚШ венчурлық қаржыландырудың отаны 
болғандықтан, əлемдегі венчурлық капиталдың 70% жұмыс істейді, сондықтан  инвесторлар үлкен 
ақшалай шығындар қаупінен қорықпайды. Еуропа бұл тұрғыда прагматикалық болып табылады, 
мұнда инвесторлар үлкен пайда алудың төменгі тəуекелін қалайды. Ал Азияда инвесторлар ұстамды 
болып келеді. «Мəселен, қазақстандық қорлар венчурлық жобаларды қаржыландыру кезінде 
мемлекеттік бюджеттен қаражатты пайдаланады. Жобаға өтініш беруші бастапқыда оның мемлекетке 
ақшаны қайтара алатындығын жəне оның жобасы шығынды болмайтынын алдын-ала болжауы керек. 
Германияда үкімет жанынан құрылған венчурлық қорлар өз қызметінде шығынға ұшырайды жəне 
олар үшін бұл қалыпты көрсеткіш. 

Жергілікті венчурлық модельдің тағы бір айырмашылығы олардың жұмыс формасында.Батыс 
елдерінде көбінесе шектеулі серіктестік деп аталатын форма əрекет етеді. Шектеулі серіктестері 
пассивті инвесторлар болып табылады. Қор менеджері-бұл серіктестікті басқаратын бас серіктес. Бұл 
заңды форма серіктестердің тілектерін ескере отырып, келісім шарт деңгейінде қорды басқарудың 
шарттарын анықтауға жəне əр серіктестікті басқа серіктестердің қате немесе дұрыс емес 
əрекеттерінен қорғауға мүмкіндік  берді.[2] 

Сонымен қатар, құнды қағаздар нарығы шетелде айтарлықтай дамыған, бұл қаржыландырылған 
стартаптарға IPO-ға шығуға мүмкіндік береді. Дамыған IPO нарығының болмауы Қазақстандық 
инвесторлар үшін кедергілердің біріне айналуда. Қазақстанның басты айырмашылығы-венчурлық 
инвестициялауға жақсы дайындалған өтініш берушілердің аз болуы.  

Қазақстан қаншалықты жиі жəне қайда инвестициялайды. «Сентрас» венчурлық қорының 
əкімшілік департаменттің директоры А.Муратованың айтуынша, қор 2005 жылы құрылғаннан бастап 
300-ден астам инвестициялық жобалар Қазақстанның салалары мен аймақтарында қарастырылып, 
талданған болатын. 18 инновациялық жоба толығымен дайындалып, мақұлданды. 9 жобаға 
инвестицияланды, 4 жоба аяқталды. Қордың барлық жобаларын орындау барысында 200-ден астам 
жұмыс орны құрылып бюджетке 300 млн теңгеден астам салық салынды.  

Техникалық даму жөніндегі ұлттық агенттіктің жұмыс істеуі кезінде 220-дан астам өтініш: 
жылына орта есеппен 22 өтініш қаралды. Жалпы, Техникалық даму жөніндегі ұлттық агенттіктігі 18 
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индустриялық-инновациялық жобаны, 13 венчурлық қорды, 6 шетелдік венчурлық қор жəне 54 даму 
жобасын қаржыландырды. 

Қор өкілдерінің айтуынша, көбінесе IT, телокоммуникация, балама энергетика, нано жəне 
биотехнология, медицина, өндіріс жəне жоғары технологиялық салалардағы жобалар 
қаржыландырылады. 

Техникалық даму жөніндегі ұлттық агенттіктегі сəтті инвестициялық жағдайлардың бірі ретінде 
зиянды фосфоры бар қалдықтардан фосфор-калий жəне азот-фосфор-калий тыңайтқыштарын 
өндіруші ЖШС «Қарағанды фармацевтикалық кешені» жəне шөп дəрілерін тəжірибелік-өнеркəсіптік 
өндіруші жəне жоғары сапалы компьютерлік графика мен визуалдық эффектілер өндірушісі ЖШС 
«KazakhstanComputerGraphics» секілді кəсіпорындарды атап өтуге болады.  

Ақпарттық-коммуникациялық технологияларды дамыту қорының бас директоры 
С.Кеттебековтың пайымдауынша, Қазақстанда венчурлық капитал нарығы қалыптасты. Алайда оның 
сапасы əлі де күмəн тудырады.IT саласында бірде-бір венчурлық қор жоқ:IT жобаларына жеке 
инвестиция салатын жеке қорлар бар, бірақ олардың саны аз. Сонымен қатар Қазақстанда тиісті 
экожүйе жоқ. Бірінші мəселе-ақша жетіспеушілігінен емес, жетілмеген заңнамада болуы. 2003 жылы 
бағалы қағаздар нарығында сауда жасау үшін заңнама жасалды. Батыста бағалы қағаздар нарығында 
ұсынылған венчурлық қорлар да бар. Бірақ көбінесе тəуекелді инвестициялармен жеке қорлар 
айналысады.  

Қазіргі уақытта Қазақстанда заңды нысандағы бөлімшелік компаниялар бар. Бір жағынан, олар 
американдық нұсқадағы ЖШС-ге ұқсас. Негізгі жетіспеушілігі-бағалы қағаздармен операцияларды 
жүргізуге лицензия қажет. Венчурлық қорларда инвестициялар тікелей болатындықтан бұл мүлдем 
маңызды емес.  

ЖШС-серіктестік. Сонымен қатар, қордың өзі заңды тұлғаны құруды қажет етпейді. Тек жеке 
заңнамалық негізі жоқ қоры бар серіктестер қауымдастығы жиналады. Бұл қорды басқаратын 
серіктестік бар. Яғни, жеке жиналған ақша пулы бар. Бұл пулды ЖШС-нің бас серіктестіктері 
басқарады. Себебі, венчурлық компанияның басқара алатын бірнеше қорлары болады. Батыс 
аналогымен Қазақстан Республикасының қолданыстағы заңнамасы арасында ымыраға келу ізделуде. 

Екі стратегия қарастырып өтейік. Бірінші нұсқа-қолданыстағы заңнамалық базада жылдам іске 
қосу. Бұл венчурлық капиталдың экожүйесін қандай да бір жолмен дамытуға мүмкіндік береді. 
Екінші нұсқа-жаңа, арнайы ұйымдастырушылық-құқықтық формацияны құруды көздейтін үлкен 
өзгеріс. Бірақ заңды тұлғаның жаңа түрін құру ұзақ процедура болып табылады. Аналог жүргізсек, 
АҚШ-та ЖШС 20 жылдан астам уақыттан бері жұмыс істейді, ал оны мойындау 15 жылға созылды.  

Əзірге заңнаманың бұл жетіспеушілігі венчурлық қордың құрылуына кедергі келтіруде. Өзара 
қорлар бағалы қағаздар нарығында жұмыс істеуге арналған, бірақ венчурлық қорлардың көпшілігі 
онымен жұмыс істемейді.  

Екінші мəселе-инвестициялық мəдениет:стартапқа аз ғана үлесті немесе бірден тым көп ақша 
берілетіндіктен, бұл осы жобаны тəуекелге душар етуі мүмкін. Егер бастапқы кезеңде бір 
инвестордың үлесі тым үлкен болса, бұл жоба кейінгі қаржыландыру бағыттарына қызығушылық 
танытпайды.  

Үшінші мəселе-кəсіпкердің өзінде болуы мүмкін. Себебі, кəсіпкерлермен байланысты көптеген 
мəселелер бар оның ішінде əлемдік нарықты білмеу мəселесін атап өтуге болады. Сондықтан, 
ұсынылған шешімдердің көпшілігі бір қаламен немесе Қазақстан Республикасымен шектеледі. 
Мысалы, IT нарығы ғаламдық сипатқа ие,  ал ойластырылмаған жобалар жойылады, өйткені олар 
жаҺандық бəсекеге төтеп бере алмайды. [3] 

Ақпараттық жəне коммуникациялық технологияларды дамыту қорының бас директоры нарық 
тек жаһандық деңгейде дұрыс дами алатынына сенімді: «Бəрақ қазір басты назарды Кедендік одақты 
аймақтағы өңделмеген тауашаларға аударға жөн.  Ақпараттық технологиялармен байлансқан 
салалар:мұнай-газ өнеркəсібі, тау-кен металлургия, логистика, медицина, ауыл шаруашылығы жəне 
т.б сұранысқа ие болатын ішкі нарық туралы ұмытпау керек. Бұл шешімдер əлемдік сапаға жауап 
беруі керек.[4] 

Қорытындылай келе, С.Кеттебековтың пікірі бойынша нарықтық мəселелерді шешудің төрт 
негізгі жолын атап өтейік: 

− Біріншіден, оқыту бағдарламалары инвесторлар үшін де, кəсіпкерлер үшін де мəселелерді 
шешуге комектеседі. 

− Екіншіден, салалық венчурлық қорларды құру жəне жылжыту қажет.  
− Үшіншіден, қаражатты қолдау қаражаттары қажет. 
− Төртіншіден, заңнаманы пысықтау қажет.   
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Аннотация: Қазақстандағы жастар кəсіпкерлігі бүгінгі таңда қалыптасу кезеңінде. Жастар 
жалданып жұмыс істеу орнына, жеке шағын бизнес құру туралы альтернативасы туралы жиі 
ойланады. Өз ісін құру кезінде туындайтын көптеген міндеттер мен проблемаларға тап бола отырып, 
жас кəсіпкерлер əрқашан мемлекеттік жəне мемлекеттік емес қаржылық қолдауға ие бола алады. 

Кілт сөздер: жастар кəсіпкерлігі, стартаптар, мемлекеттік қолдау, гранттар, жобалар. 
 
Жастардың əлеуметтік əлеуеті əлеуметтік ортаның микро - жəне макрофакторларының барлық 

жүйесінің көрінісі болып табылады. Бұл қазіргі жағдайда жастардың келесі қасиеттерін айқындауға 
мүмкіндік береді: 

- жастардың негізгі қасиеті - ол шын мəнінде əлеуетті, мүлдем прогрессивті емес жəне 
регрессивті емес, ол кез келген бастамаларға дайын əлеуметтік потенция; 

- жастардың мінез-құлықтық константасы ұрпақтық дуализм болып табылады: өмірлік тəжірибе 
мен əлеуметтік-тұрақты бағдарлардың жоқтығынан аға ұрпақтан тəуелділік, сонымен қатар, аға 
буынның мақсаттары мен əлеуметтік стандарттарын автономды жоққа шығару;  

- бастапқыда экономикалық ұдайы өндіріс жүйесіндегі жастардың мəртебесінің төмендігі, 
материалдық игіліктерді бөлу үдерісіне қатысудың теңсіздігі; 

- əлеуетті мүмкіндіктерге сүйене отырып, жастар барлық əлеуметтік топтардан ең жоғары 
мобилділікпен сипатталады; 

- жастар жаңашылдыққа бейім, креативті өндіріске барынша, яғни икемді шығармашылық, 
заманауи ойлауға бейімделген; 

- жастар тарихи-мəдени драйвер болып табылады: ол қалыптасқан тарихи-мəдени ортаның өнімі, 
сонымен қатар оны жаңғырту локомотиві болып табылады. 

Бизнес-сектордың ерекше сегменті ретінде жастар кəсіпкерлігінің бірегейлігі жастардың жас 
жəне жеке сипаттамаларының ерекшелігіне, оның əлеуметтік мəртебесі мен мінез-құлық үлгілеріне, 
сондай-ақ осы əлеуметтік топтың жоғары қозғалыстылығына, белсенділігіне жəне бейімделуіне 
байланысты. 

Жастар кəсіпкерлігін қаржылық қолдаудың қолданыстағы моделі мынадай негізгі құралдардан 
тұрады: 

- екінші деңгейдегі банктерде (ЕДБ), лизингтік компанияларда жəне микроқаржы ұйымдарында 
қаражатты шартты орналастыру арқылы жас кəсіпкерлердің қызметін қаржыландыру;  

- жас кəсіпкерлер үшін кредиттер жəне қаржы лизингі шарттары бойынша сыйақы ставкасын 
субсидиялау;  

- жас кəсіпкерлердің несиелерін ішінара кепілдендіру.  
Қазіргі уақытта "Даму" кəсіпкерлікті дамыту қоры" АҚ жастар кəсіпкерлігін қаржылық 

қолдаудың жоғарыда аталған құралдарын іске асыратын негізгі ұлттық даму институты болып 
табылады. Олардың талдауына толығырақ тоқталайық. 

Жастар кəсіпкерлігін қолдаудың қолданыстағы қаржылық моделінің бірінші құралы - бұл 
кəсіпкерлерді кейіннен қаржыландыру үшін ЕДБ, лизингтік компаниялар мен микроқаржы 
ұйымдарында қаражатты шартты түрде орналастыру бағдарламалары. 
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2007 жылғы қарашадан бастап "Даму" Қоры жеке кəсіпкерлік субъектілеріне, оның ішінде жас 
кəсіпкерлерге кейіннен кредит беру үшін ЕДБ мен лизингтік компанияларда қаражатты шартты 
орналастыру бағдарламалары бойынша оператор болып табылады. Қазіргі уақытта "Даму" Қорының 
Кəсіпкерлерді қаржыландыруы шартты орналастырудың 30-дан астам бағдарламасы шеңберінде 
жүзеге асырылады. Олардың ішінде: өңірлік жəне салалық лимиттерсіз ШОБ субъектілерін жаппай 
қамту бағдарламалары; ШОБ қаржыландыруда өңірлік сəйкессіздіктерді төмендетуге бағытталған 
өңірлік бағдарламалар ("Даму-Өңірлер", салалардағы нақты мамандандырылған қаржыландыру 
бағдарламалары жəне т. б.); ШОБ əртараптандыруға бағытталған секторалдық жəне салалық 
бағдарламалар ("Даму-Өндіріс", өңдеуші өнеркəсіптегі лизингтік мəмілелерді қаржыландыру, шағын 
қалаларда ШОБ жобаларын қаржыландыру бағдарламасы, франчайзингтік мəмілелерді 
қаржыландыру бағдарламасы, өңдеуші өнеркəсіптегі ШОБ қолдау бағдарламасы жəне т. б.); - 
əлеуметтік бағдарламалар. Өз бизнесін ашу үшін азаматтар 16 миллион теңгеге дейін несие ала 
алады. "Бизнестің жол картасы-2020" бағдарламасы шеңберінде жаңадан бастаған жас кəсіпкерлер 
үшін экспресс-кепілдік құралы қарастырылған. Жас кəсіпкерлер 15% кепілді қамтамасыз ете отырып, 
банктен несие ала алады, қалған бөлігін "Даму" Қоры қамтамасыз етеді. Соңғы қарыз алушыға 
микрокредиттің ең жоғары номиналды мөлшерлемесі жылдық 6% құрайды. 

 
Кесте 1. 
Өңірлік бөліністе "Даму" Қоры арқылы жас кəсіпкерлердің жобаларын қаржыландыру (ЕДБ 

жəне лизингтік компанияларда қаражатты шартты орналастыру бағдарламалары бойынша) 
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Қазақстан бойынша барлығы, 
оның ішінде: 

515 12213 777 15649 1182 17377 1721 23641 

Ақмола 34 578 48 908 50 776 63 651 
Ақтөбе 39 283 52 433 82 1140 120 1465 
Алматы 22 634 38 859 105 885 235 1129 
Атырау 30 482 44 765 45 806 61 1039 
Батыс Қазақстан 27 354 43 483 48 1263 70 2714 
Жамбыл 14 348 25 431 92 454 118 749 
Қарағанды 42 700 62 861 64 896 98 1540 
Қостанай 21 206 37 363 44 311 57 404 
Қызылорда 31 193 45 405 67 530 103 616 
Маңғыстау 35 557 53 792 52 767 73 1084 
Түркістан обл., Шымкент қ. 38 521 48 589 223 656 292 1054 
Павлодар 33 195 43 661 47 491 67 608 
Солтүстік Қазақстан 24 281 36 386 34 314 48 409 
Шығыс Қазақстан 47 638 78 1059 70 791 101 1147 
Астана қ. 33 4401 63 4765 86 5335 129 6616 
Алматы қ. 45 1842 62 1889 73 1962 86 2416 
Ескерту – [1-2] қайнар көздері бойынша құрастырылған 

 
ЕДБ-ға қаражатты шартты орналастыру бағдарламасын іске асыру басталғаннан бастап "Даму" 

Қоры 2017 жылға дейін қоса алғанда, жалпы сомасы 23 641 млн.теңгеге 29 жасқа дейінгі жас 
кəсіпкерлердің 1 621 жобасын қаржыландырды (кесте 1), жобалардың орташа жылдық өсу қарқыны 
50% жəне қаржыландыру сомасы 25% құрады.  

2014-2017 ж.ж. өңірлік бөліністе жас кəсіпкерлердің қаржыландырылған бизнес-жобаларының 
жалпы санындағы ең көп үлес Оңтүстік Қазақстан (осы кезеңде орташа алғанда 12,4%), Алматы 
(8,0%), Шығыс Қазақстан (7,7%) облыстарына тиесілі. Сонымен қатар, 2014-2017 жылдары жас 
кəсіпкерлердің бизнес-жобаларын қаржыландырудың жалпы көлемінде ең үлкен үлес Астана 
қаласында (орташа алғанда осы кезеңде 19,9%), Алматы қаласында 99,9%) жəне Оңтүстік Қазақстан 
облысында (8,5%) тіркелген (кесте 2).  
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Кесте 2. 
"Даму" Қоры арқылы жас кəсіпкерлердің жобаларын қаржыландырудың жалпы көлеміндегі 

өңірлердің үлесі (ЕДБ жəне лизингтік компанияларда қаражатты шартты орналастыру 
бағдарламалары бойынша), пайызбен 
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Қазақстан бойынша барлығы, 
оның ішінде: 

100,0 100 100 100 100 100 100 100 

Ақмола 6,6 4,7 6,2 6,2 4,2 4,2 3,7 2,8 
Ақтөбе 7,6 2,3 6,7 6,7 6,9 6,9 7,0 6,2 
Алматы 4,3 5,2 4,9 4,9 8,9 8,9 13,7 4,8 
Атырау 5,8 3,9 5,7 5,7 3,8 3,8 3,5 4,4 
Батыс Қазақстан 5,2 2,9 5,5 5,5 4,1 4,1 4,1 11,5 
Жамбыл 2,7 2,8 3,2 3,2 7,8 7,8 6,9 3,2 
Қарағанды 8,2 5,7 8,0 8 5,4 5,4 5,7 6,5 
Қостанай 4,1 1,7 4,8 4,8 3,7 3,7 3,3 1,7 
Қызылорда 6,0 1,6 5,8 5,8 5,7 5,7 6,0 2,6 
Маңғыстау 6,8 4,6 6,8 6,8 4,4 4,4 4,2 4,6 
Түркістан обл., Шымкент қ. 7,4 4,3 6,2 6,2 18,9 18,9 17,0 4,5 
Павлодар 6,4 1,6 5,5 5,5 4,0 4 3,9 2,6 
Солтүстік Қазақстан 4,7 2,3 4,6 4,6 2,9 2,9 2,8 1,7 
Шығыс Қазақстан 9,1 5,2 10,0 10 5,9 5,9 5,9 4,9 
Астана қ. 6,4 36,0 8,1 8,1 7,3 7,3 7,5 28,0 
Алматы қ. 8,7 15,1 8,0 8 6,2 6,2 5,0 10,2 
Ескерту – [1-2] қайнар көздері бойынша құрастырылған 

 
2014-2017 ж.ж. салалық бөліністе жас кəсіпкерлердің қаржыландырылған бизнес-жобаларының 

жалпы санындағы ең үлкен үлес саудаға (орташа осы кезеңде 49,2%), өзге де қызмет түрлерін 
ұсынуға (19,1%), өңдеу өнеркəсібіне (9,6%) келеді. Жас кəсіпкерлердің бизнес-жобаларын 
қаржыландырудың жалпы көлемінің ең үлкен үлесі осы салаларға да бағытталған: сауда - 39,2%, өзге 
де қызмет түрлерін ұсыну - 21,5%, өңдеуші өнеркəсіп – 12,0%. 

Жастар кəсіпкерлігін қолдаудың қолданыстағы қаржылық моделінің екінші құралы - "Даму" 
Қорының кəсіпкерлік субъектісі үшін кредит (лизинг) бойынша сыйақы ставкасын субсидиялау. 
"Бизнестің жол картасы - 2020" бизнесті қолдау мен дамытудың мемлекеттік бағдарламасында (БЖК-
2020) қайтарымсыз негізде кредит (лизинг) бойынша пайыздарды төлеу бойынша кəсіпкердің 
шығындарын ішінара өтеу үшін пайдаланылатын кəсіпкерлікті мемлекеттік қаржылық қолдаудың бұл 
құралы "Бизнестің жол картасы-2020 " бизнесті қолдау мен дамытудың мемлекеттік бағдарламасында 
(БЖК-2020) нормативтік бекітілген [1]. 

2018 жылға қарай БЖК-2020 іске асыру шеңберінде 29 жасқа дейінгі жас кəсіпкерлердің 1 069 
жобасы жалпы сомасы 200 380 млн теңгеге субсидияланды, 2017 жылы жобалар саны бойынша өсім 
қарқыны 31%-ға жəне қаржыландыру сомасы 28%-ға жетті. Өңірлік бөліністе 2014-2017 ж.ж. жас 
кəсіпкерлердің субсидияланған бизнес-жобаларының жалпы санындағы ең үлкен үлес Ақтөбе 
(орташа осы кезеңде 9,5%), Павлодар (8,5%), Шығыс Қазақстан (8,0%) облыстарына тиесілі. 
Сонымен қатар, 2014-2017 ж.ж. жас кəсіпкерлердің бизнес-жобаларын субсидиялаудың жалпы 
көлемінде ең үлкен үлес Шығыс Қазақстан облысында (14,2%), Алматы қаласында (12,3%), 
Солтүстік Қазақстан облысында (11,7%) тіркелген. 2014-2017 ж.ж. салалық бөліністе жас 
кəсіпкерлердің субсидияланған бизнес-жобаларының жалпы санындағы ең үлкен үлес көлік жəне 
қоймалауға (29,6%), өңдеу өнеркəсібіне (27,2%) келеді. Жас кəсіпкерлердің бизнес-жобаларын 
қаржыландырудың жалпы көлемінің ең үлкен үлесі осы салаларға да бағытталған: өңдеу өнеркəсібі – 
52,9%, көлік жəне қоймалау - 14,2% [1-4]. 

Жастар кəсіпкерлігін қолдаудың қолданыстағы қаржылық моделінің үшінші құралы - "Даму" 
Қорының кəсіпкерлік субъектілерінің несиелері бойынша ішінара кепілдік беруі. 2018 жылы 
"Бизнестің жол картасы 2020" бизнесті қолдау мен дамытудың мемлекеттік бағдарламасы шеңберінде 
кепілдік беру құралы бойынша портфельдік кепілдік беру енгізіледі, оның ерекшелігі "Даму" Қоры 
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кəсіпкердің əрбір өтінімін жеке бағаламайды, ал серіктес банктерге белгіленген лимиттер шеңберінде 
бағдарламалардың өлшемдеріне сəйкес келетін кредиттер бойынша кепілдік алуға рұқсат береді. Бұл 
кепілдікпен берілетін кредиттерге өтінімдерді қарау мерзімін едəуір азайтады; кəсіпкер-қарыз 
алушылар ұсынатын құжаттар пакетін қысқартады; кепілдік бойынша екі рет шешім қабылдауды 
болдырмайды (екінші деңгейдегі банк пен Қор тарапынан) [4]. 

2018 жылға қарай БЖК-2020 іске асыру шеңберінде жобалардың саны бойынша 2014-2017 
жылдары өсім қарқыны 150%-ға жəне қаржыландыру сомасы 182%-ға жетіп,  кредиттердің жалпы 
сомасы 9076 млн. теңгеге 29 жасқа дейінгі жас кəсіпкерлердің 805 жобаларына ішінара кепілдендіру 
жүзеге асырылды. Өңірлік бөліністе 2014-2017 ж.ж. жас кəсіпкерлердің бизнес-жобаларына ішінара 
кепілдік алғандардың жалпы санындағы ең көп үлес Астана қаласына (осы кезеңде орташа алғанда 
12,9%), Атырау облысына (11,7%), Алматы қаласына (10%) келеді. 

Сонымен қатар, 2014-2017 ж.ж. жас кəсіпкерлердің бизнес-жобаларына ішінара кепілдік берудің 
жалпы көлеміндегі ең үлкен үлес Астана қаласында (орташа алғанда осы кезеңде 14,5%), Алматы 
облысында (14,2%), Алматы қаласында (12,3%) тіркелген. Салалық бөліністе  2015-2017 ж.ж. ішінде 
ішінара кепілдік берілген жас кəсіпкерлердің бизнес-жобаларының жалпы санындағы ең үлкен үлес 
өңдеу өнеркəсібіне (25%), көлік жəне қоймалауға (22,9%), өзге де қызмет түрлерін ұсынуға (20,5%) 
келеді. Осы кезеңде жас кəсіпкерлердің бизнес-жобалары үшін кредиттерді ішінара кепілдендірудің 
жалпы көлемінің ең үлкен үлесі осы салаларға да бағытталған [1-4]. 

Қазақстандағы жастар кəсіпкерлігін қаржылық қолдаудың қолданыстағы моделінің негізгі 
элементтері жəне оның тиімділік параметрлері осындай. Жүргізілген талдау жастар кəсіпкерлігін 
кешенді қолдаудың жəне осы бизнес-сегментті мамандандырылған нысаналы қаржыландырудың 
арнайы қаржы құралдарының жоқтығын көрсетті. 
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Сандық технологиялар Қазақстанның бəсекеге қабілетті отыз елдің қатарына көшудегі 

инновациялық дамуының жаңа технологиялық ашылулар арқылы  экономикалық өсу қарқынының  
факторы ретінде өмірімізге енді. 
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Қазіргі уақытта əлем қарқынды технологиялық өзгерістерге енуде. Цифрландыру мемлекеттің 
бəсекеге қабілеттігінің жəне оның дамуының негізгі факторы. Əлемдегі жетекші елдер өздерінің 
сандық технологиялары арқылы техникалық құжаттарын жекелеген бағыттар бойынша 
дайындайды.Мысалы Сингапур көлік саласын 2050 жылға қарай 50 пайызға электрлендіруге 
көшіретіндігін айтады.Германияда сандық жаңару барлық саланы қамтып отыр, атап айтқанда 
мемлекеттік сектор, экономика, мəдениет, білім, ғылым. Қазақстан да жаһандық үдерісте 
халықаралық ұйымдар шеңберінде де жəне ел ішінде сандық технологияны игеру барысында бірнеше 
салалардың кезеңдік  бағыттарымен жүргізуде. 

«Цифрлық Қазақстан» бағдарламасының мақсаты да сол халықтың өмір сүру сапасын жаңа 
технологияларды қолдану арқылы арттыру.Ол басты бес негізгі бағытта: 1. Еңбек өнімділігін арттыру 
жəне капиталдандыру «бұл мына салаларда: өнеркəсіп, электроэнергетика, АӨК, көлік жəне 
логистика) 2. Азаматтар мен бизнес сферасы үшін сандық мемлекет құру Ол дегеніміз ашық, таза, 
қолайлы мүмкіндіктерді əрбір азаматқа кез келген уақытта жəне он лайн режимінде ұсыну 
(денсаулық саласы бойынша –денсаулық паспорты, білім саласы бойынша- электронды журнал жəне 
күнделік, сонымен қатар бала бақша кезегіне тұру автоматтандырылған кезектіліктің сақталуы бұл 
мемлекеттік қызметтің көрсетілуінің ашықтығын көрсетті).3. «Сандық Жібек Жолын іске асыру» бұл 
жылдамдықты ғаламтормен қамтылу жəне киберқауіпсіздікті қамтамасыз ету барысындағы бағыттар 
4. «Адами капиталды дамыту» халықтың сандық сауаттылығын арттыру жəне құзіреттілігін 
қалыптастыру.5.«Инновациялық экожүйені құру»технологиялық кəсіпкерлікті дамыту жəне бизнес, 
ғылыми сфера, мемлекет  арасындағы тұрақты сандық байланыс орнату.    

Осы бағытта «Азаматтарға арналған үкімет» мемлекеттік корпорациясы арқылы еліміздің 
барлық өңірлері мемлекеттік қызметті ашық жəне кез келген мезгілде алып отыр.Алыс шалғай елді 
мекендер мобильді қосымша көмегімен қызмет түрлерін қолдануда.Дегенмен де ғаламтор желісінің 
жылдамдығы  толық қамтылмаған өңірлерде мəселелер кезең кезеңімен шешуді қажет етеді.  

Біріккен Ұлттар Ұйымы есептілігі бойынша ақпараттық коммуникациялы технологиялар  
дамуының негізгі əлемдік рейтингісінде - ICT Development Index - Қазақстан 2016 жылы өз жағдайын 
2015 жылдан бастап өзгертпей, 175-тен 52-ші орынды иеленді. Бағдарламаны жəне басқа да 
стратегиялық бағыттарды іске асыру нəтижесінде ел рейтингте 2022 жылға қарай 30-орынға дейін, 
2025 жылға қарай 25-орынға жəне 2050 жылға қарай 15-орынға дейін көтеріледі деп көрсетілген [ 1] 

Қазақстан  жаһандық үдерісте халықаралық ұйымдар шеңберінде Еуразиялық экономикалық 
одақтың 2025 жылға дейінгі  цифрландырудың кезекті бағыттарын мемлекет басшылығы деңгейінде 
белсенді қатыса отырып қабылдады. Еуразиялық интеграцияның мақсаты  бұл мемлекеттер 
арасындағы ұлттық экономиканың бəсекеге қабілеттігін арттыру, жаңғырту,бірлесу арқылы сандық 
экономиканың жаңа технологиялық өсімін қамтамасыз ету. Аса маңызды мəн беретін бірлесе 
атқаратын ірі жоба «Сандық  экономика» жəне «Сандық Евразия». Бұл бағдарлама Еуразиялық 
экономикалық кеңістікте тура нейроцифрлық технологиялар мен платформалар, сымсыз байланыс 
технологиялары, биометрия, виртуалды жəне жасанды технологиялар, электронды үкімет, желілік 
қауіпсіздік қолдану арқылы жүзеге асады. 

Сандық технологиялық жүйе жағдайында өндірістік жəне сауда қуаттылығы ғаламтор 
кеңістігінде жүру арқылы шектеусіз, масштаб эффектісінің қызметін желілік эффект атқарады. 
Қазіргі заманғы кəсіпорындардың жалпы түрде үш маңызды трансформациялану бағытын айтуға 
болады: клиенттермен, жабдықтаушылармен, серіктестермен өзара қарым- қатынас қағидаларын, 
қызметтер мен өнімдерді ұсынудың  шарттарын  қайта қарау арқылы бизнес үлгінің өзгерісі, 
серіктестер мен контрагенттердің желілік форматта жаңа технологиялық  инфрақұрылымын 
қалыптастыру.[2.]. Қазақстанның Дүниежүзілік сауда ұйымына кіруімен сыртқы нарықтарда бəсекеге 
қабілеттілікті арттыруға қойылатын талаптар да күшейе түсті.АҚШ, Канада, Австралия сияқты 
дамыған елдердің тəжірибесі көрсеткендей, сандық технологиялар осы дəстүрлі саланы түбегейлі 
өзгертеді.Қазіргі заманғы геоақпараттық жүйелер  түрлі көздерден алынатын үлкен деректер 
топырақтың құнарсыздануынсыз, сонымен бірге ресурстарды ұтымды пайдалана отырып, жоғары 
егін алуға мүмкіндік береді Өнеркəсіптік интернет заттар қашықтан басқарылатын 
автоматтандырылған фермалар құруға мүмкіндік береді. Логистиканың дамыған жүйесі мен 
электрондық сауда өзінің сапасын сақтай отырып, тіпті шағын фермерлік шаруашылықтарға 
түпкілікті тұтынушыға дейін ауыл шаруашылығы өнімдерін жеткізудің өзіндік құнын төмендетуге 
мүмкіндік береді. Бұл ұлт денсаулығын сақтау тұрғысынан да, экспорттық əлеуетті іске асыру 
тұрғысынан да экологиялық таза өнім өндірісін сақтау мен дамытудың маңызды факторы болып 
табылады. 
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Микродеңгейде сандық технология кəсіпорындар үшін трансакциялық шығындарды төмендету, 
шығындардың құрылымын оңтайландыру жəне басқару əдістерінің тиімділігін арттыру үшін шарттар 
құрады. Ұйымның бизнес үдерісіндегі сандық технология  өзгерісі қызметкерлерді ынталандыру 
үшін еңбек өнімділігін басқару үшін  маңызды болса, ал макродеңгейде мемлекеттің экономикалық 
дамуының жаңа бағыттарын таңдау үшін қолданылады ол өз кезегінде ақпараттармен жылдам 
алмасуға, инвестицияны тартуға қолайлы орта қалыптастыруға, халықтың өмір сапасы мен тұтыну 
деңгейін арттыруды қамтамасыз етеді.Осы бағытта Еуразиялық экономикалық кеңістікте бірыңғай 
қаржылық орталық жəне бірыңғай төлем валютасына шығу өзекті болып отыр. [ 3.]. 

Бизнес-үлгінің өзгерісі жұмыс жасап тұрған бизнестің сандық өзгерісіне, сандық бизнестің жаңа 
бағытын құруға жаңа тың идеялар қалыптастыру арқылы , бизнес үдерісінде электронлы коммерция 
платформасын құру негізінде  жекелеген бөлімшелер арасында контент алмасу арқылы үдерісті 
қамтамасыз етеді. Егер бизнес сандық трансформацияның өсу нүктесін қалыптастырса, мемлекет 
деңгейінде мемлекет аралық сандық жүйеде бизнестің белсенділігі артады. 

Еуразиялық экономика жағдайында серіктестердің өзара  əрекеті рыноктағы құндылықтарды 
сату-сатып алу процесіндегі интеллектуалды меншікті жəне ақпараттық ресурстарды 
интеграциялауды талап етеді, маркетингтік ресурс экономикалық өсу факторы болып табылады, яғни 
өндіріс процесін жүргізу үшін қажетті құралдар (жаңа тұтыну мен ұсыныстарды құру), бөлу 
(құндылықтар қозғалысының құралы ретінде)жəне қолдану (бренд, күтілетін құндылықтарды 
алудағы қанағаттанушылық).«Экоорта – Адам– Өндіріс – Қауіпсіздік» жүйесіндегі уақыт жəне 
кеңістікте шектеулі қолданатын барлық ресурстардың түрлеріне оңтайландыру жүргізе отырып, 
сұраныс пен ұсынысты реттеу жəне оның теңесу жағдайын қалыптастыру.Сандық технология 
жағдайында тұтынушыға бағыт беру қағидасы қалыптасады бірақ ол қағида тұтынуды 
жекешелеу.Объективті бағалау үшін маңызды болып маркетинг нəтижелерін (шығындарын) бағалау 
процесінде маңызды  көрсеткіштер жиынтығы жəне олардың жеткіліктілігі туралы мəселе табылады. 

Бұл жағдайда маркетингтік процесті сандық түрлендіру мəселелерін тұжырымдау мен шешудің 
келесі аспектілеріне назар аудару қажет:1. Тұтынушылар мен тұтынушылар құндылықтарды құрудың 
жəне пайдаланудың белсенді қатысушылары болып табылады 2. Клиенттермен жұмыс түрлерін 
қамту жиілігін жəне жиілігін өзгерту, бұл дұрыс ұсынысты жоспарлауды сауатты жүргізуді 
білдіреді.3.. Клиенттердің қажеттіліктерін қанағаттандыру үшін сандық арналар мен құралдар 
жиынтығын жоспарлау жəне оңтайландыру. Бұл кеңістіктік ерекшеліктерді, уақыт пен орынды 
ескере отырып, клиент пен компанияны цифрлық қамтамасыз етуге дайындығын бейімдеу.4. Қажетті, 
сапалы мазмұнды тұжырымдай жəне таба білу. 5. Фирманың брендинг саясатына сəйкес тұтынушы 
мазмұнын құруды ынталандыру 6. Əлеуметтік желілерде клиенттердің қатысуын қолдау 7. Оларды 
пайдалану нəтижелері үшін төлем индикаторлары жүйесін ескере отырып, жаңа медиа нұсқаларының 
жиынтығын құра жəне модельдей білу.8.Клиенттің өз көзқарасын қорғау үшін онымен байланысты 
ұйымдастырған кезде сандық технологияларды игеру жылдамдығын ескеру.9. Тұтынушымен 
шоғырландыру жəне онымен жұмыс жасайтын жеке тəжірибені ұйымдастыру.10. Сандық арналар 
мен медианы пайдалану туралы мəліметтер мен мəліметтерді жинақтау.[3.] 

Цифрлық технологиялар түбегейлі жаңа ақпараттық өнімдер мен қызметтерді құруға мүмкіндік 
береді, транзакция шығындарын азайту кезінде сатылымның өсуіне ықпал етеді; жаһандық 
нарықтарға қол жеткізуді жеделдету, үнемі тікелей байланыстар мен олармен жеке қарым-қатынас 
жасау арқылы тұтынушылардың қажеттіліктерін жақсы түсіну.Сандық түрлендірудің, еуразиялық 
экономикадағы маркетингті басқару процесін цифрландырудың негізгі міндеттеріне мыналар кіреді: 
цифрлық технологиялардың жедел даму процесін зерттеу; Алайда, цифрлық экономика жағдайында 
маркетингті басқару процесінің трансформациясының теориялық аспектілері жеткілікті зерттелген 
жоқ. Тұтынушылар сандық арналарда үлкен көлемде деректер қалдырған кезде деректер көлемінің 
қарқынды өсуіне талдау жасау жəне оларды дұрыс шешуге көмектесетін мəліметтерді табу үшін 
оларды өңдеу өте қиын; маркетингтік теорияны, цифрлық технологияларға негізделген маркетингтің 
инновациялық құралдарын, бизнестің қажеттіліктерінен дамудың артта қалу себептерін анықтау; 
бəсекелестіктің арту себептерін зерттеу. Ақпаратты басқару жəне тиімді ақпараттық саясат құру 
мəселесі Еуразиялық экономикалық кеңістік аясында да туындайды. 

ЕАЭО-ға мүше барлық елдер үшін ақпараттың ғылымға жəне қоғамдық санаға əсері 
соншалықты терең, ол «ақпараттық революция» ұғымына сəйкес келеді. Еуразиялық білімнің 
архитектурасында білім мен ақпарат цифрландырылған жəне серіктес университеттерге электронды 
байланыс арқылы беріледі. Білім беру іс-əрекетін сандық түрлендіру университеттерге курстарды 
ғаламторда толығымен орналастыруға мүмкіндік береді, қашықтықтан оқыту мүмкіндіктерін 
кеңейтеді жəне білім беру құралдарының даралануы мен икемділігіне ықпал етеді. Сонымен бірге 
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студенттерді үлкен ақпараттық ортаға бағыттау мəселесі туындайды. Оның шешілуіне брендингтің 
басқарушылық тұжырымдамасы болып табылатын білім берудің маркетингтік цифрлық құралдары 
көмектеседі.Университет брендінің ақпараттық қолдауының арқасында оның коммуникациялық 
мүмкіндіктері мақсатты аудиторияға қол жетімділікті едəуір кеңейтеді. Бұл еуразиялық білім беру 
кеңістігіндегі университеттік желілік өзара əрекеттестіктің коммуникациялық стратегиясында 
көрінеді.[ 4.] Маркетингтік ақпараттық жүйе университет брендінің негізгі параметрлерін қолдауды, 
жинауды, өңдеуді жəне талдауды, жүйенің деңгейлеріне сəйкес топтастыруды жəне брендтік құнды 
бірлесіп құру процесіне біріктіруді қамтамасыз етеді. Бұл тұрғыда Еуразиялық білім беру 
кеңістігіндегі университеттердің өзара əрекеттесуін ақпараттық қамтамасыз етудің рөлі өте маңызды 
болады жəне белгісіздік факторларын деңгейлеуге жағдай жасайды. Университет брендінің негізгі 
параметрлерін талдау маркетингтік ақпараттық жүйенің жұмыс істеуі үшін тиісті жағдайлар жасау 
қажеттілігін көрсетеді. Мұндай жағдайлар мəліметтер банкін білім беру қызметін желілік қайта 
құруға бейімдеуге жəне университеттің брендінің əлеуметтік-этикалық əлеуетін арттыруға 
алғышарттар жасауға мүмкіндік береді.Ресурстарды үнемдеудің ережелері мен институционализм 
негіздерін қалыптастырудағы шетелдік жəне ресейлік тəжірибені талдау ресурстарды үнемдеудің 
маркетингтік механизміне тəн субъективті жəне объективті процестерді синтездеу қажеттілігін, ең 
алдымен, оның маркетингтік категориялары мен ресурстарды үнемдеудің параметрлерімен 
белгіленетін объективті сипатына байланысты анықтауға мүмкіндік береді; екіншіден, басқарудың 
əртүрлі деңгейлерінде ресурстарды үнемдеу əсерін ұйымдастыру əдістері мен əдістерінің субъективті 
сипаты. Бұл жағдайда басшылық салық салу, инвестициялық жəне коммуникациялық саясаттағы 
ресурстарды сақтау процесіне субъективті əсерді барынша азайту керек.Сондықтан, ЕАЭО-да 
инновациялық білім беру маркетингтік жобаларының міндеттері едəуір кеңейіп келеді, сондықтан 
университеттің брендтік ақпараттық қолдауының интеграциялық ресурсы өзгеруде. Брендингтің 
ақпараттық қолдауы ұлттық университеттің негізгі бренд параметрлері формализацияланған үлгі 
түрінде ұсынылуы мүмкін. Мұндай модельдің ақпараттық ресурсына келесі компоненттер кіреді: 
ұлттық университеттің білімдік, кəсіби жəне шығармашылық формасындағы зияткерлік əлеуеті жəне 
ғылыми-зерттеу білімі мен басқару шешімдерінің жиынтығы. 

Инновациялар мен жоғары технологияларды дамытуға, жоғары технологиялы өнім жасауға 
жəне оны сыртқы нарықтарға жылжытуға, сондай-ақ қазақстандық компаниялардың халықаралық 
бəсекеге белсенді түрде қатысуына кедергі келтіретін тосқауылдарды жою Қазақстандағы 
инновациялық белсенді компанияларды құру мен дамытудың маңызды шарты болып табылады. 
Ғылыми өнімді шығарудан көшбасшы тұрған елдер ЖІӨ есебінен ғылымға бөлінген қаражаттарға 
қатаң бақылау орнатады.Ол үшін мемлекет тарапынан салықтық жеңілдіктер, бюджеттік қолдау, 
инвестициялар тарту, құрал-жабдықтар лизингі сияқты экономикалық механизмдер 
қолданылады.Елімізде зерттеулер мен əзірлемелерге бюджеттің қатысуы төмен сол себепті ғылыми 
өнімді əлемдік нарыққа шығару  деңгейі нөлге тең. Қазақстандық жоғары технологиялық экспортқа 
қолдау көрсету мақсатында сыртқы экономикалық қызметтің барлық құралдарын қоса отырып, 
жобаларды сыртқы саяси деңгейде қолдау шараларын жандандыру, сондай-ақ жоғары 
технологиялы өнімнің экспорты кезінде кедендік жəне салықтық жеңілдік көрсету жоспарланып 
отыр. Сонымен бірге, шетелдік əріптестермен жұмыс істегенде оларға тиісті технологиялар мен 
зияткерлік меншік құқықтарын бере отырып, қазақстандық кəсіпорындармен бірлескен өндірістер 
ұйымдастыру мүмкіндігін, сондай-ақ отандық кадрлар даярлау мақсатында ынтымақтастық 
бағдарламаларын əзірлеуді жəне іске асыру көзделеді. 

Қазақстан экономикасының өзекті стратегиялық міндеттерінің бірі ғылым мен өндірісті  өзара 
байланыста дамыту. Ол дегеніміз республиканың ғылыми –техникалық, өнеркəсіптік қуатын дамыту, 
сақтау, ұлттық экономикалық қауіпсіздікті қамтамасыз ете отырып , жаңа ақпараттық 
технологияларды жасау, игеру. Қазақстанның ғылыми-технологиялық саясаты инновациялық 
процестерді белсенді етуге өңдеу өнеркəсібінде жаңа бағыттарын ашуға зерттеуге, ғылым мен өндіріс 
арасында алшақтықты болдырмауға бағытталуы қажет.Ғылыми өнімді сыртқы нарыққа толыққанды 
ұсыну арқылы өндірістің бəсекелік қабілетін арттыру мүмкінлігі туады. 

Ақпараттық желіде сандық технологияның Еуразиялық кеңістіктегі белсенділігін арттыру үшін 
ең алдымен сол кеңістіктің қалыпты жұмыс атқаруына талдау жасау арқылы бірнеше факторлары 
анықталды. Кеңістіктегі орта оның қалыпты жұмыс атқаруына қолайлы.Күшті жақтары бұл ЕАЭО 
атқарушы органдардың нақты құрылымы, кеден одағы, оған елдердің мүше болуға талпынысын 
айтуға болады.Ал əлсіз тұстары бұл ЕАЭО қатысушы елдердің əр түрлі əлеуметтік экономикалық 
даму деңгейі, одаққа кіру бақылаушылардың құқығында болуы, ЕАЭО-ның тарапына батыстың 
көшбасшыларының əсері. Ішкі жəне сыртқы қауіптер де бар.Ол елдің кеден одағына мүше болуымен 
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қатар саяси тұрпаттағы мəселелермен де байланысып кетеді.Сыртқы халықаралық ұйымдармен 
байланыс орната отырып, экономикалық мəселелермен байланысты мүмкіндіктерді қарастыру 
маңызды.Экономикалық интеграция процесінде сандық технологияның маңыздылығы күн санап 
артып келеді. 

Сол себепті қазіргі таңда жоғарыда айтылған «Цифрлы Қазақстан» бағдарламасының төртінші 
бағыты «Адами капиталды дамыту» халықтың сандық сауаттылығын арттыру жəне құзіреттілігін 
қалыптастыру бағытында білім беру бағдарламасын енгізу жəне сандық платоформаны енгізуге 
қаржылық қолдау жасалуы қажет.Ресейде де Қазақстан тəрізді «Ресей Федерациясының цифрлық 
экономикасы» мемлекеттік бағдарламасы қабылданып Қазақстанда сол тəрізді «Цифрлы Қазақстан» 
бағдарламасын дамытуда.Бұл жерде ортақ жүйелік сенім қалыптастыратын жаңа ақпараттық 
кеңістікте мемлекет аралық интеграцияны қамтамасыз ететін, болашақта латын харпін қолдана 
отырып, инновациялық платформаиы қалыптастыру маңызды. ЕАЭО сарапшылары Дүниежүзілік 
банкпен бірлесе отырып, 2025 жылға дейінгі цифрландыру құжатын енгізу бойынша осы процестің 
болашақта мүмкіндігі мен қауіп қатерлерін зерттеген.Нəтижесінде тиімді интеграцияның сенімді 
негізін құру үшін кешенді шаралар жүйесі сонымен қатар құрылымдар арасында  құқықтық негізін 
қалыптастыру маңыздылығы баса назарда болу қажеттілігі көрсетіледі. 
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The beginning of the XXI century was marked by significant development of digital technologies and 

acceleration of economic globalization processes. Information has acquired the status of an indispensable 
resource in all spheres of human activity. Its use is transformed into knowledge, which in turn is measured 
by improving the efficiency of production and the economy as a whole.  

The purpose of the study is to consider and analyze the opportunities for the future development of the 
Eurasian Еconomic Union in a real digital reality, by strengthening cooperation and strengthening the 
integration process, and to present the expected effects of this process for both the national economies of the 
participating countries and for the Union as a whole. 

At the moment, there is a balance of power in global markets: many traditional industries that accounted 
for the maximum amount of GDP are losing their importance in the structure of the world economy. Areas of 
knowledge that are related to the development of digitalization and new information technologies are 
entering the arena, and research in this area is one of the most competitive areas. Numerous technological 
trends are gaining momentum and literally predetermine the future leaders of the world economy.The 
emergence of artificial intelligence technologies, machine learning, blockchain, and other innovations leads 
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to the creation of completely unique products with new, improved characteristics that can not only improve 
the quality of products and improve the efficiency of the industry, but also affect more on a large scale-the 
very structure of the system of economic relations and their place in the global market [1]. The benefits of 
digitalization are visible not only at the level of the country as a whole, but also at the level of an individual 
enterprise.  

Changes that occur in the world due to the introduction of digital technologies affect not only the 
political and economic system, but also create a demand for the emergence of new and increasing the 
importance of a number of traditional professions (while making some of them unclaimed). And the work 
itself is changing structurally as a result of the development of technologies: enterprises are beginning to 
introduce operational robots that take on simple and routine tasks within their competence, and thus give 
employees the opportunity to devote their working time to solving strategic and creative tasks. Despite the 
fact that some people have understandable fears that the introduction of new technologies will make a 
significant part of the population unemployed and unclaimed in the labor market of the future, it seems to us 
that there is really nothing to fear — just remember the world history. At various times, there have been quite 
drastic revolutionary changes in economic and social life, changing, in particular, the system of labor 
relations, creating new specialties and excluding outdated ones. And each time the society found 
opportunities for adaptation, further development and moving forward. In addition to the desire to achieve 
higher productivity and lower wage costs, the use of "digital workers" should ease and remove some of the 
operational burden from employees, in order to enable them to develop creatively and set new goals for 
themselves. And today, many projects are being implemented in practice in order to optimize routine 
technical tasks using digital technologies. 

Governments interested in ensuring the security, control, and automation of political and social 
processes; businesses whose goal is to optimize costs and maximize profits; visionary enthusiasts who 
transform their imaginations into reality with their creative genius; and a universal culture that finds in 
digital technologies fertile ground for the changing human nature over the last century due to the 
development of various technologies — all these and many other factors merged together and formed a new 
digital stream of life at the threshold of the third Millennium. 

It is important to emphasize that the ongoing processes have already outgrown state borders, and the 
Russian state needs to keep up with the times to ensure its sovereignty, as well as to maintain and strengthen 
its position in the world in the new conditions. Digitalization has not just entered our lives, but is becoming a 
fundamental part of it, changing many traditional systems. Even areas that are conservative in their 
complexity and scale, such as interstate relations, are by no means an exception. 

Digitalization of economies within the framework of the Eurasian Еconomic Union is currently one of 
the most priority areas, as well as in the world. Thus, the degree of involvement of the participating 
countries, as well as the speed of inclusion in this process, will directly affect the effectiveness of integration 
in General, since the opportunities provided by digital technologies for the transformation of the economy of 
the Eurasian Еconomic Union are not in doubt. The course of digitalization of integration in the EAEU 
format involves the mobilization of resources on an international scale to improve the efficiency of 
interaction processes. The participating countries have all the opportunities to develop and accelerate the 
pace of digitalization. Due to the existence of a significant intellectual and scientific base, which is supported 
by a good system of secondary and higher technical education, the Union has sufficient resources to realize 
its potential [2]. Transformations related to the redirection of economies to the course of digitalization are 
already being carried out by the member States of the Union with some degree of activity. Guided by their 
own development programs, each country creates its own unique digital space, while taking part in the 
formation of the system of many others. Thus, the starting point for creating a digital space within the Union 
can be considered the end of 2016, when the heads of the EAEU member States signed a corresponding 
statement. This has played a huge role, serving as a powerful incentive for creating a set of measures and 
areas of work, the implementation of which involves not only the formation of a single digital space of the 
Eurasian economic Union, but also the inclusion of participating countries in the global processes of digital 
transformation.  

The priority direction for the development of the EAEU is currently the implementation of agreed 
policies in the countries of the Union, which are based on the harmonization of legislation, which is the legal 
basis for integration. 

In addition, in 2018, the customs code of the EAEU came into force, which provides for digitization of 
business processes and electronic Declaration, which allows increasing the level of integration and reducing 
business costs[3]. The importance and significance for future development in terms of digital transformation 
of the economies of the EAEU member States are reflected in the main directions of the "digital agenda of 
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the EAEU until 2025", in which digital transformation is positioned as the main factor of development. In 
this document, the EAEU States agreed on ways and means of developing the region to increase its 
competitiveness in the international arena and improve the quality of life of its citizens by creating a single 
digital space. 

Speaking about the EAEU's activities in the context of digitalization, it is also necessary to remember 
that in 2018, as a result of two-year negotiations between the EAEU and the people's Republic of China, a 
trade agreement was signed. Strengthening economic cooperation with China and other Asian countries is 
aimed not only at simplifying customs and control procedures, and therefore increasing trade turnover, but 
also at establishing open diplomacy and expanding cultural ties. 

According to the EEC, digitalization plays a key role not only in the legislative sphere and economic 
processes, but also in the humanitarian aspects of integration, opening up new opportunities for 
comprehensive and comprehensive cooperation on the basis of a single network infrastructure that forms a 
common digital space. 

This space allows you to combine various domestic and private digital platforms (information systems 
and digital solutions) for the rapid receipt of goods and services by their users, making transactions, 
processing tax and customs documents, exchanging information with controlling government agencies and 
other participants in international trade and cooperation. Experts predict that the creation of common digital 
platforms and the introduction of new digital solutions will eliminate barriers to the movement of goods, 
services, capital and data, create new jobs and develop previously non-existent areas of business activity and 
even entire sectors of the digital economy (which all countries of the world aspire to), which ultimately 
should lead to the overall growth of the economy of the EAEU member States and increase the welfare of 
their citizens. 

However, digitalization itself is not a panacea, and technical capabilities do not solve all issues of 
integration on an international scale. The EAEU experts, in cooperation with the world Bank, investigated 
possible risks, threats and prospects and developed key recommendations for implementing the Digital 
agenda until 2025. In order to create a reliable basis for effective integration, it is necessary to carry out 
complex activities, the purpose of which is, first of all, to synchronize the institutional and legal foundations 
of the Digital agenda. Taking into account the development of technological capabilities,it is necessary to 
ensure the acquisition of digital literacy by citizens. To this end, it is necessary to develop educational 
programs to improve the level of digital skills of the population, to provide support for the development and 
implementation of digital platforms, and, finally, to provide in the budget the funding necessary for the 
implementation of these activities. 

Currently, analytical data allow us to conclude that the use of digital technologies in the private sector 
of the economy of the majority of the population of the EAEU member States is extremely low. It is 
significant that the reason for this is not the lack of technologies or their unavailability, but rather the lack of 
digital culture. Refusal to integrate into the digital space for citizens and business representatives is 
associated with a low level of trust in digital solutions, lack of understanding of the advantages of 
digitalization and insufficient competence. This problem requires a lot of attention from both public policy 
and public activities. 

In addition to joint activities within the EAEU aimed at implementing the digital agenda and 
synchronizing it within an international organization, the EAEU member States are also implementing their 
own digitalization programs. Thus, the Russian government has formed a national program "Digital 
economy of the Russian Federation". In addition, regional programs are being actively implemented, taking 
into account the specifics and promising areas of development in the field. 

Kazakhstan is implementing the state program "Digital Kazakhstan"[4], which aims to actively develop 
the digital ecosystem to achieve sustainable growth and increase the competitiveness of the economy, as well 
as improve the quality of life of the population. Among the main elements of development, the focus is on 
developing the competencies and skills of citizens for the digital economy, improving digital literacy, 
training specialists in the field of information and communication technologies, and improving the system of 
electronic and mobile government. 

We see that despite the primacy of the economic component in the digital transformation programs, it is 
not possible to limit this area. After all, the digitalization of the economy is only part of the picture that 
represents the image of civilization at the present time. Our world does not stand still, and man himself is 
developing and improving. It should be borne in mind that the development of digital technologies can not 
be stopped or reversed, and in view of the sharp, breakthrough nature of development, these trends are 
gaining even more powerful momentum. Despite the optimistic attitude to progress and technical 
achievements, the answer to the question of what the results of technology development will be can not be 
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unambiguous. There are several different positions: some believe that society should fully promote the 
development and application of digital technologies, while others insist that digital technologies should 
become the object of serious public control. 

In these conditions, it becomes obvious that if not today, then tomorrow's agenda will include issues of 
integration of culture in a broad sense, as well as national cultures of the EAEU member States in order to 
preserve their own identity and form a new identity on the basis of equality and synergy of cultural values. 
This difficult task will require cultural exchange, cooperation within the scientific community, and the 
interpenetration of national literature, cinema, and theater. Digital technologies are an effective tool for 
carrying out these activities on a systematic basis. 

As you know, what gives you opportunities carries corresponding risks. In this regard, it is not an 
exaggeration to say that digital transformation, if not properly controlled, can cause social upheaval and even 
put the very foundations of culture and public relations at risk. In these circumstances, States need to pay 
special attention to new technologies that can become innovative tools for preserving and using cultural 
heritage and all the achievements of culture and civilization to build and maintain a strong and viable 
community within the EAEU. 

Digital transformation has reached a truly planetary scale. The Russian Federation and the member 
States of the EAEU need to develop a common ideology and conduct a coordinated policy to achieve the set 
goals, the implementation of which will not only take and maintain a worthy position in the international 
arena in the political and economic sphere, but also to form and provide reliable protection to the common 
cultural space in the interests of our States and the whole world. 

The brief analysis makes it possible to conclude that in order to ensure the macroeconomic stability of 
the EAEU countries in the era of digitalization of national economies, it is necessary to find an effective 
model of interaction between member States to develop coordinated approaches to regulating new 
technological phenomena. In summary, we can highlight some of the expected effects of joint digital 
development within the EAEU: 

− expanding opportunities for citizens, businesses, and government agencies. 
−  increasing the competitiveness of almost all economic entities; 
−  improving the quality of public services;  
−  developing new public knowledge;  
−  developing the digital market;  
− bridging digital and economic gaps between countries and people.  
Thus, a timely and coordinated regulatory policy will make it possible to make the most effective use of 

the opportunities of new technological phenomena in ensuring sustainable economic growth, increasing 
competitiveness in the global market and strengthening the integration process of the EAEU member States. 
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Аннотация: В статье изучена история проведения переписи населения на территории РФ и 

выявлены проблемы её проведения. Предложены рекомендации по улучшению процесса проведения 
переписи населения в РФ в условиях цифровой экономики. 
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Перепись населения помогает дать точную информацию о численности населения, сведения о 

его составе и уровень жизни в стране. Данные показатели являются не только статистическим 
показателями, но и служат инструментом социального и экономического прогнозирования.В 
Российской Федерации перепись населения проходит в среднем раз в десять лет. Учитывая, что 
ближайшая перепись населения в РФ пройдет в 2020 году, то изучение вопросов ее проведения в РФ 
на данный момент актуально. 

Вопросами проведения переписи населения занимались различные отечественные и зарубежные 
учёные, такие как:И. П. Кирдяшкин описывал в своей статье о краткой истории переписей и о 
народонаселения; А. В. Аношкин подвёл итоги Всероссийской переписи в 2002 г.; Н.А.Смирнова, 
С.А. Смирнов проанализировали перепись населения в 2010 г.Особого внимания заслуживает 
комплексное исследование А.И. Пьянковой, посвященное традиционному и альтернативному 
методам проведенияпереписей населения как в России, так и за рубежом. 

Однако остается ряд нерешенных проблем, связанных с организационными вопросами 
проведения переписей населения в условиях цифровой экономики. 

Целью исследования является разработка рекомендаций по улучшению процесса проведения 
переписи населения в РФв рамках цифровой экономики. В соответствии с поставленной целью 
планируется решить ряд задач: 

− изучение истории проведения переписи населения на территории РФ и выявление проблем её 
проведения; 

− разработка рекомендаций по улучшению процесса проведения переписи населения в РФ в 
условиях цифровой экономики. 

Важность проведения переписи населения в стране обусловлена характером той информации, 
которую она позволяет получить о гражданах, а также ее всеобщим охватом. Кроме учета 
численности населения при проведении переписи осуществляется сбор информации о гражданах, 
позволяющий оценить распределение популяции по территории страны, ее национальный и языковой 
состав, образовательный уровень и другие важные характеристики.  

Перепись населения − это, можно сказать, «снимок» населения в определённый момент 
времени.Первая всеобщая перепись населения Российской Империи была проведена 28 января (9 
февраля) 1897 года. Инициатором данной переписи был русский географ и статистик Пётр Семёнов. 
Перепись проходила в виде опроса всего населения, в соответствии с утверждённым в 1895 году 
«Положением о Первой всеобщей переписи населения Российской империи». Государству первая 
перепись обошлась в 7милн. рублей и ее результаты были опубликованы в 119 книгах, которые 
имели название «Первая всеобщая перепись населения Российской империи 1897 
года»[1].Подготовительная работа была возложена на комиссию МВД Российской Империи. Члены 
данной комиссии были назначены царём. Возглавлял эту комиссию −министр внутренних дел. Также 
существовали уездные и городские комиссии, которые являлись главными организаторами переписи. 
На местах были заведующие участками, т.е. земские начальники. 

Следующая перепись населения была только через 23 года, она не являлась всеобщей 
(отсутствовали территории, где велись военные действия)[1].  
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Первой в СССР была Всесоюзная перепись населения 1926 года. Проводилась методом опроса, 
учету подлежало наличное население. Результаты были подведены в течение 3 лет и опубликованы в 
56 томах. 

Вторая Всесоюзная перепись населения была в 1937 году. Это единственная советская перепись, 
проведенная по принципу «однодневной».В отечественной практике впервые был проведен после 
переписи контрольный обход[1]. 

Третья Всесоюзная перепись населения проводилась в 1939 году. Использовался стандартный 
метод опроса. Особенность переписи: до начала переписи счетчики заранее проводили обход 
помещений по своим участкам и выясняли, сколько человек проживает,и информировалиих о 
приблизительной дате своего прихода для переписи. 

Четвертая Всесоюзная перепись населения проведена только через 20 лет – в 1959 
году.Особенность данной переписи – процесс обработки сведений переписи был полностью 
механизирован, проводился централизованно в Москве. Результаты переписи были опубликованы в 
17 томах за 1962-1963 гг. 

Пятой была перепись населения1970 г. Учитывалось постоянное и наличное население. В 
организационном и методологическом отношении перепись была похожа на две предыдущие. Итоги 
переписи были опубликованы в 7 томах за 1972-1973 гг. 

Шестая Всесоюзная перепись населения проводилась в 1979 году. Особенность – впервые при 
проведении переписи бланки форм переписных листов сплошной и выборочной переписи были 
одновременно техническими носителями информации для ввода ее в ЭВМ. В связи с введением 
ограничения на использование данных о переписи итоги были опубликованы в 1 книге[1]. 

Следующая Всесоюзная перепись населения была в 1989 г. В программу переписи впервые был 
включен блок вопросов по жилищным условиям населения. Для систематизации использованы 
оптические читающие устройства, считывающие графические метки, нормализованные цифры с 
переписных листов. 

Первая Всероссийская перепись населения проведена в 2002 г. в соответствии с ФЗ «О 
Всероссийской переписи населения» (от 25.01.2002г. № 8-ФЗ [2]). Программа переписи максимально 
учитывала рекомендации ООН, ЕЭК ООН и Евростата. Официальная публикация итогов включала 14 
томов. А в каждом территориальном органе Росстата были выпущены тома, характеризующие 
население данного региона. 

Планирование и проведение Всероссийской переписи населения-2010 (ВПН-2010) пришлись на 
финансовый кризис. В 2009 году,когда была завершена большая часть подготовительных работ к 
ВПН-2010, появились проблемы с финансированием ипредложения по переносу переписи на более 
позднее время. Подготовка была приостановлена.Позже было решено, что перенос переписи 
нецелесообразен. Для снижения затрат Росстату сократил программу переписи, отменил 
предварительный обход и т.д. 

Изучив особенности проведения переписей, выявлены основные проблемы, связанными с 
проведением переписей населения в РФ: 

1. Неосведомлённость населенияо целях, задачах и функциях проведения данного рода 
мероприятия.  

2. Высокие затраты на проведения переписи в формате заполнения бланков. 
Для решения данных проблем в рамках ВПН-2020 планируются следующие действия: 
− Респонденты заполняют электронные переписные листы на портале Госуслуг. 
− Переписчики вносят данные в электронные переписные листы на планшетах. 
− При поквартирном обходе переписчиками используются цифровые карты. 
− Бумажные переписные листы используются в случае крайней необходимости. 
Мы предлагаем их дополнить следующим: 
Во-первых, обеспечить информирование граждан через СМИ в форме, понятной населению без 

специального образования (экономического, юридического и т.д.). 
Во-вторых,посещение жилых помещений временными переписными работниками впроводить 

вудобное время для населения (которое заранее подготовит необходимые документы), что сократит 
временные затраты. 

В-третьих, максимально использовать возможности Интернет, как при проведении переписей в 
Канаде, США, Франции, Австралии, Великобритании,Германии, и др. Данный подход рекомендуем 
максимально использовать для городского населения, поскольку по итогам ВПН-2010 наличие 
доступа в сеть Интернет есть у трети населения частных домохозяйств при этом 88% из них 
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проживают в городах. Для этого следует провести качественную рекламную компанию, которая 
привет к высокому уровню вовлеченности городского населения в Интернет-опросы. 
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Формирование международных союзов, объединений, организаций является следствием и 

характерной чертой процессов глобализации. 1 января 2015 года  было подписано соглашение о 
создании Евразийского экономического союза (ЕАЭС). Целями Союза является развитие экономик 
стран-участниц, увеличение товарооборота, расширение границ рынков. На 2019 год в его состав 
входят страны: Российская Федерация; Республика Беларусь; Республика Армения; Республика 
Казахстан; Республика Кыргызстан. Молдавия с 2018 года получила статус государства-наблюдателя. 

Современные мировые тренды во внешней среде (развитие научно-технического прогресса, 
расширение использования информационно-компьютерных технологий во всех сферах 
жизнедеятельности, создание сетей) диктуют необходимость модернизации экономик. Направления 
модернизации страны как процессов изменений и обновления в технологическом и социально-
экономическом развитии реализуются в государственной политике стран Евразийского пространства. 
Эти направления включают: инвестиционную поддержку высокотехнологичных проектов; создание 
финансовых и налоговых условий для эффективного развития бизнеса; защиту государством частной 
собственности и сокращение влияния теневой экономики; рост производительности труда через 
формирование справедливой конкуренции; создание институтов развития и эффективное 
использование существующих условий хозяйствования без радикальных реформ. Необходимость 
модернизации экономик стран  ЕАЭС обусловлены возрастающим уровнем международной 
конкуренции и технологического превосходства отдельных стран, выбравших инновационный путь 
развития. 

Цифровизация социально-экономического пространства является объективной закономерностью 
развития научено-технического прогресса. Она заключается в интеграции физических и цифровых 
ресурсов в сферах производства,распределения, обмена и потребления материальных и 
нематериальных благ в экономике и обществе. Цифровизация характеризуется новыми методами 
генерирования, обработки, хранения, передачи информации во всех сферах человеческой 
деятельности. В Республике Беларусь принят Декрет Президента Республики Беларусь от 21.12.2017 
№ 8 «О развитии цифровой экономики», а также ряд  указов Президента Республики Беларусь и 
постановлений Совета Министров Республики Беларусь для развития цифровой экономики [4]. 



135 

Значительный вклад в исследование вопросов модернизации экономики и предприятий внесли 
российские, белорусские и казахские ученые, среди которых следует отметить следующих: 
Ашимбаев Т., Баймуратов У., Байзаков С., Белых В., Гайдар Т., Гринберг Р., Гутник В., Иноземцев В., 
Жоламанов Р., Исабекова Б., Илларионов А., Калдыбаев О., Каренов Р., Карелин О.И.,  
Ковальчук Ю.А., Крупский Д., Нурланова Н., Лившиц А., Мовсесян А., Мясникович М.В., Нуреев Р., 
Ольсевич Ю., Симония М., Туркебаев Э., Шалболова У., Шимов В.Н., Ясин Е., др.  

Вместе с тем в предыдущих исследованиях не достаточно разработаны вопросыформ 
международного сотрудничества в области модернизации экономик стран Евразийского 
экономического союзана основе использования ресурса цифровизации. Глубина и масштабность 
проблем, их актуальность и возрастающая практическая значимость определили выбор цели и задач 
исследования. 

Целью исследования является обоснование направлений модернизации экономик стран ЕАЭС в 
условиях цифровизации социально-экономического пространства. 

Исходя из этой цели, в поставлены следующие задачи: 
− выявить необходимость и значение модернизации для экономик Евразийского 

экономического союза; 
−  разработать направления сотрудничества в модернизации экономик стран ЕАЭС на основе 

проектов информатизации и цифровизации. 
Необходимость и значение модернизации для экономик Евразийского пространства 

Усиление конкурентной борьбы на внутреннем и внешних рынках, исторически сложившиеся 
процессы развития промышленного производства, формирования капитала, инновационного 
развития служат предпосылками проведения модернизации экономик стран ЕАЭС. Нестабильная 
экономическая обстановка ориентирует предприятия искать новые направление развития путем 
изменений во внутренней среде, которые соответствуют существующим требованиям.  

Промышленность играет значимую роль в экономиках стран ЕАЭС. Анализ показателей 
промышленного производстваРоссийской Федерации и Республики Беларусь доказывает 
необходимость модернизации. В обеих странах с 2011 года наблюдается снижение темпов роста 
промышленного производства из-за негативных последствий внешней среды и высокой конкуренции. 
Так, темп роста промышленного производства в России в 2017 году составил 102,1%, в 2018 году – 
102,9% [7], в Беларуси в 2017 году – 106,1%, в 2018 году – 105,7% [6]. 

На основе показателя «запасы промышленной продукции на складах» можно косвенно оценить 
уровень конкурентоспособности промышленной продукции.  Запасы готовой продукции на складах 
промышленных предприятий Беларуси на 1 августа 2019 годасоставляют 64% среднемесячного 
выпуска промышленности, а на 1 августа 2018 года – 59,3% среднемесячного выпуска 
промышленности [10]. Запасы  представлены продукцией легкой промышленности, машиностроения, 
приборостроения. Анализ данных показателей свидетельствует о проблемах на предприятиях, как на 
внешнем, так и на внутреннем рынках. 

 Высокую степень износа и низкие коэффициенты обновления показал анализ состояния 
основных средств предприятий  России и Беларуси (таблица 1). Уровень износа основных средств в 
2017 г. в Беларуси составил 37,8 %, в России – 47,3% [2, с.100]. В Беларуси коэффициент обновления 
в среднем составляет 5,1% в год, однако при такой изношенности  активной части основных средств 
таких темпов обновления не достаточно.  

Таблица 1 
Количественная оценка состояния основных средств в России и Беларуси 

 1995 2000 2005 2010 2015 2016 2017 
Коэффициент обновления (ввод в действие основных фондов (средств)2) в процентах от обшей стоимости ос-

новных фондов (средств) на конец года) 
Беларусь 2,5 3,3 4,2 5,0 5,7 5,2 5,1 
Россия 1,9 1,8 3,0 3,7 3,9 4,4 4,63) 
Коэффициент выбытия (ликвидация основных фондов (средств)2) в процентах от общей стоимости основных 

фондов (средств) на начало года) 
Беларусь 3,0 2,8 1,6 1,1 0,8 0,8 0,9 
Россия 1,9 1,3 1,1 0,8 1,0 0,8 0,73) 

Степень износа основных фондов (средств)2) (на конец года), процентов 
Беларусь 39,1 47,8 50,7 42,1 36,7 36,6 37,8 
Россия 39,5 39,3 45,2 47,1 47,7 48,1 47,3 
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1)По России коэффициенты обновления и выбытия приведены: 1995. 2000. 2005. 2010 гг. − в сопоставимых ценах 2000 
г., начиная с 2015 г. − в сопоставимых ценах 2010 г.: по Беларуси − за 1995. 2000 гг. − в постоянных ценах 1990 г.. за2005 г. 
− в ценах 2000 г.. 2010 г. − в ценах 2009 г.. за 2015−2017 гг. − в ценах 2014 г.  

2)Включая скот. 
3)Данные предварительные. 
Примечание  – [2, с.100]. 
Показатели  внедрения  инноваций, в том числе и в промышленности, в странах ЕАЭС  имеют  

низкие  значения. Удельный вес отгруженной инновационной продукции в общем объеме 
отгруженной  продукции промышленности  в Беларуси в 2017 году составил 17,4% [8]. В России 
объем инновационных товаров, работ, услуг от общего объема отгруженных товаров, выполненных 
работ, услуг в 2017 году – 6,7%, в 2018 году – 6% [5]. 

Инновации являются важным фактором конкурентоспособности. В индексе глобальной 
конкурентоспособности 4.0, 2017/2018 гг. Беларусь заняла, по оценке НИЦ Мизеса АЦ «Стратегия», 
78 место из 137 стран. Страны-партнеры по ЕАЭС оказались выше:  Россия − 38 место, Казахстан  − 
57 место [9]. У Беларуси, по оценке НИЦ Мизеса АЦ «Стратегия», инновационный потенциал 
составил  22,1 балла из 100.  У России наличие потенциала для инноваций  оценивается в 37,4 балла, 
Казахстана − 13,4 балла [9]. 

Таким образом, проведенный анализ показал низкий инновационный потенциал и 
неэффективное его использование  в странах  ЕАЭС, что отразилось  на уровне 
конкурентоспособности. Это свидетельствует об актуальности модернизации экономик Евразийского 
пространства. 

Направления сотрудничества в цифровой модернизации экономик стран ЕАЭС 
Индекс  развития цифровой экономики (ИРЦЭ) стран ЕАЭС  по оценке Головенчик Г.Г. оказался 

невысоким: Республика Беларусь − 0,5003, Россия − 0,3511, Казахстан – 0, 1917 [3, с. 11]. 
Вместе с тем, научно-технический и конструкторский потенциал стран ЕАЭС может быть в 

значительно большем объеме, чем сейчас, вовлечен в сотрудничество. Направления сотрудничества в 
цифровизации экономик ЕАЭС  обозначены в Концепции создания условий для цифровой 
трансформации промышленности. В частности, предполагается синхронизировать цифровые 
повестки в промышленности стран-членов ЕАЭС [1]. Приоритетными отраслями промышленности 
для кооперативной цифровизации названы практически все отрасли:  авиакосмическая; 
автомобилестроение; биотехнологии;  наноиндустрия; легкая промышленность; металлургия; 
деревообработка; дорожно-строительная техника; сельхозмашиностроение; производство 
пластмассовых и резиновых изделий; железнодорожное машиностроение; производство 
электробытовых приборов; производство электронного и оптического оборудования; 
промышленность стройматериалов; станкостроение; фармацевтика; химическая и нефтехимическая 
промышленность; энергетическое машиностроение. 

ЕЭК определил следующие приоритеты формирования общего цифрового пространства стран 
ЕАЭС: 

− развитие нормативно-правовой базы ЕАЭС и гармонизация законодательств; 
− формирование единого цифрового пространства для увеличения взаимного товарооборота с 

внедрением электронной торговли; 
− расширение практики использования ИКТ для повышения эффективности трансграничного 

взаимодействия между органами государственной власти, хозяйствующими субъектами и 
физическими лицами; 

− разработка и реализация совместных проектов и программ, направленных на цифровую 
трансформацию стран ЕАЭС. 

Анализ Всемирного банка показал, что внедрение общей цифровой повестки существенно 
увеличивает рост ВВП ЕАЭС, и цифровые дивиденды будут: 42,3 млрд долл. за счет устранения 
правовых барьеров, 1,6 млрд долл. − за счет цифровизации гос.закупок, 1,3 млрд долл. − за счет 
государственных услуг открытого правительства, 0,5 млрд долл. − за счет трансграничных 
электронных гос.услуг [11]. 

С учетом накопленного опыта, масштабов развития ИКТ, в целом цифровизации социально-
экономического пространства, представляются актуальными следующие направления интеграции в 
модернизации стран ЕАЭС: 

− создание международных фондов поддержки научных исследований и инновационных 
проектов;   
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− развитие международной системы технопарков и венчурного финансирования путем снятия 
барьеров на пути международной кооперации в инновационной сфере; 

− создание единой системы коммуникаций и перевозок: инвестиции в дальнейшую 
модернизацию белорусской транспортной инфраструктуры всех типов, в систему перевозок, крупный 
морской порт для Беларуси, независимо от страны его нахождения, совместные коммуникационные 
проекты в третьих странах; 

− развитие механизмов государственно-частного партнерства в финансировании совместных 
инвестиционных проектов стран ЕАЭС; 

− финансирование разработки и принятия современных стандартов цифровой промышленности 
и комплекса мер кибербезопасности; 

− организация эффективного государственно-частного партнерства для цифровой 
трансформации в промышленности; 

− создание сети инновационных центров цифровой промышленности для трансфера передового 
опыта и консультирования предприятий. 

В ЕАЭС  уже начаты сквозные прорывные проекты по созданию: 
− цифровой платформы взаимодействия предприятий В2В; 
− Евразийской сети трансфера технологий; 
− Евразийской сети промышленной кооперации и субконтракции. 
Таким образом, необходимость модернизации экономик евразийского пространства на основе 

цифровизации обусловлена, с одной стороны, объективным трендом развития ИКТ и Интернет, а с 
другой -  изношенностью  активной части основных средств и низкими темпами обновления, низкой 
инновационной активностью.  Проблема финансирования программ модернизации экономик 
осложнена неудовлетворительным финансовым состоянием организаций, неразвитостью механизмов 
и инструментов финансирования. Поэтому целесообразно использовать ресурс сотрудничества, 
который позволит получить синергетический эффект для стран ЕАЭС. 

Цифровизация наших экономик обеспечит значительный вклад в устойчивый экономический 
рост, повышение конкурентоспособности базовых отраслей и инновационных секторов экономики, 
качество жизни населения, а также позволит достичь высоких позиций стран ЕАЭС в мировых 
рейтингах. 

Предложенные направления сотрудничества в модернизации экономик стран-членов ЕАЭС  на 
основе цифровизации позволят каждой стране-участнице расширить свои финансовые, 
организационные возможности. Будет получен синергетический эффект и рост 
конкурентоспособности стран в условиях высокой международной конкуренции. 
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Аннотация: В данной работе представлен краткий анализ состояния цифровой трансформации 
сектора государственных финансов в России. Внедрение цифровых технологий в указанной области 
необходимо для повышения качества управления государственными финансами и укрепления 
системы государственного финансового контроля. В статье представлена как научная литература, так 
и ключевые документы стратегического планирования, принятые на высшем уровне, для выявления 
направлений дальнейшего развития цифровизации государственных финансов. Данная работа может 
быть интересна широкому кругу читателей, в том числе, исследователям, которые занимаются 
изучением области цифровых технологий. Ключевым выводом статьи является необходимость 
формирования единой системы цифровой трансформации сектора финансов, которая будет 
организовывать совместную деятельность представителей государственного и частного секторов. 
Такой подход обеспечит полноценный процесс цифровизации при помощи единой координации 
деятельности. 

Ключевые слова: цифровизация, государственные финансы, цифровые технологии, цифровое 
государственное управление. 

 
Одним из ключевых направлений развития цифрового государственного управления является 

цифровизация сферы государственных финансов, которая предполагает использование цифровых 
технологий в области управления государственными финансами и государственного финансового 
контроля. К государственным финансам относят управление бюджетной системой, внебюджетными 
фондами, организацию налоговой системы и системы государственного кредита, а также иные 
денежные отношения, участником которых является государство. Основной целью государственного 
финансового контроля является обеспечение соблюдения всех нормативных требований, которые 
регулируют систему государственных финансов. Данная работа представляет краткий обзор 
состояния цифровизации сектора государственных финансов в России на сегодняшний день, а также 
выявляет направления дальнейшего развития. Цель работы заключается в определении этапа, на 
котором находится цифровизация сектора государственных финансов. В рамках определены 
ключевые технологии, которые используются на данный момент, проблемы, стоящие перед 
цифровизацией сектора, направления дальнейшего развития. Работа построена на анализе научной 
литературы, а также ключевых документов стратегического планирования в области цифровых 
технологий, принятых на высшем уровне. В заключении работы сделаны выводы об используемых в 
секторе государственных финансов технологиях, перспективных направлениях, деятельности 
участников сектора и необходимости ее координации. Помимо этого, определен один из возможных 
векторов развития научных исследований в данной области. 

Цифровизация сектора государственных финансов в большинстве стран является частью сферы 
цифрового государственного управления. В России цифровые технологии в секторе государственных 
финансов используются для создания центров обработки данных, систем администрирования, 
перевода документооборота в электронный вид [2]. Одним из ключевых направлений цифровизации 
данной области в России является внедрение различных государственных информационных систем 
(ГИС) [20]. В области финансов примером является система “Электронный бюджет” работа над 
которой началась в 2011 г. [14] На данный момент система функционирует и предназначена для 
“обеспечения прозрачности, открытости и подотчётности деятельности государственных органов, а 
также для повышения качества их финансового менеджмента” [15]. ГИС предоставляет доступ к 
информации о бюджетной системе, деятельности организаций, экономическом состоянии регионов 
[16]. Министерством финансов РФ и Федеральным казначейством также разработано мобильное 
приложение “E-budget”. В области налогового администрирования разработана автоматизированная 
информационная система «Налог-3», которая упрощает процессы учета регистрационных действий, 
обработки деклараций, контроля поступления налоговых платежей, выявления задолженностей. Для 
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аналитики и мониторинга финансового и социального-экономического развития России и регионов 
разработана система “iMonitoring”, где представлены открытые данные, полученные от различных 
органов финансового сектора, в том числе, региональных органов [2]. В Федеральном казначействе 
используется система АСФК, которая позволяет участникам бюджетного процесса организовывать 
работу с платежами, финансовыми документами и отчетностью через веб-приложение [5]. Указанные 
технологические решения являются основными и представляют лишь часть от общего числа ГИС, 
функционирующих в области государственных финансов. 

Использование цифровых технологий в секторе финансов на уровне ГИС достаточно 
распространенный опыт. Подобные системы используются в 194 странах. Особенно активно 
разработка данных систем началась во второй половине прошлого десятилетия. Практически 70% 
стран внедрили ГИС в области государственных финансов в период 2006-2019 гг., когда менее 10% 
стран начали внедрять подобные системы до 2000 г. [21] Наиболее активную деятельность в области 
стимулирования внедрения ГИС в сфере государственных финансов ведет Всемирный банк, помогая 
различным странам в процессе разработки и внедрения. Унифицированная платформа была 
представлена организацией в 2010 г. [22] Система FMIS (Financial Management Information System) 
направлена на автоматизацию процесса управления государственными финансами для повышения 
эффективности. На январь 2020 г. Всемирный банк реализовал 108 проектов, 93 из которых 
закончились внедрением системы управления государственными финансами [23]. 

Использование информационных систем имеет ряд положительных эффектов, включая 
сокращение затрат на обеспечение документооборота, структуризацию информации, автоматизацию 
контроля, автоматическое формирование отчетности, появление новых возможностей для оценки 
качества управления финансами. [1] В то же время активное внедрение информационных систем 
позволило выявить некоторые проблемы и сложности цифровизации системы государственного 
управления, ключевой из которых является отсутствие видимого повышения качества финансового 
менеджмента на государственном уровне. [1] Для информационных систем также характерны 
следующие проблемы: низкий уровень кибербезопасности персональных данных, длительное время 
обработки операций системой, низкий уровень квалификации работников, которые отвечают за 
организацию работы системы [3]. Практика внедрения ГИС показала, что, не смотря на уровень 
открытости данных, системная работа по повышению доступности деятельности органов власти для 
граждан так и не была проведена; отсутствует работа по сбору обратной связи от пользователей 
системы и учета отзывов в процессе модификации системы; имеются недостатки правого 
регулирования области цифровизации, что проявляется в отсутствии четкого правового статуса 
систем, взаимодействующих в них субъектов и использующихся данных. [2] 

Еще одной важной проблемой является разобщенность систем, которые используются 
различными ведомствами. Особенно сильная вариативность характерна для систем федерального и 
регионального уровней. На данный момент функционирует более 400 федеральных и 2000 
региональных ГИС [2], что делает невозможным процесс стандартизации использующихся данных, 
которые в результате не поддаются сквозному анализу. Из-за указанных недостатков множество 
систем не используется гражданами, что не оправдывает затраты, делая их неэффективными. Стоит 
отметить, что проблемы, с которыми сталкиваются страны при использовании информационных 
систем управления финансами, схожи. Например, в Республике Корея разработано несколько 
поколений ГИС в области государственных финансов, однако ключевой проблемой является 
невозможность совмещения различных систем. Недочетом систем последнего поколения является 
наличие проблем с подключением ГИС на местном уровне к единой системе на уровне государства, 
что связано с техническими, правовыми и институциональными аспектами. [8] Таким образом, 
потенциал ГИС как инструмента повышения качества финансового менеджмента на данный момент 
не реализован полностью.  

Использование информационных систем и дальнейшая их модернизация является не 
единственным способом повышения качества управления государственными финансами. Данный 
факт связан как с указанными выше проблемами, так и с наличием большого числа новых 
технологий, которые также могут быть использованы в рамках бюджетной системы, в том числе, 
интегрированы в ГИС. Для выявления направлений дальнейшей цифровизации сектора 
государственных финансов в России были проанализированы паспорта федеральных проектов 
национальной программы (проекта) «Цифровая экономика», а также «дорожные карты» по 
цифровым технологиям. В паспорте федерального проекта «Цифровое государственное управление» 
на уровне крупных целей уделяется внимание только необходимости доработки ГИС “Электронный 
бюджет” [18]. В области информационной безопасности одним из направлений деятельности 
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является создание к середине 2020 г. специализированного ресурса в сфере противодействия 
компьютерной преступности, в том числе, в сфере финансов. Сервис должен упростить процесс 
взаимодействия со специализированными органами [17].  В рамках федерального проекта «Цифровые 
технологии» сектор финансовых услуг отнесен к одной из приоритетных областей с точки зрения 
внедрения технологий [19]. Подробнее процесс внедрения цифровых технологий в сферу финансов 
описан в дорожных картах (ДК). Например, в рамках ДК по развитию искусственного интеллекта 
(ИИ) в сфере финансов выявлены следующие направления внедрения: оценка кредитоспособности, 
предложение новых банковских продуктов, внедрение чат-ботов и голосовых систем обработки 
запросов, систем предиктивной аналитики [12]. Более широко в финансовом секторе планируется 
внедрение систем распределенного реестра (СРР). Согласно ДК, СРР должны обеспечить 
независимость, надежность и кибербезопасность финансовой инфраструктуры и расширить доступ к 
финансовым услугам через разработку платформ для торгового финансирования и внебиржевой 
торговли, развитие платежных сервисов для национальной платежной системы и модернизацию 
процессов совершения платежей [13]. Для обеспечения кибербезопасности информации в 
финансовой отрасли также планируется использовать квантовые вычисления [11]. Согласно ДК, 
указанные технологии имеют наибольшую приоритетность, с точки зрения внедрения в области 
финансов, в связи со спецификой сектора.  

Анализ документов стратегического планирования показал, что единая стратегия цифровизации 
государственных финансов отсутствует. Модернизация данного сектора основывается на доработке 
системы «Электронный бюджет» и повышении уровня безопасности систем и информации, которая 
хранится в ГИС. Тем не менее, в частном секторе цифровые технологии получают достаточно 
широкое распространение в области финансов, как правило, в деятельности коммерческих банков, 
однако иные участники рынка также стараются внедрять цифровые технологии. Например, с 2016 г. 
Центральным банком РФ и Ассоциацией Финтех разрабатывается платформа Мастерчейн, которая на 
данный момент является единственной сертифицированной блокчейн платформой в России. [24] На 
платформе планируется реализация децентрализованной системы учета закладных, системы 
цифровых аккредитивов, реестра банковских гарантий. [25] В рамках программы Национальной 
технологической инициативы реализуется направление “FinNet” для поддержки разработок систем 
распределенного хранения и удаленной обработки данных. [4] Для сектора частных финансов в 
России характерно несколько трендов в области цифровизации. В первую очередь, это цифровая 
трансформация процесса взаимодействия банка с клиентом, что обусловлено ростом спроса на 
удаленное банковское обслуживание. Данный процесс предполагает использование цифровых 
технологий для продажи банковских услуг, автоматизации ежедневных операций и процесса 
взаимодействия с клиентом. Вторым направлением цифровизации является использование 
технологий сбора и анализа больших данных в целях предиктивной аналитики проблемных сфер и 
использования таргетированной рекламы. Наибольший потенциал в частном секторе имеют 
технологии анализа больших данных, мобильные приложения, роботизация, блокчейн, 
искусственный интеллект (чат-боты и виртуальные помощники), виртуальная и дополненная 
реальность, биометрические технологии. [7] 

Цифровизация сектора государственных финансов осуществляется не так активно. Исходя из 
анализа документов стратегического планирования можно отметить, что дальнейшая цифровизация 
сектора государственных финансов отталкивается от уже имеющегося опыта создания 
информационных систем и основывается на внедрении цифровых технологий. Для иных стран также 
характерен подобный путь развития. Например, в Республике Корее ведется разработка нового 
поколения ГИС, в которых указанные выше проблемы будут решены при помощи анализа больших 
данных и систем искусственного интеллекта [8]. В странах Латинской Америки фокус сделан на 
облачных технологиях, технологии блокчейна, использовании аналитики и перевода 
информационной системы в статус цифровой платформы, что связано с большим числом 
необходимых институциональных преобразований. [21] Международный валютный фонд связывает 
цифровизацию сектора государственных финансов с необходимостью внедрять технологии сбора и 
анализа больших объемов данных, технологии, связанные с использованием биометрических данных, 
а также блокчейн технологии для повышения уровня безопасности финансовой системы и 
собираемости налогов. [6] 

Можно выделить несколько положительных сторон цифровизации сектора государственных 
финансов. В первую очередь, цифровая трансформация окажет сильное влияние на налоговую 
систему. Результатом станет рост уровня собираемости налогов, снижение расходов на поддержание 
работы налоговой системы, расширение налоговой базы. [9] Цифровизация позволит собирать более 



143 

точные данные о доходах налогоплательщиков и, следовательно, сократит возможности ухода от 
уплаты. Благодаря использованию аналитики станет возможным формирование более эффективной 
налоговой системы при помощи изменения налоговых ставок, введения новых налогов, 
формирования более точного прогноза. [10] Использование цифровых технологий также изменит 
процесс планирования финансовой составляющей государственных программ через расширение 
возможностей оценки, мониторинга и аудита процесса траты ресурсов, что позволит оптимизировать 
государственные расходы. Продвинутая аналитика позволит усилить систему государственного 
финансового контроля и эффективнее планировать расходы в последующих периодах. [9] 

Одним из наиболее важных направлений цифровизации государственного управления является 
модернизация системы государственных финансов. В последнее время цифровая трансформация 
сектора связана с внедрением государственных информационных систем, которые направлены на 
повышение уровня прозрачности и доступности информации, а также улучшение системы 
управления финансами. Однако практика использования подобных систем привела к ряду проблем 
как в России, так и в других странах. Ключевыми являются разобщенность систем различных 
ведомств и, следовательно, представленных там данных, отсутствие квалифицированных кадров, а 
также четкой системы правого регулирования. Внедрение ГИС не повлекло за собой видимого 
повышения качества управления финансами в государственном секторе. Следующим шагом в 
области цифровизации государственных финансов может стать внедрение прорывных цифровых 
технологий. На данный момент как в России, так и в других странах наибольшее внимание 
участников финансового сектора привлекают технологии анализа больших данных, блокчейн 
технологии и системы искусственного интеллекта. Потенциал России в области внедрения указанных 
технологий обусловлен усилиями участников финансового сектора, в особенности коммерческими 
банками, а также иными организациями, ключевыми из которых являются Банк России и ассоциация 
“ФинТех”. Помимо этого, положительное влияние оказывает программа «Цифровая экономика», а 
также ее подпрограммы, однако, исходя из анализа паспортов подпрограмм и дорожных карт по 
сквозным цифровым технологиям, единая стратегия цифровизации финансового сектора отсутствует. 

На сегодняшний момент процесс цифровизации финансовой сферы характеризуется точечным 
внедрением систем распределенного реестра и искусственного интеллекта и особым вниманием к 
повышению уровня кибербезопасности используемых данных. В рамках государственной 
деятельности планируется модернизация имеющихся ГИС. Тем не менее, точечное внедрение 
цифровых технологий в области финансов как со стороны государства, так и со стороны частного 
сектора не приведет к высоким результатам. Медленная скорость цифровизации сферы станет 
причиной снижения качества планирования государственных расходов, увеличения затрат на 
обеспечение функционирования системы государственных финансов, а также ослабления 
государственного финансового контроля. Таким образом, ключевым направлением дальнейших 
исследований должна стать работа в области сохранения единства процесса цифровизации 
финансового сектора как частного, так и государственного. На управленческом уровне необходимо 
организовать единую координацию деятельности крупных участников сектора по внедрению 
цифровых технологий. Данная система может регулировать разработки и внедрение через 
стандартизацию, правовое регулирование, институциональные преобразования, создание рабочих 
групп, разработку стратегий для понижения уровня разрозненности процесса цифровизации. 
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Түйіндеме. Берілген мақалада несие карточкаларының мəні, даму тарихы, еліміздегі даму 

кезеңдері жəне қазіргі кездегі жағдайы келтірілген жəне талдау жасалған. 
Кілт сөздер: Кредиттік карта, лимит, қолма-қол ақша, банкомат, POS-терминалдар, эмитент 
 
Кредиттік карта – банктің кредиттік ақшасы бар төлем картасы. Банк тауарлар мен қызметтерге 

ақы төлеу үшін қарыз беруге дайын ақша сомасын – кредиттік лимитті белгілейді. Сіз бұл ақшаны 
банкке пайызбен қайтарасыз.Кредиттік карта тұтынушылық кредиттерді жəне мұқтаждыққа алынған 
кредитті алмастырады. Банк алдында кредитті нысаналы пайдалану туралы есеп берместен, оны 
пайдалану мүмкіндігі, сондай-ақ өтегеннен кейін кредиттік желіні тұрақты қайта қалыпқа келтіру 
мүмкіндігі кредиттік карталардың басты артықшылығы болып табылады. 

Қолма-қол ақшасыз есеп айырысу жүйесі АҚШ-та "сауда бумасы" кезінде (1940-1950 жылдары) 
құрылды. Көп жағдайда ол чек кітапшаларын алмастырды. Өз даму барысында карталарды 
техникалық жаңғырту жүргізілді. Алдымен бұл жай ғана картон бөлігі болды, содан кейін картада 
нөмір мен иесінің атын эмбоссирлеу пайда болды жəне ол перфокарта принципі бойынша жұмыс 
істей бастады. 1970-ші жылдардың басында магниттік жолақ жасалды, ал 1990-шы жылдардың 
соңында несие карталарына микросхемалар интеграциялана бастады. 

Бірінші əмбебап несие картасы (Diners Club) 1950 жылы пайда болды. 
Барлық карталар өз өмір сүруінің бірінші уақытында банктерден іс жүзінде шексіз несие алуға 

мүмкіндік берді. Сондықтан, мысалы, Diners Club картасы сияқты карталар өте бай адамды 
автоматты түрде белгілеген. 

Өз өмірінде кемінде бір рет несие картасын пайдаланбаған немесе оның не екенін білмейтін 
заманауи орташа тұрғынды елестету қиын. Азиядағы ең үлкен ел туралы не айту керек. Қазақстанда 
əрбір тұрғын банктік қызметтерге қол жетімді, оның ішінде ең қолайлы жағдаймен несие карталарын 
таңдау мүмкіндігі бар.  

Қазақстан - дамыған экономикасы бар ,Азиядағы ең ірі елдердің бірі өз аймағында экономикалық 
тенденцияларды орната алады деп айту əділетті. Сарапшылардың пікірінше, бүгінде Қазақстанның 
банк секторы өте қолайлы кезеңді бастан кешуде. Ағымдағы жылдың бірінші тоқсанындағы 
жағымсыз көрсеткіштерге қарамастан, тұтастай алғанда жағдай қанағаттанарлық жəне банк секторын 
қалпына келтіру туралы айтуға болады. Бұл негізінен бас қаржы реттеушісінің саясаты жəне 
көлеңкелі жағдайда жұмыс істейтін күмəнді банктер секторын тазарту арқасында мүмкін болды. 

 Əрине, бұл банктер өздерінің қазіргі жəне болашақ клиенттеріне несие картасы бойынша тиімді 
қызметтер пакетін ұсына алады (1-кесте). 

 
1-кесте.  
Несие картасы бойынша тиімді қызметтер пакеті 

Банк атауы Карточка атауы Несие лимиті жеңілдікті 
кезеңдер  

Жылдық төлем 
мөлшері 

Комиссия  Cashback 

1, Halyk bank American 
express platinum 

7 500 000 60 күн 2900 1% 7% 

2. Kaspi Bank Kaspi Red 50000-150000 30 күн 0-5995 0% 1-5% 
3. Forte bank Visa platinum 3 000 000 55 күн 1000 2% 1.5% 

4. Centercredit 
bank 

Centercredit Жеке 
есептеледі 

50 күн 0 2,5% 0% 

5. Homecredit 
Bank 

Дос Жеке 
есептеледі 

62 күн 0 0% 1-10% 

6. Altyn bank Nomad club 3 000 000 2 ай 3900 3% 200-400 тг 
 

Сарапшылардың пікірінше, бүгінде Қазақстанның банк секторы өте қолайлы кезеңді бастан 
кешуде. Ағымдағы жылдың бірінші тоқсанындағы жағымсыз көрсеткіштерге қарамастан, тұтастай 
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алғанда жағдай қанағаттанарлық жəне банк секторын қалпына келтіру туралы айтуға болады. Бұл 
негізінен бас қаржы реттеушісінің саясаты жəне көлеңкелі жағдайда жұмыс істейтін күмəнді банктер 
секторын тазарту арқасында мүмкін болды. 

Қазақстандағы несие карталарының саны 47,9% артты. Өткен жылдың қараша айында  елде 5,43 
миллион несие карталары бар, бұл өткен жылмен салыстырғанда 47,9 пайызға артқан. Сонымен 
қатар, елдегі əрбір екінші кредиттік карта белсенді қолданылады (51%): бұл 2,77 миллион белсенді 
карта - бұл өткен жылдың сəйкес мерзімімен салыстырғанда 85,3% -ға көп. Айта кетейік, 2018 жылы 
айналыстағы несие карталарының тек 40,7% -ы, ал бес жыл бұрын - 11,1% ғана пайдаланылған 
болатын. 

Екінші деңгейдегі үздік 10 банктің ішінен 7 банк несие портфелі бойынша несие карталарын 
ұсынады. Олардың ішінде тек үш банкте бөліп төлеу картасы бар: ForteBank, Сбербанк жəне 
ЦентрКредит Банкі. 

Қазақстандық жəне шетелдік эмитенттер шығарған төлем карточкаларындағы қолма-қол ақшаны 
алу көлемі өсіп жатқанына қарамастан (жылына + 18%), тарихта тұңғыш рет карточкалар бойынша 
айналымнан қолма-қол ақшаның үлесі 60% -дан төмендеген. 

2019 жылдың сəуірінде қазақстандықтар төлем карточкаларына 1,3 трлн. Теңгені шығарды, бұл 
өткен жылдың сəуірімен салыстырғанда 18,2% -ға көп. Сонымен бірге, карталардағы айналымнан 
операциялардың үлесі 2019 жылғы сəуірде 59,9% -ға дейін төмендеді, бір жыл бұрын ол 73,6% 
құрады. 

Жалпы, 2019 жылғы қаңтар-сəуірде карточкалық операциялар бойынша қолма-қол ақшаның 
үлесі 74,2% -дан 62,6% -ға дейін төмендеді. 

 

 
Сурет 1. Карточкалық операциялар бойынша қолма-қол ақшаның үлесі 

 
Төлем карточкаларындағы қаражаттың басым бөлігі банкоматтар арқылы жүзеге асырылады: 

2019 жылдың сəуірінде олардан 1 триллионнан астам 1,3 трлн теңге (83,3%) алынды. Кеңселердегі 
POS-терминалдар арқылы тек 209 млрд. Теңге немесе 16,7% алынды. 

2019 жылдың алғашқы төрт айында қолма-қол ақшаны беру көлемі бойынша Қазақстан 
облыстары арасында дəстүрлі түрде 1,3 трлн. Теңге ақшаны қолма-қол ақшаға айналдырған Алматы 
қаласы, Алматы қаласы көшбасшы болып табылады; екінші орында Нұр-Сұлтан - 517,2 млрд. теңге, 
Түркістан облысы үздік үштікті, ал Шымкент қаласы - 429,8 млрд. 

Қазақстан Республикасы Ұлттық Банкінің мəліметі бойынша, 2019 жылдың сəуір айының 
соңында Қазақстандағы банкоматтар саны 10,5 мыңды құрады - өткен жылмен салыстырғанда 6,9% -
ға көп. 

Қазақстан Республикасының екінші деңгейлі банктерінің корпоративтік веб-сайттарының 
мəліметтері бойынша, 2019 жылдың маусым айында банкоматтардың саны 9,9 мыңнан асады. 
Банкоматтарының ең ірі 5 ірі топтамасына Қазақстан Республикасының екінші деңгейлі банктерінің 
79,5% -ы келеді. 

Қорытындылай келе кредиттік  карточка – бұл ақпараттың қазіргі жоғары технологиялық алып 
жүрушісі. Мамандардың айтуы бойынша, кредиттік карточка – бұл Қазақстанның банк жүйесінің 
болашағы. кредиттік карточка жақында тек қана қолма – қол ақшаларды емес, құжаттарды да 
ауыстырады (жеке куəлік немесе төл құжат орнына – карта суретімен). Барлық əлемде 2,5 
миллиардтан астам адам тауарлар мен қызметтерге төлем жасау, жалақы алудың құралы жəне 
есептеудің тағы басқа түрлері ретінде кредиттік карточкаларды таңдады. Ендеше, кредиттік карточка 
қолма – қол ақшалармен есептеуге қарағанда, қолайлы, əрі сенімді болып табылады.  
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Аннотация: В данной статье рассмотрена суть электронных денег, обозначены их 
основополагающие функции, виды и свойства; обосновывается возрастающая роль цифровой 
наличности в системе безналичных платежей; отражены отличия фиатных, нефиатных электронных 
платежных единиц, разграничены сферы их использования и способы осуществления расчетов. 

Ключевые слова: электронные деньги; платежные системы; сеть Интернет; эмитент; смарт-
карта; фиатные, нефиатные электронные деньги. 
 

Электронные деньги довольно прочно устоялись в современном мире и становятся одним из 
главных видов денег, так как они значительно упрощают денежный наличный оборот в денежной 
системе стран, а также сокращают расходы на транзакцию денежного обращения при приобретении 
услуг и товаров. Электронные деньги выражены в наиболее практичной форме использования, 
которая предоставляет возможность экономить на расходах по обслуживанию наличных денег, 
уменьшать время транзакций, при том, что они выполняют одинаковые функции с традиционными 
деньгами, соответственно, перспектива замещения безналичные и наличные деньги электронными 
очень большая [1]. 

Электронные деньги не имеют физического выражения, но являются средством платежа, 
которое эквивалентно национальной валюте государства, также они эмитированы коммерческим 
банком или любым другим юридическим лицом. Другими словами, электронные деньги определяют 
как требования пользователей к эмитенту денежной стоимости, находящейся на электронных 
носителях в распоряжении пользователя. Они способствуют ускорению экономического роста с 
момента своего возникновения. Обязательства эмитента денежного характера отвечают следующим 
критериям:  

- устанавливаются и хранятся на электронных носителях; 
- выпускаются эмитентами при условии получения от других лиц денежных средств объемом не 

менее эмитированной денежной стоимости; 
- принимаются в виде средства платежа иными (помимо эмитента) организациями. 
Использование электронных денег привлекает потребителей тем, что они просты, понятны, а 

самое главное доступны для широкого круга потребителей, в этом заключается их уникальность. Они 
предоставляют возможность моментальной оплаты товаров и услуг в местах, имеющих доступ к 
Интернету. Для применения данных денег в целях оплаты за что либо, пользователю сети Интернет 
необходимо заключить договор с платежной системой, т.е. организацией-эмитентом электронной 
наличности. Это происходит в виде прохождения регистрации на сайте организации-эмитента, где 
счету присваивается номер (интернет-кошелек), в котором будут храниться цифровые деньги. 
Главным подтверждением перевода денег на интернет-кошелек является чек, который выдается 
потребителю уполномоченной организацией на эти операции в данной платежной системе. Чек 
предоставляет право подать жалобу на платежную систему, если поступление платежа не произошло 
[2]. 

Одно из основных отличий электронных денег от других платежных инструментов заключается 
в том, что эмитент и получатель цифровой наличности различаются, тогда как в случае других 
платежных инструментов они одинаковы (например, банки могут выпускать кредитные карты и в то 
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же время принимать платежи такими же картами). Эмитентом электронных денег может быть банк 
(если у него есть специальное разрешение на осуществление этой деятельности) или специальное 
учреждение электронных денег, которым является любое юридическое лицо, уполномоченное на это 
органом надзора. Электронные деньги также имеют следующие специфические характеристики: 

- Более низкие операционные издержки по сравнению с другими платежными инструментами. 
Одна из причин заключается в том, что учреждению нет необходимости хранить наличные деньги в 
своих банкоматах, и их стоимость ниже, поскольку затрачено меньше усилий для обмена по 
сравнению с другими платежными инструментами. 

- Более высокие фиксированные затраты по сравнению с другими платежными инструментами в 
результате использования современных информационных технологий. Современные технологии 
должны постоянно обновляться и усовершенствоваться с использованием новейших технологических 
инноваций. Эта особенность технологии лежит в основе главных достижений в области внедрения 
электронных денег в развитых странах. 

- Электронные деньги не имеют ценности, если они не предназначены для транзакций, тогда как 
другие платежные инструменты могут использоваться в качестве банковского депозита. 

- Электронные деньги менее прозрачны, в то время как у кредитных карт есть имя и номер 
владельца. 

- Цифровая наличность потенциально может заменить валюту в обращении, которая является 
частью денежных агрегатов из баланса центральных банков. В настоящее время влияние 
незначительное - центральные банки фиксируют очень низкое снижение валюты в обращении в 
результате увеличения электронных денег. Тем не менее, учитывая, что любое нововведение требует 
времени для принятия на рынке, в будущем центральным банкам и экспертам необходимо более 
внимательно следить за развитием событий, связанных с электронными деньгами. 

Принято разделять электронные деньги на два вида: 
1. На базе карт (card based). 
«Сard based» является условным термином, так как роль смарт-карт могут выполнять другие 

носители информации такие, как флеш-карты, мобильные телефоны с встроенной технологией NFC 
(Near Field Communication) – беспроводная связь, которая позволяет обмениваться данными в 
пределах малого радиуса. Различие смарт-карт от традиционных банковских состоит в разных 
методах ведения лицевых счетов карт. Привычные банковские карты не содержат в себе информацию 
о состоянии счета, а только отображают индивидуальные показатели о типе карт, владельце, номер 
счета и представляют собой только устройство, открывающее доступ к счетам.  

Традиционные банковские карты не хранят «электронную наличность» именно в собственной 
памяти так, как это делают смарт-карты, имея данную особенность, смарт-карты без труда 
производят расчеты в офлайн режиме, т.е. без подключения к интернету и в местах без доступа к 
банковским сетям, при этом нет нужды в авторизации в платежной системе. Часто встречаются 
случаи, когда с помощью смарт-карт оплачиваются проезд в общественном транспорте, счет в кафе и 
покупки в магазинах. К недостаткам данных карт можно отнести их потерю или порчу, вследствие 
чего возврат денежных средств владельцу не всегда возможен. 

2. На базе сетей (network based). 
Осуществление платежей в центральной платежной системе происходит за счет занесения 

изменений в информационную базу централизованным регулятором, соответственно, только при 
авторизации в платежных системах возможно произвести расчеты. «Network based» дает 
возможность сделать расчет электронными деньгами при помощи пластиковых карт, специальных 
компьютерных программ или непосредственно через веб-сайты платежных систем. В 
децентрализованной платежной системе централизованный регулятор не играет роли при 
совершении платежей. Поэтому, возможные риски платежной системы исчезают из-за временной 
неработоспособности, а для осуществления платежей необходим только доступ к интернету. 

Следует выделить два вида электронных деньги: фиатные, нефиатные деньги. 
Фиатные электронные деньги имеют обязательства быть выраженными в одной из 

государственных валют и являться одним из видов денежных единиц платежной системы 
государства. Эмиссия, обращение и погашение электронных фиатных денег происходит на основании 
нормативных актах национального законодательства, центральных банков и других государственных 
регуляторов.  

К электронным фиатным деньгам на базе сетей относятся: 
- платежная система M-Pesa, распространенная в африканских странах (Кения, Танзания, ЮАР) 

из-за неразвитости в этих странах банковской инфраструктуры; 
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- международная, одна из самых надежных платежных систем - PayPal. 
Примерами электронных фиатных денег на базе смарт-карт могут послужить: 
- предоплаченные банковские карты Visa Cash, которыми можно совершать небольшие платежи 

(обычно не более 500 долларов); 
- бесконтактные карты с ограниченной сферой применения Octopus (Гонконг); 
- система электронных денег Chipknip, которая объединила все банковские карты, выпускаемые 

банками Голландии; 
- DigiCash - компания, находящаяся в Голандии. Она создала систему, использующую цифровую 

наличность, для оплаты за езду по платным дорогам Европы. Основным продуктом компании - 
цифровые наличные (e-cash). Они являются полностью анонимной системой. В физическом плане, 
электронные деньги не вносятся на смарт-карту, а существует только в сети Интернет. Кибердоллар – 
денежная единица данной системы, которая эквивалентна курсу американского доллара. Также 
возможны некоторые операции в рамках сети, например, обмен денег между частными лицами. 
Доктор Дэвид Чоум, основатель DigiCash, ставил основным приоритетом анонимность, которой в 
итоге он смог добиться. 

Нефиатные электронные деньги — выражены в единицах стоимости негосударственных 
платежных систем. Следовательно, выпуск, обращение и погашение нефиатных денег происходят по 
внутренним правилам негосударственных платежных систем. Значительно разница отношение к 
нефиатным электронным деньгам и уровень их регулирования в разных странах. В большинстве 
своем платежные единицы нефиатных платежных систем эквивалентны национальной или 
иностранной платежной единице, но их реальная ценность и надежность не обеспечивается 
государством. 

Примерами нефиатных электронных денег являются множество сетей различных платежных 
систем, а именно WebMoney, QIWI, «ЯндексДеньги» и «криптовалюты» такие, как Bitcoin, Litecoin и 
т. п. [3].  

У электронной наличности есть свои преимущества, и недостатки по сравнению с наличными 
деньгами. К плюсам можно отнести: 

- способность легкой делимости (в случаях проведения платежей не возникает необходимость в 
сдаче); 

- компактность (денежная сумма не имеет ни веса, ни размера в отличие от наличных денег); 
- незначительная эмиссионная стоимость электронных денег (не возникает необходимости 

печатать банкноты, использовать металл, бумагу, краску и пр.); 
- отсутствие затрат времени и сил на упаковывание, перевозку, пересчёта и выделения 

определенного хранилища для электронной наличности. 
Недостатками электронных денег могут считаться: 
- отсутствие узнаваемости, т. е. невозможно быстро и легко узнать сумму и что собой 

представляет товар без специальных электронных устройств.  
- не до конца надежная криптографическая защита, которая защищает систему электронной 

наличности [4]. 
Таким образом, исходя из вышесказанного, электронные деньги, на сегодняшний день, являются 

перспективным платежным средством, потенциал которого еще только раскрывается. По мере своего 
развития электронные деньги внедряются и находят широкое применение в международном 
интернет-бизнесе. Происходит это, прежде всего, из-за совсем небольших комиссий или их 
отсутствием за международный денежный перевод, также из-за возможности микротранзакций, 
размер которых составляет в основном центы или копейки. Следовательно, низкие размеры 
комиссий, несомненно, содействуют процессу глобализации экономики. Тем не менее, 
положительные стороны электронных денег отчетливо видны уже в настоящее время такие, как 
большая скорость производимых транзакций, низкие комиссии и качественная защита денежных 
средств. 
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Түйіндеме: Бұл мақалада  электронды кассалық аппараттың экономикамызды жаңа деңгейге 

шығаруға тигізетін пайдасы жан жақты талқыланып жəне даму болашағы келтірілген. 
Кілт сөздер: Кассалық аппарат, чек, онлайн касса, салық базасы, гаджет, салық инспекторы, 

POS-терминалдар. 
 
Сауда орындарының жұмысын жеңілдетіп, қаржылық келеңсіздіктердің алдын алатын заманауи 

құрылғы – кассалық аппарат. Бір қарағанда, көзге еленбейтін сауда құралының тигізер пайдасы көп. 
Бүгінде сатушының жұмысын жеңілдеткен аппараттың түрі де, атқарар қызметі де күрделенген. 

1871 жылы Джеймс Ритти атты өнертапқыш Американың Дейтон штатында ерекше мейрамхана 
ашады. Қол астына бірнеше адам алып, қызу жұмысқа кіріседі. 

Күндердің күні Джеймс мейрамханаға түсетін кірістен гөрі, шығынның көп екенін байқайды. 
Оның ойына бірден кеменің жылдамдығын жəне су тығыздығын тура есептейтін тахометр оралады. 
Осы секілді мейрамханаға түсетін ақшаны да дəлме-дəл есептейтін құрылғы ойлап табуға бел буады. 

Алғашқы кассалық аппарат екі сүйір тілшесі бар сағат секілді болған. Оның ұзын тілі теңгені 
көрсетсе, қысқасы тиынды есептейді. Алайда, кассада тұратын жұмысшы құрылғының тілшелерін 
кейін айналдырып, ақшаны оңай ұрлайтын еді. 

Джеймс бұл олқылықты реттеу мақсатында тілшелердің орнын сандарды көрсетіп тұратын 
құрылғымен алмастырды. Сондай-ақ, есептеуіш құралдың төбесіне қоңырау орнатты. Сөйтіп, бұл 
аппаратқа Джеймс Ритти патент алды. 

Уақыт өте келе «кассалық аппарат қате есептейді»,-дейтіндердің қатары көбейді. Джеймс ол 
мəселені де бірден реттеп, арнайы чек басып беретін құрылғы шығарды. Сол кезден бастап оған тек 
сатушылар ғана емес, қаржы саласымен айналысатын мекемелер де қызыға бастады. 

Қазір барлық кассалық аппараттар онлайн тіркеуден өтеді. Клиент сайтқа өзі кіріп-ақ тіркеле 
алады. Техникалық қызмет көрсету бұл үшін ақша алады. Бірақ салық орталығына бару міндетті 
емес, барлығын үйде істеуге болады. Онлайн кассаның қызметі есеп айырысуды тіркейді əрі 
ақпаратты ұзақ уақыт сақтай алады. Ондағы сомалар түзетілмейді. 

Онлайн-кассалық аппарат деген - бұл бақылауды автоматты түрде салық базасына онлайн 
режимінде өткізетін касса. 

Кассалық аппараттарды ауыстыру туралы əңгіме  2016 жылы басталған-ды. Қаржы 
министр-лігінің «Қазақстан Республикасы аумағында салық төлеушілер есеп айырысу кезінде тіркеу 
немесе мəліметтерді беру функциясы бар бақылау-кассалық аппараттарды қолданатын қызмет 
түрлерін бекіту» туралы №206 бұйрығы да сол жылы жарияланды [1]. Бұл құжат салық органдары 
белгілеген 10 қызмет түрін көрсетумен айналысатын кəсіпкерлерге бұрынғы кассалық аппаратын 
қазіргі онлайн кассалық аппаратқа ауыстыруды міндеттейді. Бірақ кəсіпкерлермен арадағы ұзақ 
келіссөздерден кейін тапсырма кезең-кезеңімен орындалады деп мəмілеге келген еді. 

Онлайн касса – тегін жүктеледі. Чектер тікелей телефонға мөр басылып, арнайы принтер арқылы 
басып шығарылады немесе электронды түрде клиентке жіберіледі [2]. 
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Онлайн кассалық машинаның қарапайым кассадан айырмашылығын айта кетсек бұл олардың 
формадағы айырмашылығы. Қарапайым бақылау кассасы – бұл біз көретін əдеттегі кассалық аппарат. 
Тек қазір олар ақпаратты ғаламтор арқылы бере алады. Онлайн кассалық құрылғы – бұл кез-келген 
гаджетке орнатуға болатын бағдарлама жəне сіз одан чекті басып шығара аласыз. 

Екіншіден, тексерулерді тек біреуінен емес, бірнеше гаджеттен алып тастауға болады. 
Осылайша, сіз бір сатушыға немесе құрылғыға байланыспайсыз. 

Үшіншіден, онлайн кассалық машиналарда сіз сатылатын өнімнің немесе қызметтің атауын оңай 
тіркей аласыз. Бұл белгілі бір соманы тексеріп қана қоймай, дəл немен сатылатыны туралы 
статистика жүргізгісі келетіндерге ыңғайлы. Немесе сіздің сатып алушы үшін чекте оның сатып алу 
атауы жазылғандығы маңызды. 

Төртіншіден, бұл кассирді бухгалтерлік есеп жүйесіне біріктіру мүмкіндігі. Яғни, сізге кассир 
арқылы келген ақшаны өз шотыңыздың жүйесіне бөлек енгізудің қажеті жоқ. Сіз бірден барлық 
кірістерді бір жерде көресіз. 

Ал бесіншісі – қашықтан басқару. Сіз кез-келген уақытта сатушыларыңыздың қанша келісім 
жасағанын көре аласыз. 

Бірінші жаңалық, жеңілдету жəне патенттеу бойынша жұмыс істейтін кəсіпкерлер онлайн-
кассалық бақылауды сатып алу кезінде жеке табыс салығын төмендетуі мүмкін. Сонымен қатар, бұл 
сома 60 000 теңгеден аспауы керек жəне ПИТ жалпы сомасының 50%. Осылайша, мемлекет сізге 
бақылау-кассалық машиналарды сатып алу кезінде келтірілген шығындарды өтейді. 

Егер сіз онлайн-кассалық машинаны қолдансаңыз, кассалық кітапты жүргізу қажет емес [3]. 
Үкіметтің байламы бойынша, бақылау кассасын енгізу қолма-қол есеп айырысуды нақты уақыт 

режімінде қашықтан бақылауды қамтамасыз ететін көрінеді. Салық қызметкерлері есеп беру мерзімін 
күтпей-ақ, кəсіпкердің табысы мен ол декларациялайтын кірісті үнемі салыстырып отырады. 
Деректерді жіберу функциясы бар кассалық бақылау машиналарын (КБМ) енгізу арқылы 
кəсіпкерлердің кірісін азайтып көрсету немесе жасырып қалуының алдын алып, қазынаға түсетін 
салықтың көлемін арттыруға болады. Дəл осындай кассалық аппараттарды орнатудың нəтижесінде 
2018 жылы бюджетке қосымша 14,1 млрд. теңге түсіпті. 

ҚР Қаржы министрлігі Мемлекеттік кірістер комитетінің төрағасының есебі бойынша осы 
кезде  470 341 КБМ тіркелгенін, оның ішінде, 320 903 – онлайн-КБМ, яғни онлайн-кассалық 
аппаратпен қамтылу деңгейі 70,3%-ға жеткен. 

Сонымен қатар, 2020 жылдан патент негізінде жұмыс істейтін кəсіпкерлерге де, бірыңғай жер 
салығын төлеушілерге де деректерді жіберу функциясы бар КБМ орнату міндеттелмек. Ал мұндай 
кəсіпкерлердің қатары  – 500 мың шамасында. Яғни,  келер жылдың басында, ең аз дегенде, 1 млн 
касса тіркелуі тиіс. Осы жоспар орындалса, қазынаға салықтан түсетін қаржы он есеге дейін артуы 
мүмкін. Қазіргі кезде есепте тұрған онлайн-кассалардың саны – 490 мың. 

Қорыта келе, цифрлы технологияның мүмкіндігі қарқынды дамып жатқанын ескере отырып, 
болашақта онлайн-кассалық аппараттардың да, дүкендегі сату-шының да керегі болмай қалуы мүмкін 
екенін ескертеді. 2019 жылдың соңында атақты Amazon компаниясы сатушысы, кассалық аппараты 
жоқ дүкендер желісін іске қосқаны осының бір мысалы ғана [4]. Бұған дейін компания қызметкерлері 
аталған жүйені қанат-қақты режімде талай рет сынақтан өткізгенді. 
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В настоящее время криптовалюты, являясь достаточно новым элементом мирового финансового 

рынка, развиваются очень быстро, проникая во многие сферы деятельности. Впервые мы узнали о 
них немногим более 10 лет назад. За столь непродолжительное время они прошли путь от 
обсуждения этого понятия в узких кругах профессионалов до выделения в качестве современного 
тренда развития финансового сектора. За это время удалось даже выделить некоторые этапы развития 
криптовалюты, такие  как, становление, спекулятивный рост и снижение популярности. 

В финансовом круге криптовалюты вызывают много интереса и спорных суждений. Появление 
криптовалют многими было встречено с недоверием, серьезного отношения к ним не было. Но сейчас 
можно с уверенностью сказать, что криптовалюты  уверенно вошли в нашу жизнь и заняли свое 
место в финансовом секторе экономики. Многие называют их «деньгами будущего», и прогнозируют, 
что через некоторое время они, возможно, станут полноценной мировой финансовой системой.  

Однозначного понятия криптовалюты нет, но многие из них похожи. Приведем некоторые 
определения, которые можно быстро найти в Интернете. 

«Криптовалюта — это виртуальные деньги, которые ... не имеют физического выражения. 
Единицей такой валюты является «coin», что в переводе с английского означает «монета».»[1] 

 «Криптовалюта – это зашифрованный нерегулируемый цифровой актив, использующийся в 
качестве аналога валюты в обменных операциях. Криптовалюта не имеет физической формы, она 
существует только в электронной сети в виде данных. Обмен через криптовалюту происходит 
примерно так же, как обмен электронными письмами, отсюда гораздо меньшее время обработки 
операции, чем через банк, минимальные комиссии и отсутствие посредника.»[2] 

 «Криптовалю́та — разновидность цифровой валюты, учёт внутренних расчётных единиц 
которой обеспечивает децентрализованная платёжная система (нет внутреннего или внешнего 
администратора или какого-либо его аналога)[3][4], работающая в полностью автоматическом 
режиме. Сама по себе криптовалюта не имеет какой-либо особой материальной или электронной 
формы — это просто число, обозначающее количество данных расчётных единиц, которое 
записывается в соответствующей позиции информационного пакета протокола передачи данных и 
зачастую даже не подвергается шифрованию, как и вся иная информация о транзакциях между 
адресами системы.»[5] 

«Криптовалюта – это цифровая валюта, которая существует только в виртуальном пространстве 
в зашифрованном виде, не имеет физических аналогов и государством не контролируется.»[6] 

Из приведенных определений видно, что криптовалюту можно отнести к разновидности 
электронных денег, так как она выпускается непосредственно в Сети не зависит от валютной 
системы.  

Криптовалюта не была первой попыткой создания цифровых денег. Это началось чуть раньше, 
когда Дэвид Шаум запустил DigiCash в 1989 году. Но это новшество, как и некоторые другие, 
например, E-gold и Liberty Reserve, потерпели неудачи, так как не смогли победить в конкурентной 
борьбе с электронными банковскими деньгами или сторонними системами, такими как PayPal.[7]  

Криптовалюта очень тесно связана с блокчейном (технологией распределенного реестра) [6,8,9], 
потому что эта технология определяет безопасность проведения операций. Она делает 
криптовалютные транзакции неизменными, что позволяет криптовалюте быть более прозрачной, по 
сравнению с обычными электронными деньгами в банке. 
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Кроме данного достоинства можно выделить еще ряд преимуществ использования 
криптовалюты: 

1. Доступность в любое время. 
2. Невозможность ее изъятия. 
3. Невозможность заморозки счета. 
4. Возможность достоверности проверки проведенных операций в любой момент. 
5. Доступность для любого «к добыче виртуальных монет (майнингу)». 
6. Анонимность «хозяина криптовалютного кошелька». 
7. Надежность счетов. 
8. Не подверженность инфляции. 
9. Отсутствие комиссии за перевод между странами.[5] 
Несмотря на перечисленные выше преимущества и свои революционные свойства, 

криптовалютная экономика выделяет и проблемы, сопряженные с большим количеством рисков и 
недостатков использования криптовалюты. К ним можно отнести: 

1. Недоверие к криптовалюте. 
2. Отсутствие возможности контролировать ее движение и выпуск. 
3. Ограничения по ее использованию, которые вводятся или могут быть введены различными 

странами. 
4. Невозможность отзыва платежа. 
5. Риск потери ключа доступа к электронным данным. 
6. Отсутствие обеспечения криптовалюты. 
7. Отсутствие гарантий ее сохранения. 
8. Высокая волотильность (зависимость от текущего спроса).  
Приведенные проблемы впечатляют своим количеством, что затрудняет массовое признание 

криптовалюты и даже делает процесс ее использования болезненным.  
Технологические проблемы не всегда являются основными в использовании криптовалюты. 

Они, скорее, делают вызов пытливым умам для нахождения их решения. Сильное влияние на многие 
проблемы оказывают власти разных стран, их государственное регулирование. Так, например, в 
Китае и Южной Корее выходят запретительные акты, а в Швейцарии строят правовую основу 
применения криптовалюты. 

Самой распространенной и популярной криптовалютой является биткоин (Bitcoin).   
Он появился в качестве эксперимента по рождению электронной валюты в распределенной сети. 
Применение биткоина первоначально было в IT-секторе, а также в секторе перепродажи товаров на 
онлайн площадках. Заинтересовался им и теневой сектор (продажа оружия, наркотиков и пр.). 
Популярность его применения возросла.   

Кроме биткоина популярностью в операциях по продаже товаров и услуг пользуется эфир.  У 
обоих криптовалют есть ответвления.  Примером таких разновидностей служат Bitcoin Cash, Litecoin, 
Efhereum Classic. Кроме них применяют другие криптовалюты: Monero, Dash, Zcash. Песпективными 
считают такие криптовалюты, как Galactrum, SingulariyNET, Stellar Lumen, Kyber Network. 
Отличительной особенностью таких расчетов является то, что продавцы сами решают, будут ли они 
принимать такую валюту в качестве средства платежа или нет.  

Руководство многих стран (например, таких как США, Швейцария, Франция, Венесуэлла, 
Узбекистан) в своих законах прямо указывают на такую возможность использования криптовалюты. 
В других странах (например, Германия) руководство не ограничивает возможность использования 
криптовалюты в качестве средства платежа). 

По состоянию на сегодняшний день существует около 15000 торговых точек (магазины, бары. 
отели, образовательные центры и др.), где можно расплачиваться криптовалютой. Наличие 
криптовалюты дает возможность ее обладателю участвовать в выпуске новых криптовалют 
(токенов).[9]  

Таким образом, на протяжении своего существования биткоин активно использовался и 
используется в расчетах. Следовательно, ему присуща функция средства платежа.  

Криптовалюты выполняя функцию средства платежа, одновременно и выполняют функцию 
платежной системы.  Но не все криптовалюты, которые выполняют функцию платежной системы, 
выполняют при этом функцию средства платежа.  К ним можно отнести Ripple и Stellar. Задачей 
создания этих платежных систем ставилось создание альтернатив существующим системам Visa. 
Mastercard и пр. 
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Токены иначе могут называться цифровыми активами. Условно их можно разделить на две 
группы: пользовательские (используются для оплаты услуг) и токен-акции. В отличии от первой 
группы токенов токен-акции используются для привлечения финансирования новых проектов. 
Отсюда вытекает третья функция криптовалюты – инструмент привлечения капитала.  

Кроме перечисленных функций, можно выделить еще одну – функцию единицы расчетов на 
блокчейн-платформах. Эта функция появилась вместе с криптовалютой эфир. Она используется для 
создания децентрализованных приложений, в которых криптовалюта используется в качестве 
расчетной единицы для обеспечения движения информации. 

Криптоэкономика не стоит на месте, поэтому, в скором времени, возможно смогут появиться 
новые криптовалюты, способные выполнять не только функции средства платежа, единицы расчетов, 
платежной системы и инструмента привлечения капитала, но и другие функции.  
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Қазақстан Республикасында FacePay технологиясының дамуы жəне болашағы 
 

М.Б. Даулетов1, А.С. Исабекова2, С.С. Тəңірберген3 
1,2,3Қаржы кафедрасының 2 курс студенттері 

 
1,2,3Е.А. Бөкетов атындағы Қарағанды мемлекеттік университеті 

 
Түйіндеме: бұл мақалада Қазақстанның онлайн төлемдер технологияларының келешекте алатын 

рөліне негізделген қысқаша зерттеулер жазылған. Дамыған елдерде біз мысалға келтірген заманауи 
технологиялар қолданысқа еніп, қазіргі уақытқа сай нəтижелер көрсетуде. Сол себепті, берілген 
мақала елімізге керек, арнайы төлем технологияларын қарастыруға үлесін тигізеді деген оймен 
жазылған болатын. 

Кілт сөздер: Face Pay технологиясы, онлайн төлемдер, жаңа төлем технологиялары. 
 
Дамыған елдерде, мысалы сатушыларсыз дүкендер жұмыс істейді, онда бетті сканерлеу арқылы 

сатып алуды төлеуге болады. Адамға электрондық əмиянға байланатын бірегей код беріледі. Мұндай 
жаңашылдықтар көптеген адамдарға тəн емес, бірақ технологиялардың дамуымен қатар оларды 
жоққа шығару дұрыс емес.  
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Көптеген елдерде компаниялар қаржы салаларында тұлғаларды бетті сканерлеуге негізделген 
технологиясын белсенді енгізуде. Осы технологияны алғаш енгізген Қытайда дербес деректерді 
қорғау мəселесі жоқ, себебі, басқа елдердің бəсекелестерімен салыстырғанда белгілі бір 
артықшылығы бар екені айқын. Шынайылық бетте көрініп тұрады.  

Ping An қаржы алыбы 2016 жылы тұтынушылық кредит беру бөлімшесінде жеке тұлғаны тану 
технологиясын пайдалана бастады. Технология беттегі əр қимыл өзгерістерін мұқият тіркейді осы 
арқылы алаяқтарды анықтауға жəне несие беру шығындарын азайтуға мүмкіндік береді. Технология 
банктерді де пайдалана бастады, оның үстіне олар бөлімшелері жоқ жерлерде қарыз беруге мүмкіндік 
береді. Қытайдағы ұялы төлем нарығының 90% Alipay жəне WeChat Pay төлем жүйелеріне тиесілі 
жəне 2018 ж. $23,16 млрд құрады.  

Face Pay технологиясы сатып алушылардың капиллярлы желілері туралы деректерді оқиды жəне 
жазады. Ол сізді тіркеу үшін сіздің бетіңіз бен алақаныңыз ғана қажет. Біздің əрқайсымыз бет пен 
алақанымызда қан тамырларының бірегей желісі бар. Арнайы алгоритм мен электрондық құрылғыны 
пайдалана отырып, жылу сканері сіз туралы ақпаратты саусақ іздерін сканерлеуге арналған құрылғы 
сияқты жаза алады.  

Қазақстан астанасының тұрғындары да қоғамдық көліктерде жол жүру ақысын өз бетімен төлей 
алады. Мұнда енгізілген Face Pay жүйесінің артықшылықтары ең алдымен-пайдалану ыңғайлылығы. 
Ұялы құрылғыларды, карточкаларды жеткізудің, хабарларды жіберудің қажеті жоқ. Яғни, сіз 
автобусқа тыныш кіресіз, камера сіздің бетіңізді сканерлейді жəне 10 секунд ішінде төлем 
жүргізіледі. Адамдарды тану 95% - ға барады. Жүйе тұрақты жұмыс істейді, бірақ əлі де техникалық 
жетілдіруде. 

Face Pay жол ақысын төлеу жүйесі 17 қазанда жұмыс істей бастады. Face Pay-бұл биометриялық 
деректерді басқару жүйесі,ол қоғамдық көлікте жүру ақысын ыңғайлы төлеу үшін тұлғаларды тану 
функциясын іске қосады. Пайдаланушылардың жеке деректері тек "AstanaLRT" - де болады жəне 
сенімді қорғалады.Билік қауіпсіздік тұрғысынан критерийлерді көтерді. 

Жүйенің жұмыс істеуі келесідей:автобустардың салондарында арнайы камера орнатылады, ол 
адамды таниды (фотосурет жүргізушіде арнайы мониторда жарық түсіріледі). Ол адамды "білгеннен" 
кейін жүйе оның банк картасынан ақша шешіледі, содан кейін жолаушыға билет беріледі. Бұл 
процедураның барлығы 10 секундтан аспайды. Əзірлеушілер жүйе 95% - ға дейінгі дəлдікпен 
тұлғаларды танитынына сендіреді. Егер тану 80% - дан төмен болса, онда адам тағы да камераға 
қарауды сұрайды. Егер телефон, көлік немесе банк картасы болмаса, мұндай төлем тəсілі ыңғайлы. 
Бірақ осы "техника кереметін" пайдалану үшін Telegram-де жасалған Face Pay бот-бағдарламасы 
арқылы өз ЖСН тіркеу, селфи жасау, көлік картасын қосу, оны "байлау" жəне осылайша жеке 
деректерді пайдалануға алдын ала рұқсат бере отырып, жүйеге кіру қажет. Жобаны əзірлеушілердің 
айтуынша, барлық жеке мəліметтер сенімді қорғалған жəне бұл жүйені азаматтарды бақылау тəсілі 
ретінде емес, ыңғайлы қызмет көрсету жəне қауіпсіздікті қамтамасыз ету ретінде қарастыруды 
ұсынады. Жүйеге басқа автобусқа ауыстыру функциясын енгізеді, яғни бір сағат ішінде төлем 
есептен шығарылмайды. Сондай-ақ полициямен ынтымақтастық орнату жоспарлануда, сонда Face 
Pay жабдығы іздестіріліп жатқан қылмыскерлердің суреттерін құқық қорғау органдарына бере алады. 
Ол үшін "қара тізім"жасайды. Мысалы, автобустың салонына белгілі қалташық кірген болса, онда 
оны "есептей алады", жəне жүргізуші полиция департаментіне хабарлайды. 

Жүйені сынай бастау барысында, жол жүру ақысын биометриялық тану арқылы кейбір 
автобустарда ғана төлеуге болады. Алдағы уақытта жол ақысын төлеудің бұл əдісі қаланың барлық 
автобустарында қолданылады деп жоспарлануда. Елордада 2018 жылдың 21 шілдесінен бастап 
қоғамдық көліктерде жол жүруге сараланған тариф енгізілді. Көлік картасы арқылы қолма - қол 
ақшасыз төлем жасағанда жол жүру құны бұрынғыдай қалды-90 теңге, қолма-қол төлем жасағанда 
тариф екі есе өсіп, 180 теңгені құрады. Жол жүру төлемінің жаңа жүйесі көптеген астаналықтарға 
көлік картасын сатып алуға мəжбүр етті. Шенеуніктердің мəліметтері бойынша, электронды 
карталарды бүгінгі таңда 98% қала тұрғындары пайдаланады. Жаңа енгізуден кейін бір жылдан кейін 
билік тасымалдаушылардың табысы шамамен 40% - ға өскенін айтады: жыл ішінде өсім 5 млрд 
теңгені ($12,7 млн) құрады. "Бұрын бұл ақша жүргізушілер мен кондукторлардың қалтасында 
болатын. Яғни, оларға жалақы қажет емес. Əрине, электрондық төлем жүйесін енгізген кезде қарсы 
əрекет болды. Алайда, автопарктердің салық аударымдары осыдан кейін өсті жəне 2019 жылдың 
бірінші жартыжылдығында 1,2 млрд теңгені құрады, ал 2018 жылдың осы кезеңінде 860 млн теңгені 
құрады", - деді "Астана LRT" ЖШС басқармасы. 

 "Астана LRT"-ға шағымданғанындай, автопарктер жеңілдетілген тасымалдау бойынша жылына 
2,5 - 3 млрд теңге, ал тегін ауыстырып отырғызулар кезінде (күніне олардың саны 100 мыңға дейін 
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жетеді) - тағы 4 млрд теңгеге дейін. Отын мен қосалқы бөлшектердің қымбаттауын ескере отырып, 
тасымалдаушылар жыл сайын 15,7 млрд теңге көлемінде субсидиялауға мұқтаж. Көлік иелері бұл 
соманы қаланың үш жылдық бюджетіне салуды сұрайды, осылайша ол 47 млрд теңгені құрайды. 
Тасымалдаушылар шығын туралы мəлімдесе де, соңғы жылдары олардың айналымы бірнеше есеге 
өсті. Билеттеудің электрондық жүйесін енгізу, жолаушылар тасымалы нарығының көлеңкелі бөлігін 
жария етті, бұл салықтардың жиналуына жақсы əсер етті, бірақ бұл тасымалдаушылардың сол 
салықтар мен жүйенің өзіне жұмсалатын шығындарын арттырды. Ірі қалаларда күн сайын халықтың 
жартысынан көбі қоғамдық көлікті пайдаланады. Тасымалдаушылар өмір сүруге үйреніп, 
мемлекеттік дотацияға үмітті. Олар болмаса да, оларға өз бетімен қаражат іздеп, бизнес құруға тура 
келеді. Сондықтан, іс Қаржы жетіспеуінде емес, нашар басқаруда, үнемдеу жəне "рационализаторлық 
шешімдер" болмағанда болуы мүмкін. 

Жаңа жүйенің айқын артықшылықтары сатып алушылар дүкенге өздерімен бірге теорияда 
жоғалтуға болатын бірдеңені алмауы болып табылады. Сондай-ақ, заңсыз транзакцияларда пайдалану 
үшін сіздің бетіңізді немесе қолыңызды ұрлайтынын елестету мүмкін емес. Капиллярлардың күрделі 
желісі əрбір адам үшін бірегей – бұл егіздердің де жұмыс істейді. Сатып алуларды төлеудің жаңа 
тəсілдері көп сатып алушыларды бұрыннан тартады. Мобильді интернет арқылы жасалған сатып 
алулар саны 2013 жылы он төрт есеге өсті.  

 
Əдебиеттер тізімі: 

1. https://www.shopolog.ru 
2. https://www.nationalbank.kz/ 
3. https://egov.kz/ 
4. https://fingramota.kz 

 
 

Қаржы секторын цифрландырудың негізгі трендтері 
 

С. Жандосұлы1, А.Ж. Тиштықбаева2 
1Қаржы мамандығының 2 курс студенті 

2Қаржы кафедрасының э.ғ.м., аға оқытушы 
 

1,2академик Е.А. Бөкетов атындағы ҚарМУ 
 
Түйіндеме Соңғы онжылдықта əлемдік экономикада сандық трансформация байқалады, ол 

экономиканың барлық салаларын түбегейлі өзгертеді. Бұл жаһандық тренд еліміздің қаржы 
секторынды жаулап алды десек те болады. Сонымен қатар, əлемдік тəжірибе цифрландыру өңірлік 
интеграция процестерін жеделдетуге ықпал етуі мүмкін екенін куəландырады. Осы баяндаманың 
мақсаты қаржы секторын  цифрландыру саласындағы мүмкіндіктер мен шақыруларды неғұрлым 
сандық əлеуетін жан-жақты талдау жəне бағалау болып табылады. 

Кілт сөздер: цифрландыру, тренд, банкинг, электрондық үкімет,и нденфикация 
 
Цифрландыру, яғни ақпараттық технологиялардың көмегімен дəстүрлі бизнес-процестерді қайта 

құру бүгінгі күні тиімділікті арттыру жəне бəсекеге қабілеттілікті сақтау үшін негізгі элемент болып 
табылады. Цифрландыру үдерісі экономиканың барлық салаларында жəне барынша белсенді жəне 
нəтижелі — қаржы секторында жүріп жатыр. 

Қаржы секторындағы цифрландырудың негізгі трендтерінің арасында, біріншіден, қаржы 
субъектілерінің өз жүйелері шеңберінде клиенттерге қашықтан қызмет көрсетуге белсенді көшуін 
атап өту қажет. Банк сегментінде бұл Интернет - жəне мобильді банкинг пайдаланушыларының үнемі 
артып келе жатқан санында көрініс табады. Бүгінде бұл 12 млн-нан астам адам. Банк шотын 
қашықтан ашуға, іс жүзінде барлық қажетті төлемдерді, оның ішінде бюджетке онлайн-режимде 
жүргізуге болады. Алыстан шығатын арналар арқылы халықтың төлем көлемі жеке сату 
нүктелеріндегі төлемдерден асып түсіп, күн сайын 7 млрд. теңгеге жуық соманы құрайды [1]. 

2019 жылдан бастап халыққа онлайн-сақтандыру қолжетімді болады, ол кезде шарт жасау жəне 
сақтандыру полисін ресімдеу үшін сақтандыру компанияларының кеңселеріне бару қажет емес. 

Екіншіден, цифрландыру электрондық форматқа жəне онлайн-өзара іс-қимылға көп ауысатын 
банктердің мемлекеттік органдармен өзара іс-қимылында да көрінеді. Бұл халыққа банктік жəне 
Мемлекеттік қызмет көрсетуді оңтайландыруға оң əсер етеді. Мысалы, бүгінде банктер бюджетке 
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барлық төлемдерді онлайн-растауды жүзеге асырды, яғни бұл салық, кеден төлемдері, мемлекеттік 
баж, əкімшілік айыппұлдар. Банктердің Мемлекеттік органдардың ақпараттық жүйелерімен кірігуінің 
арқасында клиенттерге айыппұл, салық немесе кеден төлемдері төленгеннен кейін төлемді растау 
жəне Қызметті алу немесе берешекті алу үшін осы мемлекеттік құрылымдарға қағаз түбіртектермен 
жүгінудің қажеті жоқ. Бұл автоматты түрде, іс жүзінде нақты уақыт режимінде жасалады. 

Сондай-ақ, мысалы, "электрондық үкімет" порталында заңды тұлғаны электрондық тіркеу 
кезінде бұл тұлға қазір бірден банк шотын қашықтықтан аша алады, бұл Қазақстанда бизнесті ашу 
процесін айтарлықтай жеңілдетеді. 

Нəтижесінде мұндай сандық өзара іс-қимыл қаржы, сондай-ақ мемлекеттік секторда халыққа 
жəне бизнес субъектілеріне барынша тиімді, қағазсыз қызмет көрсетуді қамтамасыз етуге 
бағытталған. 

Үшіншіден, көлденең интеграция бағытын атап өтуге болады, яғни клиенттер үшін жаңа 
сервистерді бірлесіп дамыту үшін қол жеткізу интерфейсін ұсыну арқылы қаржы ұйымдарының өзара 
немесе нарықтың жаңа қатысушыларымен өзара іс-қимылы. 

Бүгінде жекелеген банктер өз клиенттеріне ғана емес, сондай-ақ басқа банктердің клиенттеріне 
да бірқатар цифрлық сервистерді ұсына отырып, түрлі қызметтердің агрегаторлары рөлін атқарады 
[2]. Мысалы, банктер өз клиенттері үшін мүмкіндіктерді кеңейту жəне қолайлылықты арттыру үшін 
банкоматтар желісін немесе интернет-банкинг жүйелерін бірлесіп пайдалану үшін ынтымақтасады.  

Кері мысалдар да бар, олардың көпшілігі клиенттер тұйық экожүйе шеңберінде бір банктің 
сервистерімен ғана шектелген. Нəтижесінде бұл банк секторында фрагменттеуге, жекелеген 
бытыраңқы жүйелердің болуына əкеп соғады. Клиенттер 1-2 қызметті пайдалану үшін жаңа банктің 
клиенті болу қажет болған кезде ыңғайсыздықты сезінеді. 

Цифрлық технологиялар əлемінде бəсекелестік шиеленісуде жəне банктерге инфрақұрылымдық 
шектеулерді енгізу жəне өз клиенттері үшін ғана қолжетімді тұйық экожүйені құру есебінен емес, 
қосылған құны бар ашық сервистерді дамыту жолымен бəсекелесу қажет. 

Ұлттық Банк өз тарапынан нарықтағы осы фрагментарлықты төмендету бойынша шаралар 
қабылдай ма? 

 Бұл мəселе банктердің өз даму стратегиясына, олардың ашық ортада жұмыс істеуге 
дайындығына байланысты. 

Өз тарапынан Ұлттық Банк банктер тұтынушыларға жаңа сервистерді ұсына алатын жағдай 
жасау бойынша жұмыс істейді. 

Мысалы, қашықтағы идентификация. Сандық кеңістікте ол негізгі мəнге ие болады. Бүгін біз 
банктермен бірлесе отырып, Клиентті биометриялық сипаттамаларын, тұлғаны, дауысын пайдалана 
отырып, қашықтықтан сəйкестендіру тетігін пысықтаймыз. Əзірленетін механизм клиенттің 
биометриялық деректерінің дұрыстығын Растауды, атап айтқанда клиенттің келісімі негізінде 
мемлекеттік деректер базасын пайдалану арқылы тұлғаны тануды көздейді. 

"Азаматтарға арналған үкімет" мемлекеттік корпорациясы мемлекеттік қызметтер көрсету үшін 
халықтың биометриялық деректерін жинауды болжайды. Бұл база кейіннен қаржылық сектордағы 
клиенттерді қашықтан сəйкестендіру үшін пайдаланылуы мүмкін. 

Осындай құралдардың болуына байланысты Халық Банк бөлімшелеріне бармай-ақ қаржылық 
қызметтерді қашықтықтан ала алады. Бұл əсіресе еліміздің шалғай аймақтарында, сондай-ақ 
халықтың қауқары аз топтары арасында өзекті. 

Сондай-ақ, Ұлттық банк банктермен бірге жедел төлемдердің жаңа банкаралық төлем жүйесін 
енгізу бойынша жұмыс істейді, соның арқасында клиенттер төлемдерді басқа банктерге, егер бұл бір 
банктің ішінде аударымдар болған жағдайда, тез жəне оңай жібере алады. Жүйенің қатысушылары өз 
мобильді қосымшаларын пайдалана отырып клиенттерге қызмет көрсететін банктер, төлем ұйымдары 
болып табылады. Ыңғайлы болу үшін көптеген төлем деректемелерінің орнына тек ұялы телефон 
нөмірін пайдалануға болады. Төлемдер мен аударымдар тəуліктің кез келген уақытында қолжетімді 
болады жəне олар дереу орындалады [3]. 

Ұлттық банк банк банк қауымдастығымен бірлесіп, тиімділікті арттыру, жаңа өнімдер жасау, 
белгілі бір процестерді оңтайландыру үшін əр түрлі бағдарламалық шешімдерді (банктердің өзара 
немесе банктердің жəне Бөгде ұйымдардың) жеңіл ықпалдастыру мүмкіндігін беретін ашық 
интерфейстер (open API) бойынша Екінші деңгейдегі банктердің өзара іс-қимылы жөніндегі 
талаптарды қосымша пысықтайды. 

Қашықтан сəйкестендіру, жедел төлемдер, өзара іс — қимылдың біріздендірілген стандарттары-
осының барлығы Қазақстанның төлем нарығын тиімді дамыту, оның барлық қатысушыларының 
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өзара іс-қимылы үшін мемлекет қамтамасыз ететін жалпыға бірдей қолжетімді цифрлық 
инфрақұрылымның компоненттері. 
      Бүгінгі күні геосаяси жағдайдың өзгеруі жағдайында мəліметтерді беру SWIFT арнасының жеке, 
балама жүйесінің болуы қажеттілігі туралы жиі айтады. Қазақстанда бұл жағдай қандай? 
      SWIFT жүйесі қаржылық хабарламаларды берудің халықаралық жүйесі болып табылады жəне 
негізінен елдер арасындағы трансшекаралық есеп айырысу үшін пайдаланылады. Бұл ретте кейбір 
елдерде SWIFT Ұлттық инфрақұрылым ретінде ел ішінде есеп айырысуларды ұйымдастыру кезінде 
де қолданылады. 

Бұл орайда, Қазақстанда төлемдердің негізгі көлемі жүргізілетін ұлттық төлем жүйелерінде 
SWIFT емес, өз əзірлемесі — банктік хабарламалармен алмасу жүйесі (СОБС) пайдаланылатынын 
атап өту қажет. Осы арнаның жұмыс істеуін Ұлттық банктің еншілес ұйымы — Қазақстан 
банкаралық есеп айырысу орталығы (ұлттық төлем жүйелерінің операторы) қамтамасыз етеді. 

Осыған байланысты, қазақстандық банктер елішілік хабар алмасу шеңберінде SWIFT жүйесіне 
тəуелді емес. Қазақстанда SWIFT негізінен халықаралық төлемдер жəне шетелдік қаржы 
институттарымен тікелей корреспонденттік шоттар арқылы ақша аударымдары үшін немесе Ел 
ішіндегі валюталық аударымдар үшін қолданылады. Соңғы жағдайда СОБАЖ қажет болған 
жағдайда, сондай-ақ тікелей корреспонденттік шоттар бойынша банктер арасында хабарламаларды 
беруді қамтамасыз ету үшін пайдаланылуы мүмкін. 

SWIFT жүйесінен сыртқы төлемдердің белгілі бір тəуелділігіне қатысты, мысалы, ЕАЭО аясында 
тəуекелдерді əртараптандыру үшін пайдаланылуы мүмкін қаржылық хабарламалармен алмасудың 
баламалы арналарын құру мүмкіндігі қарастырылады. 
      Ұлттық Банк қолданатын қандай қосымша шараларды атап өтуге болады?  
      Инновацияларды қолдану жəне төлем нарығын одан əрі дамыту мүмкіндігі үшін бірінші кезекте 
тиісті құқықтық негіз қажет. 

Ұлттық Банк биылғы жылы бизнесті жүргізуді жеңілдетуге, қашықтықтан сервистерді дамыту 
үшін мүмкіндіктер жасауға бағытталған нормативтік құқықтық актілерді қабылдады. 

Мысалы, халықаралық тəжірибеге сəйкес мемлекеттік органдар мен қаржы ұйымдары тарапынан 
жеке кəсіпкерлік субъектілерінің мөрін пайдалану талабы алынып тасталды. Енді клиент-
Кəсіпкерлерге банкте жəне мемлекеттік органдарда құжаттардағы өз мөрін пайдаланбай қызмет 
көрсетуге болады: төлем құжаттарында жəне қол қою үлгілері бар құжатта. Клиенттердің мұндай 
санаттары үшін қол қою үлгілері бар құжаттың жеке нысаны əзірленді, онда мөр бедері қойылмайтын 
болады. 

Бұған дейін мен Қазақстанда "электрондық үкімет" порталында электрондық түрде іске 
асырылған, мемлекеттік тіркеу кезеңінде жаңадан құрылатын заңды тұлғаның банктік шотын 
оңайлатылған, қашықтықтан ашу үшін жағдай жасалғанын атап өткен едім. Бұл процесс нормативтік 
өзгерістермен сүйемелденді. Енді банкпен қарым-қатынас орнату кезінде қол қою үлгілері бар 
құжатты ұсыну талап етілмейді [4]. 

Клиент — жеке тұлға бір банкте банктік шотты, оның ішінде екінші жəне келесі банктік шотты 
қашықтан ашқан жағдайда, мұндай клиент оның жеке басын куəландыратын құжатты ұсынбауға 
құқылы. 

Тұтастай алғанда, төлем қызметтерін тұтынушылардың құқықтарын қорғауды күшейтуге 
бағытталған нормалар жетілдірілді. Жинақ шотына енгізілетін жəне "тұрғын үй құрылыс жинақ 
банкі" АҚ жүйесінде депозит ретінде жинақталатын тұрғын үй төлемдерін өндіріп алудан жəне 
шектеу шараларынан қорғау көзделген (əскери қызметшілер мен Арнайы мемлекеттік органдардың 
қызметкерлеріне арналған). 

 
Əдебиеттер тізімі 

1. https://7kun.kz/ 
2. https://qazaqtimes.com/article/4985 
3. http://akikat01.com/ 
4. Жүнісов.Б., Нарықтық экономика негіздері. -Алматы, 2001. 



159 

ҚР квазимемлекеттік секторының жұмыс тиімділігін арттыру 
 

А.К. Жахметова1, М.А. Абугалиева2  
1э.ғ.м., Мемлекеттік аудит кафедрасының аға оқытушысы 

2Мемлекеттік аудит мамандығының  4 курс студенті 
ainura_zhahmetova@mail.ru 

 
1,2Л.Н. Гумилев атындағы Еуразия ұлттық университеті, Нұр-Сұлтан қ. 

 
Аннотациясы: Қазақстан Республикасында меншіктің алуан түрлері мен формаларын 

қалыптастыру жекешелендіру жолымен жүзеге асырылады. Оның негізгі мақсаты: 
жекешелендірілген кəсіпорындардың экономикалық өсуі арқасында ұлттық экономиканың 
тиімділігін арттыру. Сонымен қатар, мемлекетік бюджет тапшылығын азайту. Негізінен, əр елде 
квазимемлекеттік сектор белгілі бір базалық салаларда басым болады. Халықаралық тəжірибеге 
сүйенсек, мамыған жəне өтпелі экономикадағы квазимемлекеттік сектор субъектілері ірі ауқымды 
жобаларды бірлесіп қаржыландыру нысанын жиі қабылдайды. 

Кілті сөздер: мемлекетік бюджет тапшылығы, мемлекеттің экономикалық саясаты, мемлекеттік 
қарыз, сыртқы қарызды басқару, квазимемлекеттік сектор субъектілері  

 
Қазақстан - əлемдік ауқымда көлемі шағын экономика.  Сондықтан оны өте тиімді басқару 

қажет. Ел біртұтас корпорация секілді жұмыс істеуі тиіс, ал мемлекет оның өзегі болуға тиіс. 
Қазақстан Республикасындағы  2012 жылдың 14 желтоқсанындағы  «Қазақстан-2050» Стратегиясы 
қалыптасқан мемлекеттің жаңа саяси бағыты атты Қазақстан халқына Жолдауында мемлекеттің 
макроэкономикалық саясатының жаңғыртылуы тиіс екенін жəне оның ішінде Мемлекеттік жəне 
сыртқы қарызды басқару саясаты бойынша мына мəселелерді атап өткен болатын: 

- Елдің мемлекеттік қарызының деңгейін тұрақты бақылауда ұстау 
- ІЖӨ-ге қатысты бюджет тапшылығын төмендету; 
- Мемлекеттік қарыз аз мөлшерлі деңгейде қалуға тиіс. Бұл қағидатты міндет, өйткені, біз 

əлемдік тұрақсыздық жағдайында бюджетіміздің тұрақтылығын жəне ұлттық қауіпсіздігімізді тек 
осылай ғана қамтамасыз ете аламыз. 

- Экономиканың квазимемлекеттік секторы борышының деңгейін қатаң бақылау қажет. 
Өтпелі экономикасы бар елдердегі квазимемлекеттік сектор дағдарысқа қарсы құрал ретінде 

өзін-өзі көрсетеді, бұл кəсіпкерлік субъектілеріне жағымсыз үрдістерге тиімді қарсы тұруға ғана 
емес, сондай-ақ анықталған басым инвестициялық жобаларды іске асыруды жалғастыруға мүмкіндік 
береді. 

Жаңа құрылымдық экономиканы қалыптастыру шеңберіндегі бағалауы бойынша, оның негізгі 
міндеті жеке капиталды ұлғайту жəне меншіктің мемлекеттік үлесін Экономикалық Ынтымақтастық 
жəне Даму Ұйымы елдерінің деңгейіне, яғни 2020 жылға қарай ЖІӨ-нің 15% -на дейін азайту болып 
табылады. Мемлекет басшысы экономиканы жекешелендіру жəне мемлекеттік активтерді 
жекешелендіру процестерін жандандыру міндетін қойды. Үкімет осы мəселені мұқият талқылап, 
министрлер есеп беріп, өз көзқарастарын білдірді жəне оны əкімдермен талқылады жəне келесі 
отырыста түпкілікті шешім қабылдау тапсырылды. Бұған дейін «Самұрық-Қазына» ҰƏҚ, «Бəйтерек» 
жəне «ҚазАгро» холдингтерінен ұсынылатын активтерге қатысты тиісті директорлар кеңесі 
өткізілетін болады. Дайындық жұмыстарын жүргізу: белгілі бір қадамдар жасалып, елдегі бизнес-
рейтингті жақсарту мақсатында үлкен заңнамалық пакет қабылданды, мемлекеттің кəсіпкерлік 
қызметке қатысуын шектейтін қағидалар бекітілді. Елдегі жекешелендірудің ауқымды процестеріне 
сəйкес жаңа саясатын ұсынылды. 

Қазақстан Республикасында меншіктің алуан түрлері мен формаларын қалыптастыру 
жекешелендіру жолымен жүзеге асырылады. Оның негізгі мақсаты: жекешелендірілген 
кəсіпорындардың экономикалық өсуі арқасында ұлттық экономиканың тиімділігін арттыру. Сонымен 
қатар, мемлекетік бюджет тапшылығын азайту. 

Негізінен, əр елде квазимемлекеттік сектор белгілі бір базалық салаларда басым болады. 
Халықаралық тəжірибеге сүйенсек, мамыған жəне өтпелі экономикадағы квазимемлекеттік сектор 
субъектілері ірі ауқымды жобаларды бірлесіп қаржыландыру нысанын жиі қабылдайды. Мысалға 
алатын болсақ, Италия қара металлургияны, электро-техникалық жəне кеме жасау өнеркəсібінде, 
Франция электр энергетикасы, аэроғарыш, электрондық, химиялық өнеркəсіп, металлургия, 
автомобиль құрылысы салаларында басымдық көрсетеді. 
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Қазақстан Республикасында Үкіметінің 2017 жылғы 29 желтоқсандағы № 927 қаулысымен 
бекітілген «Иеліктен шығаруға жатпайтын, квазимемлекеттік сектор субъектілерінің меншігіндегі 
объектілердің, оның ішінде стратегиялық объектілердің тізбесі»: 

1. Магистральдық теміржол желісі. 
2. Ұлттық электр желісі. 
3. Магистральдық құбырлар (мұнай құбырлары мен газ құбырлары). 
Жекешелендірудің екінші кезеңі 720 объектті қамтып, 454 842,0 млн.тг. құрады. Бұл кезеңдегі 

2017-2018 жылдардағы мəліметтерді салыстырып  жəне сондағы жіберілген қателіктерге 
тоқталып,талдау жасайық 

Кесте-1.  
ҚР жекешелендірудің екінші кезеңі - 2017 жылдағы жекешелендіру объектілерінің көрсеткіштері 
 

Меншік түрі 
Бар-
лығы 

Шыға-
рылды

Сатыл-
ды 

Сатылу бағасы 
Алынып 
тасталды 

Қате-
ліктер 

Республикалық меншік 13 13 13 13 618 060 253,71 0 0 
Коммуналдық меншік 226 119 119 27 308 908 861,89 107 6 
Ұлттық холдингтер 
активтері 

61 22 22 78 893 710 441,70 39 2 

Ұлттық компаниялар 
активтері 

43 31 31 2 138 207 937,07 12 0 

Нəтижесі 343 185 185 121 958 887494,37 158 8 
Ескерту- Қазақстан Республикасы Ұлттық экономика министрлігінің Статистика комитеті мəліметтері негізінде автормен 
құрылған 

 
2017 жылғы мемлекеттік жекешелендіру объектілерінің көрсеткіштерін 1-кестеден көре аламыз.  
 
Кесте-2.  
ҚР 2017 жылғы коммуналдық меншіктегі жіберілген бұзушылықтар 

 
Жекешелендіру объектісі Бұзушылық 

1 2 
"ШҚО Семей қаласының «Дене шынықтыру жəне 
спорт  бөлімі» мемлекеттік мекемесінің  "Спартак" 
футбол клубы" коммуналдық мемлекеттік қазыналық 
кəсіпорны 

Тарату туралы шешім қабылданды, бірақ объект 
осы уақытқа дейін жойылмаған; 

Маңғыстау облысы əкімдігінің облыстық ауыл 
шаруашылығы басқармасының ШЖҚ 
"Маңғыстауветсервис" МКК 

Сату алдындағы дайындық жəне бағалау созылған 

"КАЗКИНОЖИНАҚТАУ" ЖШС Тарату туралы шешім қабылданды, бірақ объект 
осы уақытқа дейін жойылмаған; 

Алматы қаласы табиғи ресурстар жəне табиғатты 
пайдалануды реттеу басқармасының ШЖҚ "Демалыс" 
МКК 

Сату алдындағы дайындық жəне бағалау созылған 
 

Алматы қаласы табиғи ресурстар жəне табиғатты 
пайдалануды реттеу басқармасының ШЖҚ 
"Алматыэкологоқұрылыс" МКК 

Сату алдындағы дайындық жəне бағалау созылған 

"Білім беру жүйесін ақпараттандыру орталығы" ЖШС Тарату туралы шешім қабылданды, бірақ объект 
осы уақытқа дейін жойылмаған; 

Ескерту- Қазақстан Республикасы Ұлттық экономика министрлігінің Статистика комитеті мəліметтері негізінде автормен 
құрылған 

 
Бұндағы орын алған қателіктерге тоқталайық. Мысалға, ұлттық холдингтер активтері жіберілген 

қателіктерге тоқталайық.  
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Кесте-3. 
ҚР 2017 жылғы ұлттық холдингтер активтеріндегі жіберілген бұзушылықтар 

 

Жекешелендіру 
объектісі 

Бұзылған Ескертпе 
Облыс/ 
қала 

Саудасат-
тықтың % 

Сауда-
саттық-

тардыңайы 
1 2 3 4 5 6 

"ТАЛЕС 
КАЗАХСТАН 

ИНЖИ-
НИРИНГ" 
ЖШС 

Тарату 
туралы 
шешім 

қабылданды, 
бірақ объект 
осы уақытқа 

дейін 
жойылмаған; 

«Қазақстан 
инжиниринг» ҰК» 
АҚ Директорлар 
кеңесінің 2016 
жылғы 29 

қаңтардағы №1 
шешіміне сəйкес 

"ТАЛЕС 
КАЗАХСТАН 

ИНЖИНИ-РИНГ" 
ЖШС жоюға 
жатады. 

Алматы 50,00 Қаңтар 

"СПЕЦ-
МАШАСТАНА" 

ЖШС 

Тарату 
туралы 
шешім 

қабылданды, 
бірақ объект 
осы уақытқа 

дейін 
жойылмаған; 

«Қазақстан 
инжиниринг» ҰК» 
АҚ Директорлар 
кеңесінің 2016 

жылғы29қаңтардағ
ы №1 шешіміне 

сəйкес 
"СПЕЦМАШ АС-
ТАНА" ЖШС 
жоюға жатады. 

Астана 35,00 Қазан 

Ескерту- Қазақстан Республикасы Ұлттық экономика министрлігінің Статистика комитеті 
мəліметтері негізінде автормен құрылған 

 
Бұл кестеден біз 2017 жылы ұлттық холдингтер активтеріндегі жіберілген бұзушылықтарды 

көруімізге болады. Салыстыру үшін 2018 жылғы мəліметтерге тоқталайық. 
 
Кесте-4.  
ҚР жекешелендірудің екінші кезеңі - 2018 жылдағы жекешелендіру объектілерінің көрсеткіштері  

Меншік түрі 
Бар-
лығы 

Шыға-
рылды 

Сатылд
ы 

Сатылу бағасы 
Алынып 
тасталды 

Қате-
ліктер 

Республикалық меншік 31 22 2 25 737 572 575,00 8 0 
Коммуналдық меншік 73 37 0 22 316 620 334,00 36 6 
Ұлттық холдингтер 
активтері 

31 24 0 74 633 152 790,00 7 0 

Ұлттық компаниялар 
активтері 

21 15 0 711 591 618,00 6 1 

Нəтижесі 156 98 2 123 398 937 317,00 57 7 

Ескерту- Қазақстан Республикасы Ұлттық экономика министрлігі Статистика комитеті мəліметтері 
негізінде автормен құрылған 

 
Көріп отырғанымыздай, 2018 жылы ұлттық холдингтер активтеріндегі жіберілген 

бұзушылықтардың жоқ екенін көруімізге болады. Ал бұндай бұзушылықтарды жібермес үшін 
мынадай ұсыныстарды  қарастыруға болады: 

• нормативтік құқықтық актілерде квазимемлекеттік сектор субъектілерінің құқықтық 
мəртебесін нақты бекітетін заңнама жасау; 

• шетелдік тəжірибені ескере отырып, «Мемлекеттік мүлік туралы" ҚР Заңында КМСС 
байланысты Директорлар кеңесі мен атқарушы орган мүшелерінің қоғам, серіктестік жəне олардың 
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қатысушылары алдындағы жауапкершілігі бөлігінде арнайы заңдарға сілтемелерді қарастыру қажет 
деп санаймын. 

• ұлттық басқарушы холдингтер мен компаниялар, сондай-ақ ұлттық холдингтер мен 
компаниялар үшін артықшылықтарды болдырмау мақсатында "Мемлекеттік сатып алу туралы" ҚР 
Заңын квазимемлекеттік сектордың субъектілеріне тарату. 

• құрылтайшының немесе ұйымның лауазымды адамының тарапынан қасақана əрекетсіздікті 
болдырмау, сондай-ақ мемлекеттік мүлікті сақтау жəне кредиторлардың құқықтарын қорғау үшін 
құрылтайшыға ғана емес, сондай-ақ олардың əрекеттерінен (əрекетсіздігінен) туындаған əдейі жəне 
жалған банкроттық кезінде лауазымды адамға да субсидиарлық жауапкершілікті таратсақ болады. 

 
Қолданылған əдебиеттер тізімі 

1. "Қазақстан-2050" Стратегиясы қалыптасқан мемлекеттің жаңа саяси бағыты: 
http://adilet.zan.kz/kaz/docs/K1200002050 

2. "Мемлекеттік аудит жəне қаржылық бақылау туралы": 
http://adilet.zan.kz/kaz/docs/Z1500000392 

3. Мемлекеттік мүлік туралы: http://adilet.zan.kz/kaz/docs/Z1100000413 
4. Сыбайлас жемқорлыққа қарсы іс-қимыл туралы: http://adilet.zan.kz/kaz/docs/Z1500000410 
5.  Ғылым туралы заң: http://adilet.zan.kz/kaz/docs/Z1100000407 
6. "Мемлекеттік сатып алу туралы": http://adilet.zan.kz/kaz/docs/Z1500000434 
7. МЕМЛЕКЕТТІК МҮЛІК ЖƏНЕ ЖЕКЕШЕЛЕНДІРУ КОМИТЕТІ  ҚАЗАҚСТАН 

РЕСПУБЛИКАСЫ ҚАРЖЫ МИНИСТРЛІГІНІҢ МЕМЛЕКЕТТІК МҮЛІК ТІЗІЛІМІ сайты: 
https://www.gosreestr.kz/kz/ 

8. Жекешелендірудің екінші толқыны сайты (госреестр) 
:http://privatization.gosreestr.kz/kz?Filter=incomplexplan&Owner=Kom&Year=2017&Mode=violations 

9. Қазақстан Республикасы Ұлттық экономика министрлігінің Статистика комитеті 
https://www.stat.gov.kz/ 

 
 

Қазақстан Республикасында шағын жəне орта бизнесті реттеудің қаржылық тетігі 
 

С.С. Жекенов 1, С.Ш. Мамбетова2 
1 «Қаржы» мамандығы бойынша 1-ші оқу жылының магистранты 

2 э.ғ.к. , менеджмент кафедрасының доценті 
sanches_kievka@mail.ru, sagynysh.2012@mail.ru 

 
1,2 Е.А. Бөкетов атындағы Қарағанды мемлекеттік университеті, Қарағанды қ. 

 
Аннотация: шағын бизнесті дамыту экономикалық өрлеудің жəне əлеуметтік-саяси 

жаңғыртудың басты құралы. Əсіресе, жеке меншіктің нақты өмірге жүзеге асуы жəне орта таптың 
қалыптасуының мемлекетімізде артқан сайын еліміз көркейіп, халықтың əлеуметтік-экономикалық 
жағдайы жақсарады. Сонымен бірге, кəсіпкерлік – экономиканың тиімді əрі нəтижелі секторы.  

Түйін сөздер: кəсіпкерлік, бизнес, шағын кəсіпкерлік, жеке кəсіпкерлік, кəсіпкер 
 

Қазіргі жағдайда кəсіпкерлікті дамытуға мемлекеттік реттеу мен жəрдемдесу күшейтіледі, 
мемлекеттік органдардың жеке бизнес субъектілерімен өзара іс-қимылының ұйымдық нысандары 
өзгереді, мемлекеттік жəне нарықтық реттеу тетіктерін ұштастыра отырып, басқару мақсатында, 
тетігінде, аппаратында елеулі өзгерістер орын алады. 

Қазақстан Республикасының Тұңғыш Президенті – Елбасы Н.Ə. Назарбаев 2050 жылға қарай 
ІЖӨ-дегі шағын жəне орта бизнестің экономикалық үлесін 50% дейін жеткізу стратегиялық міндетін 
қойды. Өз кезегінде, Қазақстан Республикасының Президенті Қ.К. Тоқаев 2025 жылға қарай 35-40% 
болатын орта мерзімді перспективаны анықтады. Сондықтан кəсіпкерлік қызметті мемлекеттік 
реттеудің мақсаты тұтастай алғанда экономиканың қалыпты жұмыс істеуін жəне ел кəсіпкерлерінің 
Халықаралық еңбек бөлінісіне тұрақты қатысуын жəне осы оңтайлы пайданы алуды қамтамасыз 
ететін белгілі бір жағдайлар жасау болып табылады. Əрбір елдің үкіметі əрбір нақты кезеңде өзінің 
жеке мақсаттарына ие жəне оларды өз еліндегі жəне əлемдік шаруашылықтағы қалыптасқан 
экономикалық жағдайға қатысты оған қол жетімді əдістермен жəне құралдармен шешуге қол 
жеткізеді.  
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Сондықтан мемлекеттік реттеудің мақсаттары мен міндеттері өзгерістерге ұшырайды, сонымен 
қатар реттеу тетігі жеткілікті жақсы пысықталған, бірақ əрбір жеке алынған елде ерекшеліктері бар. 

Қазақстан Республикасының Жеке кəсіпкерлік туралы заңнамасы Қазақстан Республикасының 
Конституциясына негізделеді жəне Азаматтық кодекс пен Қазақстан Республикасының өзге де 
нормативтік құқықтық актілерінен тұрады. 

Қорытылған түрде мемлекеттік реттеу міндеттеріне мыналар кіреді:: 
- кəсіпкерлердің мүдделерін қорғау мен құқықтық негізін қамтамасыз ететін заңнамаларды 

əзірлеу, қабылдау жəне бақылау; 
- мемлекеттік реттеудің тиімділігін арттыру жəне тиісті шығындарды төмендету; 
- кəсіпорындардың қызметіне араласудың жəне бюрократиялық бақылаудың тікелей 

нысандарының əлсіреуі; 
- еркін жəне адал бəсекелестік үшін жағдай жасау; 
тауарларды ішкі жəне сыртқы нарықтарда еркін өткізу, бəсекелестік қағидаларының сақталуын 

бақылау; 
-қаржылық, салықтық, пайыздық саясат жəне ақшалай эмиссияны басқару арқылы тауар-ақша 

жəне бюджеттік тепе-теңдікті қамтамасыз ету; 
- экономика дамуының ағымдағы жəне перспективалық бағыттарын үйлестіру: құрылымдық-

Инвестициялық саясат пен ғылыми-техникалық саясат; 
- капитал жинақтаудың ұзақ мерзімді өсуіне жəне тұрақты дамуға жəрдемдесу, инфляцияны 

экономикалық жолмен ұстап тұру, қызметтің шаруашылық саласын Əкімшілік реттеу шектеулерін 
алып тастау; 

- жұмыс күшінің еркін қозғалысын жəне еңбек заңнамасының нормаларын сақтауды қамтамасыз 
ету, жеке жалдауды жəне еңбекақы төлеу тəртібін реттеу; 

- əлеуметтік тепе-теңдікті жəне халықтың көпшілігі үшін қолайлы саралау мен кірістерді бөлу 
деңгейін қолдау. 

Қазіргі заманғы жағдайларда экономиканы мемлекеттік реттеуді сипаттай отырып, ең алдымен 
осы реттеудегі ауырлық орталығы өндірісті ұйымдастыру-шаруашылық реттеуге мемлекеттің 
белсенді қатысуына көшкенін атап өту қажет. Оның негізгі міндеттері мыналар болып табылады: 

- өндірісті құрылымдық қайта құруды жүзеге асыру, бұл экспортқа бағдарланған жаңа салаларды 
құруды, дəстүрлі салаларды жаңғыртуды жəне олардың өнімдерін əлемдік нарық талаптарына 
бейімдеуді, халықаралық мамандану шеңберінде өндірістердің жекелеген түрлерін əлемдік 
нарықтарға қайта бағдарлауды көздейді.; 

- экспорттық салалар өнімдерінің жəне өндірістің жекелеген түрлерінің бəсекеге қабілеттілігін 
арттыру; 

- шикізат, отын, жартылай фабрикаттар түсуінің кепілді көздерімен өндірісті ұзақ мерзімді 
қамтамасыз ету мүмкіндіктерін іздеу жəне пайдалану; 

- экономиканың басым жəне неғұрлым прогрессивті салаларындағы жағдайды нығайту, оларды 
экспорттық өндіріске қызмет көрсетуге бағыттау; 

- үкіметтік саясаттың қысқа мерзімді жəне ұзақ мерзімді шаралары арасындағы байланыстар 
нысандарын қайта қарау, сұранысты реттеуге негізделген конъюнктураға дəстүрлі əсер ету, ол 
сыртқы экономикалық байланыстарды мемлекеттік реттеу шараларымен тығыз байланысты; 

- экономиканың жетекші салаларында шоғырлану процесіне, оның ішінде экспортқа 
мамандандырылған ықпал ету шараларын пайдалану, ірі фирмалардың ұйымдық құрылымын 
нығайтуға, олардың арасындағы байланыстың жаңа нысандарын дамытуға бағытталған іс-шараларды 
жүзеге асыру. 

Реттеу өндірістің тиімділігін арттыруға бағытталған. Ондағы басты назар сұранысты реттеуден 
ұсынысты реттеуге көшіріледі. Реттеу тетігінде да елеулі өзгерістер болды. Кəсіпкерлік қызметті 
мемлекеттік реттеудің маңызды нысаны экономиканы ұзақ мерзімді дамыту бағдарламасына 
экспорттық мамандандыруға бағдарланған өнеркəсіпті құрылымдық қайта құрудың негізгі 
бағыттарын енгізу болды. 

Жеке кəсіпкерлікті мемлекеттік бақылаудың ерекшеліктеріне тоқталайық. Жеке кəсіпкерлікке 
мемлекеттік бақылау жасау жағдайларда белгіленеді, егер белгіленген талаптардың орындалуын 
Қазақстан Республикасының заңдарында жəне Қазақстан Республикасы Үкіметінің қаулыларында 
өнімдерге, процестерге, сондай-ақ сəйкестігін растау жөніндегі қойылатын талаптар, жекелеген өнім 
түрлерінің, процестердің мақсаттарына қол жеткізу үшін жеткіліксіз мемлекеттік реттеу. Жеке 
кəсіпкерлік субъектілерінің қызметін мемлекеттік бақылау: 

1) тексеру, ұйымдастырылу жəне жүргізілу тəртібі осы Заңда айқындалады;  
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2) бақылаудың өзге де нысандарын, алдын алу-профилактикалық сипаттағы ұйымдастыру жəне 
жүргізу тəртібі Қазақстан Республикасының заңдарында айқындалатын.  

Мемлекеттік бақылаудың өзге нысандары уəкілетті жүзеге асыру бақылау жəне (немесе) 
қадағалау функцияларын сəйкес мемлекеттік органдар қажеттілік жəне жеткіліктілік қағидатына 
ескере отырып, тəуекелдерді бағалау жүйесінің бекітілген критерийлерін бармай-ақ бақылау 
объектілеріне (субъектілеріне).  

Мемлекеттік бақылаудың өзге де нысандарының қорытындылары бойынша олардың түріне 
қарай бұзушылық анықталған жағдайда Əкімшілік құқық бұзушылық туралы іс қозғамай, бірақ жеке 
кəсіпкерлік субъектісіне оны жою тəртібін міндетті түрде түсіндіре отырып, қорытынды құжаттар 
(анықтама, нұсқама, қорытынды жəне басқалар) жасалуы мүмкін. 

XX ғасырдың 80-ші жылдарында өндірісті салалық реттеудің мақсатты бағдарламалары үлкен 
мəнге ие болды. Олар мемлекеттің қаржы ресурстары мен жеке компаниялардың ресурстары 
экономиканың жаңа басым салаларын дамытуға, сондай-ақ энергетика проблемаларын шешуге, 
дəстүрлі салаларды қайта құру мен жаңғыртуға бағытталуымен ерекшеленеді. 

Экономиканы реттеудің мемлекеттік саясаты кəсіпкерлердің, атап айтқанда əкімшілік қадағалау 
жəне өндірісті нормативтік реттеу жөніндегі қажеттіліктерге жан-жақты қызмет көрсетуге 
бағытталған. Қазір нормативтік реттеу Жаңа облыстарға таралды, олар: өнімнің қауіпсіздігі (азық-
түлік жəне фармацевтикалық тауарлар), сапаның біріздендірілген ұлттық стандарттарын əзірлеу жəне 
енгізу (оның ішінде өнім қауіпсіздігінің стандарттары). Өндірісті жəне ысырап тұтынуды тежеу 
мақсатында тікелей жəне жанама реттеу шаралары қолданылады: өнім сапасының нормативтік 
стандарттары, инвестицияларды салықтық ынталандыру, тұтынушыларға жанама салықтар. 
Кəсіпкерлік қызметті қаржылық реттеудің маңызды құралы тікелей кредиттер мен субсидиялар беру, 
бірінші кезекте мемлекеттік қаражат есебінен компаниялардың өндірістік аппаратын жаңарту мен 
жетілдіруге арналған. Бұл қаражат жеке бизнес қиындықтар жолағынан ұлттық өндірістің қандай да 
бір буынын өз бетінше шығара алмайтын жағдайда қолданылады. Жеңілдікті кредит беру жəне 
белгілі бір салаларды субсидиялау, қарыздарды кепілдендіру бағдарламалары, протекционистік 
импорттық саясатпен жəне нарықты тұрақтандырудың басқа да құралдарымен үйлестіре отырып, 
салалық бағалардың өсуін қолдау немесе ұстап тұру жөніндегі шаралар барынша үлкен мəнге ие 
болады. Депозиттер мен несиелер бойынша пайыздық ставкаларды нарықтық негізде реттеу жеке 
бизнеске қаржыландырудың шарттары мен тəсілдерін таңдаудың үлкен еркіндігі қамтамасыз 
етілетінін болжайды. 

Кəсіпкерлік қызметке қатысушылар, яғни Қазақстан Республикасында кəсіпкерлік қызметті 
жүзеге асыру құқығын пайдаланатын тұлғалар Қазақстан Республикасының заңды тұлғалары да, 
басқа мемлекеттердің заңды тұлғалары да бола алады. Кəсіпкерлік қызметпен Қазақстан 
Республикасының азаматтары, шетел азаматтары, сондай-ақ азаматтығы жоқ адамдар сияқты жеке 
тұлғалар да айналыса алады. Бұл ережелерді қоспағанда, Қазақстан Республикасының Заңымен 
белгіленген тəртіпте немесе азаматтары болып табылатын мемлекеттердің заң актілерімен құқық 
қабілеттілігі шектелген шетелдіктер мен Қазақстан Республикасының азаматтары болып табылады. 

Қазақстан Республикасындағы кəсіпкерлік қызмет, егер бұл мемлекеттік тұрақтылық пен 
қауіпсіздік мүдделеріне қайшы келмесе, барлық салаларда жүзеге асырылуы мүмкін. 

Кəсіпкерлік азаматтық құқықтың кез келген басқа институты сияқты реттеудің негізіне алынған 
өзінің принциптері, негізгі идеялары бар. Барлық қағидаттар өздерінің заңнамалық бекітіліміне ие 
болған жоқ. 

Кəсіпкерлік қызмет еркіндігі заңмен шектелуі мүмкін. Еркін кəсіпкерлік қызметті осы құқықты 
қорғаусыз жүзеге асыру мүмкін емес. 

Өркениетті мемлекеттегі қоғамдық өмірдің барлық салаларын құқықтық реттеуді мемлекеттің өзі 
тікелей жүзеге асыратындықтан. Мемлекет тарапынан кəсіпкерлік қызмет еркіндігіне кепілдік беру 
қағидаты əбден қисынды болып табылады. 

Осылайша, Қазақстан Республикасындағы кəсіпкерлік қызмет мынадай қағидаттарға негізделген: 
− кəсіпкерлік қызмет еркіндігі; 
− кəсіпкерлік қызметті мемлекеттік қорғау; 
− кəсіпкерлік қызметті жан-жақты мемлекеттік қолдау. 
Қазіргі уақытта нақты экономикалық қызмет саласы ретінде ғана емес, сонымен қатар 

шикізаттық бағдардан біртіндеп кету мақсатында Экономиканы əртараптандыру құралы ретінде 
қарастырылатын шағын кəсіпкерлік институтын дамыту қазіргі Ресей мемлекетінің экономикалық 
саясатындағы басым бағыттардың бірі болып табылады, 
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Қазіргі кезде шағын кəсіпкерліктің тиімділігін арттыруға ерекше мəн беріледі, оның қаржылық 
əлеуеті өңірлердің əлеуметтік-экономикалық дамуына елеулі əсер етуі мүмкін. 

Экономикалық дамыған елдерде шағын кəсіпкерлік институты өзінің жаппай болуына 
байланысты нарықтық тетіктер мен бəсекелестікті жетілдіруге, нарықты қажетті сападағы 
тауарлармен молықтыруға, орта таптың қалыптасуына, Инновациялық процестерді жеделдетуге 
ықпал ете отырып, елдің əлеуметтік-экономикалық даму жағдайларын едəуір шамада айқындайтын 
ұсақ меншік иелерінің ең көп қабаты болып табылады. Дəл осы секторда қосымша жалпы өнім ғана 
емес, жаңа жұмыс орындары да құрылады.  

Қазіргі жағдайда шағын кəсіпорындар қызметінің тиімділігі мемлекетке едəуір дəрежеде тəуелді. 
Мемлекет құқықтық, экономикалық, əлеуметтік, қорғаныс, басқару жəне басқа да функцияларды 
орындау жолымен қоғамның экономикалық қызметінің барлық салаларына ықпал етеді, өйткені 
нарық бүкіл қоғамның мүддесінде экономикалық жəне əлеуметтік процестерді реттей алмайды. 
Мемлекеттің міндеті елдегі тиісті құқықтық тəртіпті жəне оның ұлттық қауіпсіздігін қамтамасыз ету 
болып табылады, бұл кəсіпкерлік пен экономиканы дамыту үшін негіз болып табылады. 
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Аннотация: Мақалада Қазақстандағы шағын жəне орта бизнес дамуын қолдаудың мемлекеттік 

жəне қаржы-несиелік инфрақұрылымы қарастырылған.  
Түйін сөздер: кəсіпкерлік, бизнес, шағын кəсіпкерлік, жеке кəсіпкерлік, кəсіпкер, қаржы, несие 

 
Қазақстан Республикасында «Жеке кəсіпкерлік туралы» Заңмен бизнес «жеке кəсіпкерлік 

субъектілерінің жеке кəсіпкерлік субъектілерінің өздерінің меншігіне негізделген жəне жеке 
кəсіпкерлік субъектілерінің атынан олардың тəуекеліне жəне мүліктік жауапкершілігіне жүзеге 
асырылатын табыс алуға бағытталған бастамашылық қызметі» ретінде айқындалған.  

Шағын жəне орта бизнес сегментіне жататын кəсіпкерлік, əдетте, кез келген мемлекеттің 
экономикасын дамытудың қозғаушы күші мен тірегі болып табылады.  

Елдің инновациялық экономикаға көшуінің қазіргі жағдайында кəсіпкерлік мемлекеттік 
саясаттың жалпы стратегиясындағы негізгі аспектісі болып табылады. Барлық экономикалық 
дамыған елдерде ШОБ-тің инновациялық қызметін мемлекет ынталандырады жəне белсенді 
қолдайды. Инновациялық даму үшін тиісті жағдай жасамай, кəсіпкер инновациялық процестерді өз 
бетінше іске асыра алмайды.  

Мемлекет басшысы шағын жəне орта санаттағы кəсіпкерлікті одан əрі дамыту қажеттілігі туралы 
мəселені бірнеше рет қойды. Осыған байланысты бір жыл бұрын Қазақстан - 2050 Даму 
Стратегиясында Президент жеке меншік институтын заңнамалық тұрғыдан нығайту жөнінде 
тапсырма берді.  

Жалпы алғанда, шағын жəне орта бизнесті қолдау үшін мемлекет қабылдаған шаралар арасында 
салық ауыртпалығының төмендегенін атап өткен жөн.  меншік пен активтерді заңдастыру, Əкімшілік 
рəсімдер мен рұқсаттарды оңайлату, бюрократиялық кедергілерден қорғау, кредиттік ресурстарға қол 
жеткізуді жеңілдету жəне т.б.  
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Соңғы 15 жылда Қазақстанда көптеген даму институттары құрылды, олар арқылы əртүрлі қаржы 
құралдары мен əдістері арқылы ШОБ-ты дамытуға мемлекеттің бюджет қаражатын бөлу жүзеге 
асырылады.  

Аталған функцияларды орындайтын ұйымдарға мынадай мемлекеттік компаниялар жатады:  
1. АҚ «Инжиниринг жəне технологиялар трансферті орталығы». Орталықтың негізгі мақсаты 

жаңа технологиялар трансфертін ұйымдастыру жолымен Қазақстан экономикасының нақты секторы 
салаларының бəсекеге қабілеттілігін арттыру, сондай-ақ республикада инновациялық қызметті 
жандандыру болып табылады.; 

2. «Kaznex» экспортты дамыту жəне жылжыту корпорациясы» АҚ Үкіметке мемлекеттік 
саясатты қалыптастыру саласында, оның ішінде кəсіпкерлікті дамыту бойынша ақпараттық-
талдамалық қолдау көрсетеді; 

3. «Даму» кəсіпкерлікті дамыту қоры» АҚ-шағын жəне орта бизнестің, сондай-ақ қаржылық, 
консалтингтік қызметтерді ұсыну интеграторы мен операторы рөлінде Қазақстанның 
микроқаржылық ұйымдарының сапалы дамуына жəрдемдесу; 

4. «Ұлттық инновациялық қор» АҚ инвестицияларды тарту жəне жобаларды қаржыландыру 
жолымен инновациялық кəсіпкерлік бастамаларға қаржылық қолдау көрсетеді; 

5. «Қазақстанның инвестициялық қоры» АҚ - қазіргі заманғы жəне озық технологияларды 
пайдалана отырып, шикізат пен материалдарды тереңдетіп қайта өңдеуді өндіретін кəсіпорындардың 
жарғылық капиталына инвестициялау жолымен қаржылық қолдау; 

6. «Қазақстанның Даму Банкі» АҚ-қаржылық қолдау; 
7. Технопарктер, бизнес-инкубаторлар, өнеркəсіптік аймақтар-кəсіпкерлікті оның қалыптасуы 

мен дамуы кезеңінде материалдық - техникалық қолдау. 
Атқарушы жəне заң шығарушы билік, барлық деңгейдегі саясат өкілдері шағын кəсіпкерліктің 

экономиканы дамытудағы маңызды рөлін мойындайды, оны жан-жақты қолдау мен дамыту бағытын 
ұстанатынын мəлімдейді. Заңдар қабылданып, шағын кəсіпкерлікті қолдау бағдарламалары 
бекітіледі. Алайда, билік органдарының елдің əлеуметтік-экономикалық дамуында шағын кəсіпкерлік 
атқаратын маңызды рөлді мойындауына қарамастан, оның пайда болуының басында пайда болған 
проблемалар негізінен соңына дейін шешілмеген күйінде қалып отыр. Бұл мəселелерге: 

− əкімшілік кедергілер; 
− кəсіпкерлікті қолдау инфрақұрылымын дамытудағы кемшіліктер; 
− қаржы-несиелік қамтамасыз ету жүйесінің жеткіліксіз дамуы; 
− ақпараттық жетіспеушілігі; 
− кəсіпкерлердің арнайы білімінің төмен деңгейі. 
Бұл проблемаларды еңсеру үшін, мемлекеттік құрылымдардың жалпы күш-жігерінен басқа, 

экономикалық, əкімшілік жəне басқа да салалардағы саясаттың өзгеруіне ықпал ету мақсатында 
үкіметтік емес ұйымдар құру қажет. Бұдан əрі шағын жəне орта бизнесті дамыту процесінде аталған 
бірлестіктердің рөлін анықтауға, оларды құру жəне бизнес пен биліктің өзара іс-қимыл құралы 
ретінде пайдалану қажеттілігін негіздеуге тырысамыз. 

Үкіметтік емес ұйымдар (ҮЕҰ) - бұл Қазақстан азаматтарының заңнамаға қайшы келмейтін 
ортақ мақсаттарға қол жеткізу үшін ерікті негізде құрған коммерциялық емес ұйымдар. Əлеуметтік 
проблемаларды шешуде, азаматтық қоғамды қалыптастыру мəселелерінде мемлекет пен азаматтар 
арасындағы делдалдардың рөлін орындай отырып, ҮЕҰ қоғамдық қатынастарды реттеу тетіктерінің 
бірі болып табылады. 

Қоғамдық бірлестік азаматтардың ерікті бірлестігі нəтижесінде құрылған ұйым болып табылады. 
Қоғамдық бірлестіктер ҚР азаматтарының саяси, экономикалық, əлеуметтік жəне мəдени құқықтары 
мен мүдделерін іске асыру жəне қорғау мақсатында құрылады. Қоғамдық бірлестіктер олармен 
келісімдер жасай отырып, мемлекеттік органдармен ынтымақтасады жəне өзара іс-қимыл жасайды. 

Азаматтар жəне (немесе) заңды тұлғалар ерікті мүліктік жарналар негізінде құрған 
коммерциялық емес ұйым қор деп танылады. 

Коммерциялық ұйымдар олардың Кəсіпкерлік қызметін үйлестіру, ортақ мүліктік жəне өзге де 
мүдделерді білдіру жəне қорғау мақсатында өзара шарт бойынша, сондай-ақ коммерциялық емес 
ұйымдармен бірлесіп қауымдастықтар (одақтар) нысанында бірлестіктер құра алады. 

Қауымдастыққа кіру үшін ең жиі кіру жарнасын төлеу жəне басшының атына өтініш жазу 
жеткілікті. Кейде бірлестіктің басқа мүшелерінің ұсыныстары қажет болуы мүмкін. 

Коммерциялық құрылымдар шағын кəсіпкерлік субъектілерін қолдауды тікелей жүзеге 
асырмайды, бірақ олар шағын бизнестің дамуына жанама əсер етеді. Осындай құрылымдардың 
арасында екі негізгі топ бөлінген: 
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1. Екінші деңгейдегі банктер жəне банк операцияларының жекелеген түрлерін жүзеге асыратын 
банктік емес ұйымдар; 

2. Консалтингтік компаниялар. 
Қаржы-несиелік жəне инвестициялық қолдау жүйесі шағын кəсіпкерлікті тиімді дамыту үшін 

бірінші дəрежелі мəнге ие. Сондықтан Қазақстанда шағын бизнес субъектілеріне кредит беру 
процесіне мынадай мекемелер тартылды: 

− екінші деңгейлі банктер; 
− кредиттік серіктестіктер; 
− микрокредиттік ұйымдар; 
− лизингтік компаниялар.  

Қаржылық қадағалау агенттігінің (бұдан əрі – ҚҚА) деректері бойынша 2009 жылғы 1 
мамырдағы жағдай бойынша Қазақстанда екінші деңгейдегі 37 банк, банк операцияларының 
жекелеген түрлерін жүзеге асыратын 26 ұйым жұмыс істейді. 

Банктік қызметтердің дамыған желісіне жəне Қазақстанның көптеген шағын кəсіпорындары 
үшін кредит беру бағдарламаларының көп санына қарамастан, олардың меншікті қаражаты 
қаржының негізгі көзі болып табылады. Сонымен бірге шағын кəсіпкерлік субъектілері 
қаржыландырудағы барлық қажеттіліктерді тек өз ресурстары есебінен ғана жаба алмайды, ал 
банктер көрсететін қызметтер олардың кейбіреулері үшін əртүрлі себептер бойынша қолжетімсіз 
болып қалады. Бұл жағдайда кəсіпорындарды қаржыландыруға микрокредиттік ұйымдар қатыса 
алады. Микрокредиттік ұйым (бұдан əрі – МКҰ) - "микрокредиттік ұйымдар туралы" Қазақстан 
Республикасының 2003 жылғы 6 наурыздағы Заңында белгіленген тəртіппен микрокредиттер беру 
жөніндегі қызметті құрылған жəне жүзеге асыратын заңды тұлға . 

Бағдарламаның негізгі мақсаты : МКҰ ресурстық қолдау көрсету арқылы елдің кредиттік 
жүйесінің үшінші деңгейі ретінде микроқаржы секторын сапалы дамытуға жəрдемдесу. 

Бағдарламаның негізгі міндеттері: 
− конкурстық негізде құны бойынша қолжетімді кредиттік ресурстарды алу бойынша белсенді 

жұмыс істейтін МКҰ мүмкіндіктерін арттыру; 
− конкурс бойынша іріктеу критерийлеріне МКҰ-ның өз қызметінің сапасы мен ашықтығын 

жақсартуға қызығушылығын арттыратын ынталандыру жүйесін енгізу арқылы МКҰ қызметінің 
бəсекелестік ортасын жақсарту үшін жағдай жасау əрекеті арқылы. 

Лизинг - кешені мүліктік жəне экономикалық қарым-қатынас туындайтын сатып алуға 
байланысты меншікке мүлік жəне кейіннен тапсырумен оның уақытша пайдалануға белгілі бір ақыға. 

Классикалық лизинг өзара қатынастардың үш жақты сипатына ие: лизинг беруші, лизинг алушы, 
мүлікті сатушы (жеткізуші), ал лизингтік операция келесі схема бойынша жүзеге асырылады. 
Болашақ лизинг беруші сатып алу үшін оның бос қаражаты жоқ кейбір мүлікті қажет етеді. Сонда ол 
жеткілікті қаржы қаражаты бар лизингтік компанияны табады жəне оған лизингтік мəміле жасау 
туралы іскерлік ұсыныспен жүгінеді. Осы мəмілеге сəйкес лизинг алушы талап етілетін мүлікке ие 
сатушыны таңдайды, ал лизинг беруші оны меншікке сатып алады жəне лизинг шартында айтылған 
ақы үшін лизинг алушыға уақытша пайдалануға береді. Шарт аяқталғаннан кейін оның талаптарына 
байланысты мүлік лизинг берушіге қайтарылады немесе лизинг алушының меншігіне өтеді. 

Лизингтік операциялардың негізгі артықшылықтары: 
− негізгі құралдарды сатып алуға ірі бір жолғы шығындардың болмауы; 
− кепілде қажеттіліктің болмауы; 
− лизинг алушы халықаралық келісімшарттарды орындау шарттарына байланысты тəуекелге 

ұшырамайды; 
− егер іске асырылатын жоба тікелей отандық жəне шетелдік инвестицияларды тарту үшін 

экономиканың басым секторларының тізіміне енгізілген жағдайда, салықтық жеңілдіктер мен 
преференциялар алынуы мүмкін, өйткені Инвестициялар ұғымы лизинг шартын жасасқан сəттен 
бастап Лизинг нысаналарын қамтиды. 

Лизингтік операциялардың кемшіліктері 
− лизинг тек бар бизнесті қаржыландыруды болжайды (негізгі құралдарды жаңарту, бизнесті 

кеңейту/əртараптандыру); 
− лизинг бойынша мөлшерлеме кредит беруге қарағанда жоғары (ұзақ мерзімді қаржыландыру 

жəне жоғары тəуекел неғұрлым жоғары ставканың себептері болып табылады, əлемдік тəжірибеде 
лизинг ешқашан кредиттен арзан болмады); 

− лизинг шарты аяқталғанға дейін меншік құқығы лизинг берушіге бекітілген. 
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Аннотация: В данной статье рассмотрено введение нового механизма налогообложения, 

который носит название “Налоговый кошелёк”. Проанализированы плюсы, минусы и опыт 
зарубежных стран. 
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Казахстан обрёл свою независимость в декарбе 1991 года. Основным законом суверенной 
Республики был Указ «О налогах с преприятий, объединений и организаций», который был издан в 
1991 году. Следующим этапом развития взымания налогов в Казахстане стало принятие классической 
системы налогообложения с совокупностю налогов, характерных для рыночной экономики. В 1995 
году Президент Республики Казахстан издал указ «О налогах и других обязательных платежах в 
бюджет», который регулировал налоговую систему в Казахстане. В 2002 вступил в силу году Кодекс 
Республики Казахстан «О налогах и других обязательных платежах в бюджет». В 2008 году Н.А. 
Назарбаев заявил, что Республике Казахстан необходим новый налоговый кодекс, который должен 
предусматривать более низкие налоговые ставки и упрощенные процедуры налогового 
администрирования. В результате 10 декабря 2008 года был принят кодекс Республики Казахстан “О 
налогах и других обязательных платежах в бюджет”. Кодекс вступил в силу 1 января 2009 года [1]. 
Как всем известно на сегодняшний день в Казахстане взымаются корпоративный подоходный налог, 
калог на добавленную стоимость, НДФЛ, социальный налог, налог на прибыль, подоходный налог, 
уедерживаемый с источника выплаты, налог на имущество, акциз, рентный, земельный, 
транспортный и другие налоги [2]. 

Проблема неверной оплаты налогов, с которой сталкивались казахстанцы, в основном была 
связана со сложностью в заполнении множества реквизитов. С 1 января 2020 года в Казахстане 
запущенновый механизм налогообложения, который носит название “Налоговый кошелёк”. Новый 
механизм призван упростить процесс оплаты налогов физическим и юридическим лицам [3]. 
“Налоговый кошелёк” – это сервис по приёму и обработке платежей с единых реквизитов, с 
возможностью проведения автозачётов в онлайн-режиме без заявления налогоплательщика. Данный 
сервис предоставляет налогоплательщику информацию о его текущих и предстоящих обязательствах 
с бюджетом. Деньги из "Налогового кошелька" автоматически зачисляются на соответствующие 
налоги, по которым возникли налоговые обязательства. При этом реквизиты оплаты налогов 
заполняются автоматически без указания их налогоплательщиком, что обеспечивает их 
гарантированную доставку. Новый сервис, в отличие от имеющихся сервисов по задолженности или 
предстоящим платежам, даёт возможность пополнять средства на единые реквизиты, подключить 
опцию автоматического списания средств с баланса "Налогового кошелька" и получать уведомления 
о списании. Сообщается, что мобильная версия "Налогового кошелька" работает на платформе 
мобильного приложения КГД e-Salyq. До конца декабря она будет запущена на портале egov.kz, в 
мобильном приложении АО "Народный банк Казахстана". В течение 2020 года сервис будет 
реализован в мобильном приложении Kaspi.kz [4]. 

Плюсы “Налогового кошелька” очевидны. Прежде всего, это нововведение в рамках реализации 
проекта “Цифровой Казахстан”, что в первую очередь говорит о планомерной работе Министерства 
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финансов РК по государственным программам. Во-вторых, система налогообложения становится ещё 
более прозрачной чем раньше. В-третьих, это сильно упрощает сам процесс уплаты налоговых 
обязательств, так как не приходится больше указывать КБК, КНП, БИН бенефициара-получателя и 
сумму, ведь неверное указание одного из них приводило к некорректному зачислению платежей в 
бюджет и, соответственно, к штрафам и пеням [5]. 

Из минусов можно отметить то, что более старшее поколение будет иметь некие затруднения с 
данным нововведением, но я думаю, что Министерство финансов будет преподносить инструкции по 
использованию “Налогового кошелька” достаточно ясно и просто, чтобы использование данного 
механизма было понятно для всех возрастных категорий налогоплательщиков страны. Следующие 
вопросы имеют более критический характер – насколько мобильно будет работать данный механизм, 
сколько времени будет занимать обработка данных налогоплательщиков, будет ли “Налоговый 
кошелек” работать беспрерывно и без перебоев. Ведь мы знаем, что даже банковские переводы и 
платежи посредством использования мобильных приложений, могут занимать достаточно большое 
количество времени в силу загруженности системы и многих других причин. Эти вопросы и по сей 
день остаются открытыми, ответы на которые нам даст только время.  

Рассмотрим схожие механизмы, функционирующие в странах зарубежья. Российские 
налогоплательщики заплатили 245 млн рублей единым налоговым платежом. Такая возможность 
появилась с 1 января. Единый налоговый платеж является аналогом электронного кошелька 
гражданина, в который он может добровольно перечислить деньги для уплаты налога на имущество, 
а также земельного и транспортного налогов. Пополнить кошелек можно не только за себя, но и 
третье лицо с помощью одного расчетного документа. Налоговый орган сначала зачтет эти деньги в 
счет задолженности, а если ее нет, то когда наступит срок уплаты, после чего налогоплательщик 
получит соответствующее уведомление. Единый налоговый платеж сокращает время оформления 
платежек, минимизирует ошибки при заполнении реквизитов, а также позволяет не беспокоиться о 
сроках уплаты налогов [6]. 

В Армении до вступления в силу Налогового кодекса действовали отдельные нормативные акты 
в сфере налогов, принятые более 20 лет назад. С момента принятия в них вносились изменения и 
дополнения, призванные решать краткосрочные и локальные задачи. Со вступлением в ЕАЭС 
возникли новые задачи, связанные с интеграционными процессами. Все это создало объективную 
необходимость по-новому регулировать налоговые взаимоотношения. С 1 января 2018 года вступил в 
силу новый Налоговый кодекс, предусматривающий свыше 30 содержательных изменений, часть из 
которых обусловлена членством Армении в Евразийском экономическом союзе. Теперь на 
законодательном уровне утвердилась возможность ведения карточки персонального учета 
налогоплательщика исключительно электронным способом, одновременно предоставляя 
возможность налогоплательщику без визита в налоговый орган в режиме реального времени следить 
за движением и остатками средств на своей карточке персонального учета [7]. 

Основным нормативным правовым актом по налогам и сборам Республики Беларусь является 
Налоговый кодекс, ежегодно в него вносятся изменения и дополнения, ориентированные на решение 
практических вопросов налогообложения, дальнейшее упрощение порядка исчисления и уплаты 
налогов. В рамках дальнейшего упрощения административных процедур реализован электронный 
сервис «Личный кабинет плательщика», который позволяет представлять налоговые декларации в 
электронном виде (без электронной цифровой подписи), получать актуальную информацию о 
налоговых платежах, о наличии переплат, задолженностей по налогам перед бюджетом, оплачивать 
налоговые платежи через интернет , записываться на прием в инспекцию, получать различные 
сообщения, разъяснения, уведомления от налоговых органов. В дальнейшем планируется, что спектр 
электронных услуг, предоставляемых через личный кабинет, будет постоянно расширяться [8]. 

Если в целом разобрать ситуацию стран Европы и Центральной Азии, можно сказать, что 
Двенадцать из девятнадцати стран в регионе используют электронные системы подачи налоговой 
отчетности и оплаты налогов.  Использование электронных систем подачи налоговой отчетности по 
налогу на прибыль предприятий, НДС, налогу на доходы физических лиц и отчислениям на 
социальное страхование было основным фактором сокращения времени, необходимого для 
выполнения всех налоговых обязательств [9]. 

Подводя итог, можно отметить что цифровизация системы уплаты налоговых обязательств не 
обошла стороной и нас. Глядя на опыт функционирования схожих механизмов в других странах, 
можно заметить, что данное нововведение конкретно направлено на облегчение процесса уплаты 
налогов и контроль налоговых задолженностей. 
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Түйіндеме: мақаланы онлайн сақтандыру тақырыбына жазған себебім, қазіргі кезде көп адамдар 

онлайн қызметтерді таңдайды. Əрбір секунд сайын дүниежүзілік Интернет желісінде жүздеген мың 
пайдаланушы тіркеледі. Бүгінгі күні банк картасы болған жағдайда онлайн сауда-саттық жасайды, 
билеттерді броньдайды, коммуналдық қызметтерді, несиені төлейді, шоттарды толықтырады жəне 
т.б., бұл ерекше энергия шығынынсыз көп уақытты үнемдеуге мүмкіндік береді. Сол сияқты 2019 
жылдың 1 қаңтарынан бастап электронды түрде сақтандыру полисін сақтандыру компанияларының 
сайттарында немесе мобильдік қосымшаларында онлайн режимде Интернет арқылы сатып алуға 
болады. ҚР Ұлттық Банкінің деректері бойынша 2018 жылдың 1 желтоқсанына Қазақстанда 
сақтандыру қызметін жүзеге асыру құқығына лицензиясы бар 29 сақтандыру компаниясы жұмыс 
істейді. 

Кілт сөздер: Онлайн сақтандыру, интернет ресурс, сақтандыру полисі, мобильдік қосымша, 
электронды полис. 

 
Адамдардың өмірі, мүлкі, өндірістік, əлеуметтік, саяси жəне мəдени қызмет процесінде пайда 

болатын материалдық құндылықтар төтенше оқиғалар салдарынан (табиғат апаттары, авариялар, 
диверсиялар) толық немесе ішінара бүлінуі мүмкін, тұрақты түрде тəуекелге (қауіп - қатерге) 
тартылады. Əрбір адам мүлік иесі сақтандыруға мүдделі жəне сақтандыру оқиғасы болған кезде 
сақтандырылған болуды қалайды. 

 Сақтандыру – қандай да бір қолайсыз жағдайлар мен мəн-жайлар туындаған кезде азаматтардың 
мүліктік мүдделерін қорғау жүйесі болып табылатыны туралы қосымша атап өткен жөн .  
Сақтандыру – электрондық болсын немесе қағаз түрінде болсын, түріне қарамастан, халықтың 
мүліктік мүдделерін əлеуметтік-экономикалық қорғауды қамтамасыз етудің ең ескі жəне тұрақты 
нысандары қатарына жатады. 

Кейінгі кезде қаржы нарығы цифрландыру жүйесіне ене бастағаннан бастап, көптеген қызметтер 
онлайн жүргізіле бастады. Соның бірі-онлайн сақтандыру. Шетелдік сарапшылардың пікірінше, 
онлайн-сақтандыру сатудың басым арналарының бірі болуы мүмкін. Əлемдегі интернет-дүкендердің 
қарқынды дамуы өзінің мобильділік, жеделділік жəне қызмет көрсету сервисінің шарттарын күшпен 
таңады. Бұл жерде онлайн қызметтерді алудың артықшылықтары даусыз.  Сақтандыру нарығында 
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онлайн қызмет көрсету мүмкіндігі көп уақытты үнемдеуге, сақтандырушының кеңсесіне бару жəне 
менеджерден кеңес алу немесе сақтандыру агентін шақыру бірнеше сағат, ал сайтта немесе мобильдік 
қосымшада сақтандыру шартын жасау бірнеше минут уақыт алуы мүмкін.  Бұл ретте сайтта немесе 
ұялы қосымшада сақтандыру полисін алу үшін ешқандай құжаттар талап етілмейді – өзі туралы 
деректерді (тегі, аты, əкесінің аты (бар болса), ЖСН, телефон нөмірі жəне т.б.) дұрыс толтыру 
жеткілікті.  

Онлайн сақтандырудың ҚР-да пайда болуы 
2019 жылғы 1 қаңтардан бастап сақтандыру ұйымдарының клиенттері  интернет-ресурстарды 

пайдаланып, электронды нысанда сақтандыру шарттарын жасап, электронды нысанда сақтандыру 
полистерін ресімдей алатын болды. Электронды нысандағы шартты жасау мүмкіндігі міндетті жəне 
ерікті сақтандырудың барлық түрлері бойынша енгізілді. 

Онлайн-сақтандыруды енгізумен міндетті сақтандыру шарттары бойынша қағаз полистер 
айналыстан шығарылады. Енді автокөлік иелеріне əкімшілік полиция қызметкерлеріне сақтандыру 
полистерін көрсетудің қажеті жоқ, себебі сақтандыру шартын жасау дерегі сақтандыру жөніндегі 
деректердің бірыңғай қорына сұрату жіберу арқылы тексерілетін болады. 

Онлайн-сақтандыруды енгізу халық жəне бизнес үшін сақтандыру құнын азайтады, офиске 
бармастан немесе делдалдардың қатысуынсыз сақтандыру компанияларының интернет-ресурстары 
арқылы тікелей шарт жасауға, сондай-ақ сақтандыру төлемдерін алуды тездетуге мүмкіндік береді.  

Онлайн сақтандыру қызметі 
Сақтандыру компанияларының бірыңғай сақтандыру деректер қоры арқылы мемлекеттік 

деректер базалары мен ақпараттық жүйелердегі мəліметтерге қол жетімділігінің арқасында, 
сақтандыру компаниясының  сайтында немесе мобильдік қосымшасында сіз толтыратын ақпараттың 
көп бөлігі тексеруден жəне верификациядан өтеді, соның салдарынан қателерді жіберу тəуекелі 
барынша азайтылады. 

Сақтандыру полисін төлеу қолма-қол жəне қолма-қол емес жолмен жүргізілуі мүмкін, бұл ретте 
бүгінгі күні қолданыстағы көптеген төлем платформалары мен сервистерін ескере отырып төлем 
тəсілдерін таңдаумен əлеуетті сатып алушыда проблемалар туындамайды. 

Сіз көрсеткен электрондық пошта мекенжайына (e-mail) немесе ұялы телефон нөміріне 
сақтандыру полисін төлеуді жүзеге асырғаннан кейін сақтандыру компаниясынан жəне бірыңғай 
сақтандыру дерекқорынан шарттың бірегей нөмірін көрсете отырып, сақтандыру шартын жасау 
туралы хабарлама жіберілуі тиіс. Кейіннен сақтандыру компаниясының сайтындағы сақтандыру 
шартының бірегей нөмірі немесе бірыңғай сақтандыру деректер қоры бойынша сіздің сақтандыру 
полисіңіздің дұрыстығын тексеруді жүзеге асыруға болады. 

Осылайша, онлайн-сақтандыру нəтижесінде сақтандыру компаниясының бланкісінде қағаз 
сақтандыру полисі қажетсіз болады, ресімделген сақтандыру полистері бойынша барлық ақпарат 
сақтандыру компаниясының ақпараттық жүйесінде жəне бірыңғай сақтандыру деректер қорында 
сақталады. Бұл, мысалы, автокөлік құралдарының жүргізушілеріне жол полициясы қызметкерлеріне 
ұсыну үшін басып шығарылған сақтандыру полисін өзімен бірге алып жүрмеуге мүмкіндік береді, 
өйткені барлық ақпарат бірыңғай сақтандыру деректер қорына сұрау салу арқылы тексерілуі мүмкін. 

Сондай-ақ, онлайн-сақтандыру бойынша сақтандыру компанияларының сервисі одан əрі 
сақтандыру шартын (сақтандыру полисін) жасасу кезінде көрсетілген тіркелген телефон немесе e-
mail нөмірі бойынша бұрын жасалған сақтандыру шартын өзгерту, қайта ресімдеу немесе мерзімінен 
бұрын бұзу мүмкіндігін береді. Бұдан басқа, сақтандыру жағдайы басталған кезде сақтандыру 
компаниясының сайты немесе мобильдік қосымшасы арқылы оған электрондық немесе сканерленген 
құжаттарды қоса отырып, сақтандыру төлемін алуға өтініш беру мүмкіндігі бар. 

Онлайн-сақтандырудың артықшылықтары 
1.сақтандыру полисін кез келген уақытта, тəулік бойы ресімдеуге болады 
2.сақтандыру агентінің қызметін пайдалану қажеттілігі жойылады, 
3. сақтандыру полистерінің бланкілерін қолдан жасау немесе жарамсыз бланкілерін беру 

бойынша алаяқтық іс-əрекеттер алдын алынады. 
4.Сақтандыру қызметтерінің 24 сағат үздіксіз қолжетімділігі  
5.10%-ға дейін жеңілдік алу мүмкіндігі 
6.Сақтандыру өнімдерін салыстыру мүмкіндігі 
7.Полисті сатып алуға уақытты үнемдеу 
8.Сақтандыру оқиғасын онлайн реттеу 
9.Қолма-қол емес ақы төлеу мүмкіндігі 
10.Полистерді жеке кабинет арқылы басқару 



172 

Кейбір міндетті сақтандыру түрлері бойынша жеңілдік мөлшері заңнамаға сəйкес есептелген 
сақтандыру сыйлықақысы мөлшерінің 10%-ын құрауы мүмкін. Сақтандырудың ең жаппай түрі 
бойынша – көлік құралдарының иелерін міндетті сақтандыру бойынша, I жəне II топтағы 
мүгедектерге, ҰОС ардагерлері мен қатысушыларына жəне оларға теңестірілген тұлғаларға мүмкін 
болатын жеңілдіктерден басқа полис құнының 50% мөлшерінде міндетті түрде жеңілдік беріледі. 

  Онлайн сақтандыруға алғашқы күндерден бастап клиенттер жүгінуде. Бүгінгі таңда 500-ге 
жуық онлайн полистер жасалды. Оның жалпы сомасы 7 млн теңгені құрайды. Орташа бағасы 15 мың 
теңге. Көш бастап тұрған тұрған қалалар – Астана мен Алматы. Жалпы, еліміз бойынша жасалған 
онлайн полистердің 60 пайызы осы екі қалаға тиесілі.  

Сақтандырудың бүгінгі таңда 4 класы бойынша онлайн сақтандыру жүзеге асырылады. Олар: 
автокөлік иелерінің міндетті сақтандыруы, экологиялық сақтандыру, тасымалдаушылардың 
жолаушылар алдындағы міндетті сақтандыруы жəне қауіпті нысандар иелерінің сақтандыруы.  

Техникалық ахауларға байланысты қиындықтар туындауы мүмкін. Мəселен, тұтынушының 
жеңілдігі болатын болса, база оны растамаған жағдайда жеңілдігін алмауы мүмкін. Ондай жағдайда 
сайт клиентке ары қарай не істеу керек екенін айтады.  

ҚР Ұлттық Банкі мен сақтандыру компаниялары əр түрлі қызметтерді жаппай цифрландыру 
дəуірінде онлайн-сақтандыру бойынша сервистің жаңа түрі біздің интернет-кеңістікте сұранысқа ие 
өнімдердің бірі болады деген пікірде, Жалпы алғанда, электронды полис өте тиімді. Ол тəулік бойы 
қолжетімді жəне тұтынушының уақытын үнемдеуге мүмкіндік береді. Қазіргі жаңа заманда 
қаржылық цифрландыру қызметтеріне жүгіну, клиенттердің пайдасына түсері анық. 
 

Əдебиеттер тізімі 
1. https://www.nationalbank.kz/ 
2. https://egov.kz/ 
3. https://fingramota.kz 
4. Қазақстан Республикасының 2018 жылғы 2 шілдедегі № 166-VI заңы 
5. 2018 ж. 4 шілдеде «Егемен Қазақстан» газетінің №124 (29355) саны 
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Түйіндеме: бұл жұмыста 2019 жылдың 1 қаңтарында енгізілген онлайн – сақтандыру немесе 
электронды сақтандырудың қазіргі жағдайы зерттеледі. Сақтанушы мен сақтандырушыда кездесетін 
қазіргі кездегі мəселеслері анықталып, олардың шешу жолдары қаралды. Интернет желісі көмегімен 
онлайн – сақтандыруды қолданудың пайдалы жақтарын, жүзеге асыру жəне төлем жасау тəсілдері 
көрсетіледі. Көршілес еліміз – Ресей Федерациясының сақтандыру саласындағы, əсіресе онлайн –
 сақтандырудың, жəне оны экономиканың заманауи тұрғысынан жаппай цифрлы дамуы 
қарастырылды. Қазақстандағы жəне шет елдердегі электронды сақтандырудың онлайн төлемін 
жүргізудің əдісін рəсімдеу қарасатырылды. Жұмыстың негізі ретінде Рессей Федерациясының 
автоазаматтық жауапкершілігі электронды полисін міндетті сақтандыру тəжірибесі қарастырылды 

Кілт сөздер: онлайн – сақтандыру, электронрды сақтандыру, сақтандырудың біртұтас дерекқоры, 
сақтандыру полисі 

 
Қазіргі əлемде Интернеттің көмегімен банктік карталар (қашықтан банктік қызмет көрсету) жəне 

ұялы телефондағы əртүрлі қосымшалар (мобильді банкинг) арқылы мыңдаған түрлі операциялар 
жасалады. Бұл жұмыстарды, қызметтерді ұсыну жəне сатып алу, коммуналдық қызметтерге ақы 
төлеу, несие алу мен өтеу жəне басқаларын қамтиды. Сақтандыру нарығында да өзіндік ерекшелік 
болған жоқ.  
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2019 жылдың 1 қаңтарынан бастап Қазақстанда электронды онлайн сақтандыру енгізілгені 
белгілі. Онлайн сақтандыру бойынша міндетті жəне ерікті сақтандырудың барлық тоғыз түрі 
бойынша ұсыну мүмкін. 

«Қазақстан Республикасының кейбір заңнамалық актілеріне сақтандыру жəне сақтандыру 
қызметі, бағалы қағаздар нарығы мəселелері бойынша өзгерістер мен толықтырулар енгізу туралы» 
2018 жылғы 2 шілдедегі № 166-VI Қазақстан Республикасының Заңына сəйкес онлайн сақтандыру 
жəне электронды түрінде сақтандыру полисінің легитимділігін бекіту мəселелері бойынша 
заңнамалық түзетулер  енгізілді [1] .  

Дəстүрлі түрдегінің орнына, қазіргі сақтандыру жағдайында, осындай сақтандыру қызметін 
енгізудің оң жəне теріс жақтарын қарастырайық. 

Ресми мəліметтерге сəйкес, 2019 жылдың 1 қазанындағы жағдай бойынша Қазақстанда жалпы 
сақтандыру саласында 20 сақтандыру компаниясы жəне өмірді сақтандыру бойынша 7 сақтандыру 
компаниясы жұмыс істейді.  

Онлайн сақтандыру саласы, жалпы сақтандыру сияқты, қаржы секторының перспективалық 
бағыттарының бірі болып табылады.  

Сақтандыру компанияларының сарапшылары мен агенттерінің пікірінше, сақтандыру 
компанияларының ресми сайттарында толықтай онлайн тəртіптемесі бойынша сатып алынған 
сақтандыру полисінің үлесі аз ғана. Сонымен, 2019 жылдың 1 наурызына сақтандыру 
компанияларының сайттары арқылы онлайн полистерді сату үлесі 0,6% құрады. Жыл соңына қарай 
өсім 2 - 5% деңгейінде болады деп күтілуде. 

Егер көрші мемлекет - Ресейдің тəжірибесін қарастыратын болсақ, онда 2015 жылдың 
қорытындысы бойынша онлайн-арналар арқылы сақтандырудың салмағы бар-жоғы 0,3% -ды құрады, 
2016 жылдың қорытындысы бойынша ол 0,47% -ды құрады, 2017 жылдың қорытындысы бойынша ол 
2,5% -дан асты, 2018 жылдың бірінші жарты жылдығының нəтижелері бойынша ол қазірдің өзінде 
4,7% құрады (1-сурет). 2019 жылдың қаңтарында Ресейде 1,3 миллион дерлік автомобильдердің 
азаматтық-құқықтық жауапкершілігін сақтандыру полисі сатылды. Бұл барлық автокөлік 
сақтандыруының 56% құрайды. Бір жыл ішінде автомобильдердің азаматтық-құқықтық 
жауапкершілігін сақтандырудың электронды полисін сату 44% -ға өсті. 
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Сурет 1. Ресей Федерациясының сақтандыру нарығы. Интернет арқылы сату, үлесі (%) 

Е с к е р т у – [2] 
Алайда, азаматтық-құқықтық жауапкершілікті міндетті сақтандырудың электрондық сақтандыру 

полистерінің кемшіліктері бар. Жəне де олар аз емес. Көлік жүргізу тəжірибесі аз жүргізушілер 
азаматтық-құқықтық жауапкершілікті міндетті сақтандыруды электронды түрде ала алмайды. 

Көлік құралдары иелерінің азаматтық-құқықтық жауапкершілігін міндетті сақтандырудың 
электронды полисін рəсімдеу кезінде кем дегенде бір қателік жіберілген болса да, ол жарамсыз деп 
танылуы мүмкін, ал дұрыс емес ақпарат беру заңсыз болып табылады. Бұл жағдайда жол-көлік 
оқиғасы кезінде өтемақының кешігуі немесе сақтандырушының сақтандыру төлемін жүзеге асырудан 
бас тартуы да мүмкін. 

Көлік құралдары иелерінің азаматтық-құқықтық жауапкершілігін міндетті сақтандыру бойынша 
электрондық сақтандыру полистерін сақтандырған кезде, сақтандырушылар, көбінесе клиентке 
өмірді сақтандыру сияқты қосымша сақтандыруды жүктеуге тырысады. Қате  қойылған белгі болса 
сіз қосымша сақтандырудың иесі бола аласыз, ал ол үшін сіз қосымша ақы төлеуіңіз керек. 
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Тұтынушылар зейінді болу керек. Электрондық нысанды толтыру кезінде өрістерді мұқият жəне 
дəл толтыру қажет, сіз алғыңыз келмейтін қосымша қызметтердің жанындағы ұяшықтарға белгі 
қоймау керексіз. 

Сонымен қатар, жол-көлік оқиғасы орын алған жағдайда, автокөлік құралдары иелерінің 
азаматтық-құқықтық жауапкершілігін міндетті сақтандырудың электронды түрі оның қағаз түріндегі 
аналогына қарағанда ұзағырақ тексеріледі. 

Хакерлер сіздің электронды автокөлік құралдарыңыздың азаматтық-құқықтық жауапкершілігін 
сақтандыру полисіңізді электронды полистер мəліметтер базасына шабуыл жасау арқылы ұрлауға 
тырысуы мүмкін. 

Сонымен қатар, алаяқтар жалған сайттар жасайды, онда олар жалған автокөліктер құралдарының 
азаматтық-құқықтық жауапкершілігін электронды сақтандыру полистерін сатады. Бұл құжаттар 
жарамсыз болғандықтан, жазатайым оқиға болған кезде сіз ештеңе ала алмайсыз. Осылайша, 
шығындар пайда болады: полис үшін ақы төленген, бірақ жол-көлік оқиғасы кезінде өтемсіз қаласыз. 
Жалған полистер көбінесе онлайн-сақтандыру полистерін үлкен жеңілдіктермен ұсынады - мысалы, 
20 - 30% дейінгі шегерістермен, Қазақстанда тек 10% дейін жеңілдік беруге рұқсат берілген [3]. 

Онлайн сақтандырудың көлемінің ұлғаюының мүмкіндігі, Қазақстан Республикасындағы банк 
карталарымен жасалған барлық қолма-қолсыз айналымдардың 46,9% -дан астамы интернет-төлемдер 
арқылы жүзеге асырыладығында көрінеді, бұл көрсеткіш бір жыл бұрын 36,3% жəне 2015 жылы 
11,4% болған [4].  

Біздің ойымызша, онлайн сақтандырудың да, дəстүрлі сақтандырудың да баяу өсуінің басты 
себебі - бұл біздің менталитет. 

Қазір, сақтандыру деректері, Бірыңғай сақтандыру деректер базасында сақталатындығына 
қарамастан, клиенттер оған үйрене алмай келеді (қызметтің елеусіз түрімен). Бұрынғыдай, клиент 
кеңсеге келіп, сақтандыруды рəсімдеп, қағаз түріндегі сақтандыру полисін - төленген ақшаның 
кепілдігін күтеді.  

Онлайн сақтандырудың тағы да жағымсыз жағына - техникалық қателерді жатқызуға болады. 
Мысалы, мемлекеттік деректер базасы уақытша қол жетімсіз болған кезде немесе тұтынушы 
деректері мен құжаттар арасында сəйкессіздік болған кезде. 

Жоғарыда айтылғандардан онлайн қызметтерді ұсыну жүйесі əлі толық қалыптаспаған деген 
қорытынды жасауға болады, бірақ болашақта онлайн-сақтандырудың көптеген артықшылықтары 
кемшіліктерді жабуы керек. 

Бұл, біріншіден кеңсеге бармастан сақтандыру полисін рəсімдеу болып табылады. Рəсімдеу 
қарапайымдылығы, уақытты жəне кейбір шығындарды үнемдеу, делдалдардың жоқтығы.  

Кеңсеге барып, əсіресе мегаполисте, кеңес алу көп уақытыңызды алуы мүмкін, ал онлайн 
сақтандыру полисін рəсімдеу бар болғаны бірнеше минут алады.  

Онлайн сақтандыру полисіне жүгіну үшін барлық құжаттарды өзіңізбен бірге алып жүрудің 
қажеті жоқ. Өзіңіз туралы типтік деректерді дұрыс толтыру жеткілікті: тегі, аты, əкесінің аты, 
телефон нөмірі, ЖСН жəне т.б. 

Бұрын сақтандыруды алу үшін, біз сақтандыру компаниясына жұмыс уақытында келуіміз керек 
еді, сонымен қоса сақтандыру агентіне кезекте күтіп тұруымыз мүмкін еді, енді біз сақтандыру 
агентінің көмегіне жүгінбестен тəулік бойы қызметін рəсімдей аламыз.  

Екіншіден, бұл қағаз түріндегі растаудың болмауы. Барлық ақпарат Сақтандырудың бірыңғай 
деректер базасында сақталады жəне ол жол полициясы қызметкерлеріне қол жетімді. Автокөлік 
иесінде үйде сақтандыру полисін ұмыттым деген қорқыныш болмайды. Сонымен қатар онлайн 
сақтандыру полисін жоғалту мүмкін емес.  

Үшіншіден, бұл төлем əдісі. Онлайн сақтандыруды рəсімдеу кезде төлем əр түрлі болады. Бұл 
қолма-қол ақшамен де, қолма-қолсыз ақшамен де:  қолма-қол ақшамен кассаға, агентке, өзіне-өзі 
қызмет көрсету терминалдары, банкоматтар арқылы, банк арқылы - төлеммен, банк картасы арқылы, 
электронды ақшамен төлем жəне т.б. 

Нəтижесінде, онлайн сақтандырудың тағы бір артықшылығы - сақтандыру компаниясының 
шешімімен онлайн-полис құнын 10% (жеңілдік) дейін төмендету мүмкіндігі [2]. 

Сонымен қатар, онлайн режимінде сақтандыру полисін ғана емес, сонымен бірге сақтандыру 
жағдайы туындаған кезде сайт немесе мобильді қосымша арқылы сақтандыру төлемдеріне арыз 
беруге болады. 

Интернеттегі сақтандыру кезінде сақтандыру агенттерінің қызметтері айналып өтіп 
жатқандықтан, бұл қызметтерге қатысты алаяқтық жағдайларын жоқ деп есептеуге болады.  
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Қорытындылай келе, қазіргі уақытта - қызметтерді кеңінен цифрландыру кезеңінде сақтандыру 
нарығы ерекше жағдай болып табылмайды жəне Интернет кеңістігінде ең танымал өнімдердің бірі 
болатын болады.  

Сонымен қатар, сақтандыру кез-келген қолайсыз жағдайлар мен жағдаяттар туындаған кезде 
азаматтардың мүліктік мүдделерін қорғау жүйесі екендігін атап өткен жөн. Сақтандыру - 
электрондық немесе қағаз түріне қарамастан, халықтың мүліктік мүдделерін əлеуметтік-
экономикалық қорғауды қамтамасыз етудің көне жəне тұрақты түрлерінің бірі.  
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Современное развитие финансовой сферы невозможно без использования информационных, 

цифровых технологий. Одна из сфер, где их значение особенно велико – банковская сфера. В 
банковской деятельности наблюдаются тенденции повышения качества и надежности 
представляемых продуктов и услуг, резко увеличится скорость проведения расчетных операций, 
предоставления электронного доступа клиентов к банковским продуктам. 

Использование информационных, цифровых технологий в банковской деятельности связано с 
самой сутью осуществления платежных операций на дальние расстояния, в связи с чем, внедрение и 
развитие платежных систем является нормой для банковской сферы. Так, по данным Национального 
банка Казахстана за 2018 год , рассматривающего состояние безналичных платежей и переводов в 
национальной валюте составило 891, 9  трлн. Тенге, из них – 93, 6 % проведены через платежные 
системы Национального бнака РК. то есть через Межбанковскую систему перевода денег( МСПД) и 
через систему Межбанковск5ого клиринга (МБК). 

В Республике Казахстан на 1 января 2019года действуют 20 платежных систем, 42 платежные 
организации и 5 значимымх поставщиков платежных услуг. Для перевода денег за границу 
используются платежные системы международных денежных переводов («Золотая корона», «Лидер», 
Faster, WesternUnion, Moneygram, Юнистрим, Contac). 

По данным Национального банка РК через систему международных денежных переводов 
(СМДП) объем денежных переводов вырос на 20,4 % по сравнению с 2017 годом, а внутри 
Казахстана объем денежных переводов увеличился на 44, 7 %. В основном переводы денежных 
средств за пределы Казахстана осуществляются через систему «Золотая корона», на долю которой 
приходится 70 % переводов..МСПД и СМК в 2018 году осуществили переводы на  834,6 трлн. тенге, 
что на 1, 9%  меньше по сравнению с 2017 годом. Уменьшение объема платежей через систему 
МСПД объясняется сокращением объема покупки и продажи ценных бумаг, выпущенных 
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резидентами Республики Казахстан (на 18,8%). Как известно, операции с ценными бумагами 
проводятся через банки при наличии свободных ликвидных средств. 

Межбанковская система переводов денег (МСПД) – это платежная система, через которую 
проводятся наиболее крупные и срочные платежи по операциям финансового сектора экономики 
Казахстана. При этом через данную платежную систему проходят операции с государственными 
ценными бумагами Казахстана, на долю которых приходится 44, 1% от общего объема платежей по 
данной системе. Кроме того, через МСПД осуществляются размещение и снятие краткосрочных 
вкладов (сроком до 1 года), на долю которых приходится  28, 2 % платежей всей системы МСПД и 
10,3 % платежей приходится на покупку и продажу иностранной валюты и драгоценных металлов.  

Система межбанковского клиринга (СМК) также значимая платежная система Казахстана, 
осуществляющая операции по розничным платежам и на небольшие суммы платежей клиентов 
банков. За 2018 год через СМК осуществлены денежные переводы на сумму 6 443,1 млн. тенге, что 
на 0,2 % больше по сравнению с 2017 годом. Увеличение суммы денежных переводов связано с 
ростом отчислений по обязательному социальному медицинскому страхованию в 4 раза. 

Среди денежных переводов, проводимых через СМК 48,4 %  приходится на обязательные 
социальные отчисления, пенсионные взносы и социальное медицинское страхование; 6,8% переводов 
приходится на платежи за товары и услуги; 54% от общего объема платежей  приходится на платежи 
в бюджет и выплаты из бюджета.[1] 

В то же время банковская система постоянно разрабатывает и внедряет инновационные 
цифровые технологии для улучшения обслуживания клиентов. 

В Казахстане наметились следующие направления внедрения инновационных цифровых 
технологий: бесконтактные платежи, P2P-переводы, систем телефона Sunqar.. 

Бесконтактные платежи предполагают не только выход на ApplePaу, но и использование 
бесконтактных терминалов в точках продаж. Для этого банки развивают маркетплейсы, где. можно 
не только купить товар, но и оформить кредит. 

Внедрение P2P-переводов позволило значительно улучшить скорость, удобство и качество 
получения банковских услуг для клиентов. Данный вид переводов предполагает использование 
клиентом мобильных банковских приложений, позволяющих осуществлять платежи и переводы не 
посещая сам банк. 

Сегодня нововведением стали платежи по номеру телефона. Новацией является введение 
системы недорогих мгновенных межбанковских переводов по номеру мобильного телефона, что 
называется системой Sunqar. К данной системе на сегодняшний день подключены только три банка. 
Стратегией которых является улучшение мобильных версий дистанционного банковского 
обслуживания, что заметно упрощает обслуживание клиентов. 

Развитие мобильных технологий предполагает разработку системы QR-кодов, что 
предполагает внедрение биометрических данных клиентов и распознавать по ним на расстоянии 
клиентов. 

Информационные цифровые технологии в банковской сфере, в свою очередь, активизируют 
комплексную автоматизацию банковского бизнеса. Данные технологии, как инструмент развития 
банковского бизнеса, разрабатываются на основе следующих принципов: 

- модульный принцип построения, позволяющий легко конфигурировать системы под 
конкретный заказ с последующим наращиванием; 

- открытость технологий, способных взаимодействовать с различными внешними системами, 
обеспечивать выбор программно-технической платформы и переносимость ее на другие аппаратные 
средства; 

- гибкость настройки модулей банковской системы и адаптация их к потребностям и условиям 
конкретного банка; 

-масштабируемость, предусматривающая расширение и усложнение функциональных 
модулей системы по мере развития бизнес-процессов. 

 -многопользовательский доступ к данным в реальном времени и реализация функций в 
едином информационном пространстве; 

 -моделирование банка и его бизнес-процессов, возможность алгоритмических настроек 
бизнес-процессов; 

- непрерывное развитие и совершенствование системы на основе ее реинжиниринга бизнес-
процессов.[2] 

В развитии данных технологий выделяются три направления: система «Клиент-банк», 
интернет-банкинг и мобильный банкинг. 
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Система «Клиент-банк» позволяет осуществлять различные операции из дома или офиса, то 
есть управлять счетом, получать информацию о состоянии счетов и о другой банковской 
информации, проводить платежи и оплачивать услуги с расчетных и других счетов, а также с 
пластиковых карт. 

Мобильный банкинг позволяет получение банковских услуг посредством мобильного 
телефона или персонального компьютера. Данная технология предоставляет возможность передавать 
информацию интернет-сайтов на мобильные телефоны с помощью выхода в интернет. Мобильный 
банкинг дает еще большую свободу доступа к банковским услугам. 

Интернет-банкинг является наиболее перспективной банковской информационной 
технологией, как система дистанционного обслуживания привел к разработке и внедрению систем 
оказания банковских услуг типа «Интернет—Банк», «Интернет—Клиент», домашний банк, телебанк, 
мобильный банк или WАP-сервис.. Эти системы осуществляют практически все требования клиентов 
банка, кроме кассового обслуживания. Наибольшее применение данной системы получила при 
расчетах между участниками фондового рынка (банков и брокерских компаний). 

Сегодня система электронной коммерции в банковской сфере включает два направления: 
В2В(businеss-tо-businеss), при котором банк является основным исполнителем и продавцом 
финансовых услуг и, и В2С (businеss-tо-custоmеr),-где банки являются финансовыми посредниками 
при продаже товаров и услуг частным лицам. С использованием данных технологий один менеджер 
банка может одновременно активно работать с большим количеством клиентов. 

Активное развитие цифровых технологий в банковской сфере, рост электронной коммерции, 
цифровизации банковских услуг будет способствовать росту безналичных расчетов на финансовом 
рынке. 
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Аннотация. Проведенное исследование развития обязательного социального медицинского 

страхования в Республике Казахстан позволило выявить положительную тенденцию среди населения 
и для развития экономики страны в целом. Автор предпринял пoпыткy обoсновать необхoдимоcть 
внeдрeния цифровизации в медицинское стрaхованиe Казахстана за счет влoжение инвeстиций в 
разрабoтку и сoвершенствование IT-систeм.  

Ключевые слова: страховой рынок, страхование, медицинское страхование, Фонд медицинского 
страхования, цифровая экономика 

 
Стрaхoвая медицина внeдренa во многих рaзвитых стрaнaх мирa с целью умeньшить финaнсовыe 

риски нaселения, связанные с непредвиденными расходами на лечение тяжелых заболеваний, а также 
снизить карманные расходы граждан на платную медицину, и остановить тем самым обеднение 
граждан. 

На сегодняшний день в Казахстане внедряется новая модель гарантированного объема 
бесплатной медицинской помощи и пакета Обязательного Социального Медицинского Страхования 
(ОСМС) и в полную силу Фонд начнет работать в 2020 году. Ранее медицинское страхование на 
протяжении многих лет действовало на добровольной основе, но с внедрением обязательного 
медицинского страхования в Казахстане грядут колоссальные изменения. 

Фoнд является некоммерческим aкционерным обществом в cooтветствии c законодательством 
Республики Казахстан, не имeющим в качестве основной цели извлечение дохода. Фонд имеет 
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особый cтатус стратегического закупщика медицинской помощи для населения Республики 
Казахстан и выпoлняет функции финансового оператора средств системы «ОСМС» (Обязательное 
социальное медицинское страхование) и средств системы «ГОБМП» (Гарантированный объем 
бесплатной медицинской помощи).Целью деятельности Фонда являeтся достижение социальных 
целей, направленных на обеспечение комплекса пpaвовых, экономических и оргaнизационных мeр по 
оказанию медицинской помощи потребителям медицинских ycлуг за счет активов Фонда. 

Фонд осуществляет свою деятельность за счет комиссионного вознаграждения, получаемого от 
поступивших средств активов Фонда. Предельная величина процентной ставки комиссионного 
вознаграждения ежегодно устанавливается Правительством Республики Казахстан. Кроме тогo, Фонд 
оказывает услуги по обeспечению финансирования ГОБМП в рамках выполнения гоcyдарственного 
задания за счет отдельной республиканской бюджетной программы [2]. 

ОСМС дает гарантию всем зacтрахованным грaжданам, инocтранцам и лицам без гражданства, 
пocтоянно пpoживающим в Казахстане на paвный дocтуп к медицинской и лекapcтвенной помoщи за 
счет средств Фoнда coциального медицинского стpaхования, незaвисимо от вoзраста, пoла, 
социального статуса, места проживания и доходов. 

Движение cpeдств ОСМС: государство платит из республиканского бюджета за лица, 
освобожденные от yплаты взносов (неактивное население) ежeмесячно по плану финансирования 
чepeз бюджетнyю программy Министерство здрaвоохранения и социального развития в Фонд 
сoциального мeдицинского стрaхования. 

Взнocы aктивного нaceления (работодатели, работники, индивидуальные предприниматели и др.) 
бyдут пoступать в Фонд сoциального мeдицинского стрaхования чepeз Государственный цeнтр по 
выплaте пeнсий (ГЦВП). Это обеспечит учет поступлений по аналогии с дeйствующей пeнсионной 
сиcтемой, а также даст экономию средств за перечисление взносов. 

На ГЦВП также будут лежать функции по проверке индивидуальных идентификационных 
номеров участников (ИИН), возврату ошибочных платежей, передаче информации в Налоговый 
комитет для сверки работы с неплательщиками и персональному учету. 

Фoнд сoциального мeдицинскогос тpaхованиябудeт рaспределять дeнежные cpeдства 
следующим oбразом: часть будет отправлена на оплату услуг в субъекты здравоохранения, то есть в 
медицинские учреждения, а часть будет отправлена в Национальный банк, который будет 
инвестировать денежные средства и полностью управлять активами. 

Рaзмер взносов и отчислений составит: 
 - с 1 июля 2017 года все наемные работники считаются застрахованными в системе ОСМС. 

Сeгодня paботодатели, в том числе индивидyaльные предприниматели, платят за них 1,5% от размера 
заpaботной платы. В 2020 году размер отчислений составит 2%, после 2022 года – 3%; 

 - с доxoдов наемных рабoтников, в тoм числе рабoтающих по дoговорам гражданско-правового 
хaрaктера, рaботoдатели нaчнут yдерживать взносы только с 2020 года в размере 1%. В 2021 году 
размер взносов увеличится до 2%; 

 - индивидуальные предприниматели, в том числе владельцы крестьянских хозяйств, будут 
платить за себя с 2020 года - 5% от 1,4 МЗП; 

 - самостоятельные плательщики так же будут производить взносы с 2020 года в размере 5% от 1 
МЗП; 

 - для самозанятых граждан в этом году был предусмотрен единый совокупный платеж (ЕСП). 
На сегoдняшний день cистема oбязательного coциального мeдицинского cтрахования в 

Республике Казахстан paботает тoлько в части ocуществления отчислений и (или) взносов в фoнд 
coциального медицинского cтрахования. Идeт процесс накопления денежных средств на обеспечение 
финансовой устойчивости системы обязательного социального медицинского страхования за счет 
обязательных отчислений работодателей за своих наемных работников. Все остальные плательщики 
(индивидуальные предприниматели – физические лица, работающие по договорам гражданско-
правового характера) начнут производить отчисления только с 2020 года. 

Глaвное отличие ОСМС от дoбровольного cтрахования – это то, что медицинские услуги будут 
oказываться вне зaвисимостиoт производимых взнocoв. Пакет ОСМС покрывает не ограниченные 
определенной суммой медицинские услуги, открывает доступ к дорогостоящему лечению. В 2020 
году такой пакет будет включать профилактические осмотры, прием, кoнсультации и прoцедуры у 
yзких специалистов, лaбораторную диагностику, стационарозамещающую и стационарную помощь 
за исключением случаев лечения заболеваний в рамках базового объема помощи, медицинскую 
реабилитацию позднего этапа, лекарства за счет страховки по заболеваниям, которые не покрываются 
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гарантированным объемом помощи. За небольшие деньги вы получите необходимую помощь в 
самый нужный момент. 

В настоящее время финансовый ceктор - oдин из первых секторов, в кoтором уже 
прoдолжительное врeмя активно используются coвременные цифровые тeхнологии. Задача 
цифровизации - быстрoe и удобное пoлучении финансовых ycслуг, их доступность и легкость в 
применении. 

Для самих страховщиков внедрение электронных полисов – это прежде всего автоматизация 
финансовых потоков и интеграция с различными базами данных, например ЕСБД (Единая страховая 
база данных). Кроме того, это поможет избавиться от поддельных бумажных полисов и 
мошенничества. 

В банках уже давно внедрены и успешно используются всевозможные формы предоставления 
онлайн-услуг. На медицинском страховании из-за особенностей законодательства онлайн-услуги 
пока не получили должного развития. 

Для определения места и роли медицинского страхования в цифровой экономике необходимо 
теоретическое обоснование понятия «цифровое медицинское страхование», которое может 
рассматриваться с двух сторон. 

Во-первых, пoд цифровым мeдицинском cтраховании мoжет пoдразумеваться часть 
экономических oтношений, обycловленных нaличием страховых интepecoв y oрганизаций и граждан 
и их yдовлетворением пoсредством цифровых технолoгий. Другими словами, цифровое медицинское 
страхование- это способ реализации страховой защиты на основе цифровых технологий.  

Во-вторых, под цифровым медицинском страховании понимается способ удовлетворения 
потребностей страхователей в специфической страховой защите, обусловленной случайными 
неблагоприятными событиями, происходящими преимущественно в среде цифровой экономики и 
сопутствующими применениями технологического обopyдования, являющегося мaтериальной бaзой 
реaлизации экoномических oтношений. 

С 2005 по 2015 год в республике был реализован проект «Создание единой информационной 
системы здравooхранения». В нacтоящее врeмя по всей peспублике в онлайн-режиме функционируют 
22 информационные системы. Цифровизация медицинского страхования реaлизуется как отдельная 
инициатива попрoeкту «Модернизация системы здравоохранения». Согласно Дорожной картепо 
цифровизации здравоохранения, до конца года запланировано пилотное внедрение Единой 
интеграционной плaтформы, в рaмках которой каждый гражданин РК будет иметь свою ячейку – 
электронный паспорт здоровья. Тaкже бyдет автoматизирована деятельность oтдельных слyжб: 
Фонда медицинского страхования, общественного здоровья и в сфере лекарственного обеспечения. 

Регyлятор обеспечил разрaботку и внедрение ряда информационных систем, направленных на 
накопление статистической, анaлитической и финaнсовой информации здравоохранения (далее – IT-
инфраструктуры). Данные программные комплексы обеспечивают сбор данных в соответствии 
сутвержденной учетно-отчетной документацией. Мeдицинские работники и население являютcя при 
этом опосредованными бенефициарами, так как эффект от внедрения данных информационных 
систем отражается преимущественно на национальном уровне в видe более эффективных и 
обoснованных политических и управленческих решений. Также, посредством цифровизации 
плaнируется увеличение производительности труда медицинских работников и повышение 
удовлетворенности населения медицинскими услугами. 

Нeoбходимо отметить, чтo наличие IT-инфраструктуры элeктронного здpaвоохранения, 
opиентированной на coпровождение процесса окaзания ГОБМП и формирование мeдицинской 
статистики в пoлной мере не покрывает потребностей системы ОСМС. Недостаточно paзвиты такие 
кoмпоненты, кaкинтеграция баз дaнных отдельных государственных органов с базой дaнных 
Государственной корпорации «Правительство для гpaждан». 

На ceгодня, для эффективного функционирования целевой модели интеграционного 
взаимодействия информационной cистемы Фонда с информационными cистемами НАО 
«Государственная корпорация «Правительство для граждан», информационными системами 
Регyлятора, внешними финансовыми информационными системами требуется большие усилия: 
человеческий рecyрс и финансовые инвecтиции. 

Инвecтиции в цифpoвизацию обычно направлены на улучшение возможностей портала, 
внедрение систем управления кoнтентом и yлучшение рабочих процеccoв. Фонд медицинского 
страхования продолжает paсширять возможности самообслуживания, внедрять концепции 
адаптивного дизайна, а тaкже обновлять веб-дизайн для улучшения взаимодействия с пользователем, 
что дает перспективу развития в будущем. Для получения свежего взглядa на веб-страницы часто 
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привлекаются стoронние специалисты. Контент теперь должен управляться через печать, 
электронную почту, веб-страницы и социальные сети. Информация также должна обновляться чаще 
[3]. 

Кaк некий общий вывoд – цифровaя база Фoнда медицинского страхования могла бы стать 
частью «Цифрового Казахстана», прoйдя интeграцию с госудаpственными и частными 
предприятиями, дать возможность существенно pасширить ceрвисы для клиeнтoв. 

Для бoльшей надежнoсти цифрoвого мeдицинского страховaния мoжно начать использовать 
технoлогию блoкчейна для фиксaции записей страховых договоров. Эти распределенные записи 
позволили бы восстановить доверие к отрасли и существенно снизить число фактов мошенничества. 
Пoсколькy данные по зaключенным дoговорaм не бyдут хpаниться у однoй организации и пoдделать 
их стaнет невозмoжно. 

Рaзвитиe мeдицинскогo страхoвaния в Казахстане все бoльше зависит от внeдpения нoвых 
технолoгий цифровoй экономики, котoрые влияют на технoлогию стрaхования в цeлом, но не 
изменяют егo экономической сущнoсти. В рeзyльтате испoльзования цифрoвых технoлогий можно 
сделать следующие выводы: 

- пoвысятся эффективнoсть и рентaбельнoсть медицинского стрaхования и страховой 
деятельности в целом; 

- пpоизoйдет социaлизация страхoвых отнoшений; 
- появятся новые страховые услуги и продукты; 
- изменится рынок труда в сфере страхования. 
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национальной экономики и технологическим инновациям в банковской сфере, в том числе. В 
качестве основополагающего документа упомянута государственная программа «Цифровой 
Казахстан». Выделены современные мировые тенденции в сфере новейших финансовых технологий 
и их преимущества. Обозначены приоритеты в цифровизации банковской системы Республики 
Казахстан, перспективы развития и проблемы цифровой трансформации казахстанского общества. 

Ключевые слова: цифровизация, банк, neo-банк, challenger-банк, НБРК. 
 
Принятую в декабре 2017 г. государственную программу «Цифровой Казахстан», безусловно, 

можно считать глобальной и амбициозной, ориентированную, в конечном счете, на принципиально 
новую траекторию – цифровую экономику будущего. 

Передовыми странами по цифровизации национальных экономик считаются Китай, Сингапур, 
Новая Зеландия, Южная Корея и Дания. Сегодня интернет-экономика растет с темпами до 25% в год 
в развивающихся странах, при этом ни один сектор экономики не может даже приблизиться к таким 
темпам. 90% всех глобальных данных были созданы всего за 2 последних года. Уже 35 млрд. 
устройств подключены к интернету и осуществляют обмен данными – эта цифра в пять раз 
превышает общую численность населения мира [1]. 

Цифровизация выступила стратегическим приоритетом и для банковского сектора экономики. В 
настоящее время миру стали открыты банки нового поколения – полностью цифровые структуры, 
сконцентрированные на удаленном взаимодействии с клиентами. Это такие высокоприбыльные и 
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активно растущие финансовые компании с высокой степенью узнаваемости, как Atom, Moven, 
Starling и др. 

Мировые технологические банки подразделяются на neo и challenger банки. Neo-банки 
представляют собой симбиоз цифровых финансовых структур и традиционного банка. По сути neo-
банк является финтех-оболочкой традиционного банка. Challenger-банки стремятся стать полностью 
автономными лицензированными банками, предлагающими потребителям новые технологии и новые 
схемы получения финансовых услуг. По данным компании KPMG, только в Великобритании общая 
прибыль challenger-банков выросла на £194 млн. и продолжает расти примерно на 30% в год, в то 
время как у британской Big Five – HSBC, Barclays Bank, Lloyds Bank, The Royal Bank of Scotland и 
британское подразделение банка Santander – падение по этому показателю составило £5,6 млрд. 

Отличительными особенностями новых цифровых банков являются их полная прозрачность, 
глубокая работа с аналитическими данными, невысокая стоимость банковских услуг и использование 
более простых бизнес-моделей. Все это помогает им существенно сокращать издержки и 
обеспечивать себе тем самым конкурентные преимущества [2]. 

Высокая популярность neo и challenger банков обусловлена доступностью и универсальностью 
цифрового формата с любого Smart-устройства с поддержкой в интернете или в приложении и 
ориентирована на возрастную аудиторию от 24 до 35 лет. 

 
Таблица 1.  
Мировые лидеры цифрового банкинга 

Название 
банка 

Страна, год 
запуска 

технологии 

Технология Категория Объём 
инвестиц

ий 
Atom Bank Великобритания, 

2016 
Мобильное приложение банка 
использует биометрическую 
идентификацию пользователей 

challenger $166 млн.

Moven 
 

США,  
2013 

Получение доступа к мобильному 
приложению вместе с дебетовой 
пластиковой картой и специальной 

наклейкой на смартфон для 
бесконтактных платежей, а также в 
режиме реального времени - советы, 
направленные на стимулирование и 
принятие взвешенного финансовые 

решения 

neo 
 

$24 млн. 

WeBank 
 

Китай,  
2015 

Интернет-банкинг, за исключением 
депозитов, 

поставка технической инфраструктуры 
для государственной блокчейн-сети 

Китая 

challenger $450 млн.

Simple США, 
2009 

Владельцы счетов получают дебетовые 
карты Visa и имеют доступ к системе 

онлайн-банкинга 

neo $117 млн.

N26 
(Number26) 

 

Германия, 
2013 

С помощью мобильного приложения 
клиенты могут инвестировать средства 

в приобретение ценных бумаг на 
бирже 

neo $50 млн. 

Starling 
Bank 

 

Великобритания, 
2016 

Предоставляет ограниченное число 
финуслуг, связанных с обслуживанием 

текущих счетов 

challenger $70 млн. 

П р и м е ч а н и е – Составлено автором по данным Challenger bank review 2020 [3] 
 
В Казахстане также активно идет цифровая трансформация. По данным пресс-службы 

Министерства цифрового развития, оборонной и аэрокосмической промышленности, общий 
экономический эффект от цифровизации в Казахстане на начало 2019 г. составил 578 млн. долларов 
США [4]. 
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Основным приоритетом в цифровизации банковской системы НБРК обозначил развитие 
мобильных платежей, биометрическую цифровую идентификацию потребителей финансовых услуг, 
применение Big data, цифровизацию банковских и страховых услуг, а также создание современной 
системы реагирования на киберугрозы [5]. 

Отечественные банки успешно переходят к обслуживанию клиентов в онлайн-режиме в формате 
24/7/365. Теперь открытие банковского счета, платежной карточки, депозита, получение кредита, 
переводы, платежи и прочее можно осуществлять онлайн. Банки активно применяют биометрические 
технологии – распознавание голоса, сканирование лица на основании фотографии или 
видеоизображения. 

Флагманами банковской системы по итогам 2019 года признаны Halykbank, Kaspibank и 
Сбербанк [6]. По данным Национального банка, за последние три года объем безналичных операций 
населения страны вырос в пять раз, а за десять месяцев 2019 года составил 10,6 трлн. тенге. В 
среднем в день населением проводится 3 млн. безналичных транзакций на сумму свыше 35 млрд. 
тенге. Операции через интернет-банкинг занимают 68% от общего объема безналичных транзакций. 

Известно, что рост безналичных операций сокращает объем теневой экономики и положительно 
влияет на финансовую культуру потребителей банковских услуг. В связи с этим, нужно отметить 
факт, что с 1 января 2020 года банки будут предоставлять налоговым органам информацию по 
расчетам картами через POS-терминалы индивидуальных предпринимателей. Эти сведения будут 
использоваться для налогового администрирования [7]. 

Однако на сегодняшний день существует проблема дороговизны приобретения 
индивидуальными предпринимателями POS-терминала (от 20 до 200 тыс. тенге) и взятия его в аренду 
у банка (при условии минимального оборота в 300 тыс. тенге). Помимо этого ИП необходимо 
ежемесячно платить от 1 до 3,5% с каждой проведенной транзакции и 5 тыс. тенге - если сумма, 
проведенная через терминал, составляет менее 800 тыс. тенге в месяц. Поэтому предприниматели 
осуществляют денежные переводы на личные карты без банковской комиссии, что снижает уровень 
прозрачности и обесценивает эффект борьбы с теневым бизнесом.  

В рамках эффективного развития государственных структур и бизнеса Казахстан серьёзно 
заинтересован во внедрении технологии блокчейн - алгоритма правды, как ее называют за 
невозможность подтасовки и корректировки информации, зафиксированной в цепочке блоков. 
Эксперты утверждают, что в ближайшие пять лет такие подходы изменят не только мировую 
экономику, но и отразятся и на других сферах жизни. В том числе, это позволит оптимизировать 
работу государственного сектора и сократит временные издержки, но решающим фактором 
внедрения блокчейна признается ее надежность. Поэтому планируется при помощи новых 
технологий проводить мониторинг перемещаемых через границу товаров, государственных закупок и 
многое другое [6]. Цифровая система защиты уже используется при формировании электронных 
очередей в детские сады и поликлиники.  

Президент Национальной ассоциации блокчейн и криптотехнологий Алан Дорджиев считает, 
что у Казахстана есть все возможности стать  крупным игроком в рамках глобальной блокчейн-
экосистемы, а одна из самых низких цен на электроэнергию в мире вызывает интерес со стороны 
иностранных инвесторов, заинтересованных в строительстве вычислительных data-центров. 

Ведущие мировые компании и финансовые институты, такие как IBM, Hyperledger, KPMG, 
Infosys, Европейский банк реконструкции и развития и другие, уже инвестируют в данные 
технологии и заинтересованы, в том числе, в развитии цифровой инфраструктуры Казахстана. 
Соответственно, у страны имеется потенциал стать новым мировым центром распределенных 
вычислений, ускорив темпы цифровизации и улучшив свой инвестиционный климат в новых для 
экономики сферах [7]. 

Cтановление DIGITAL NEO BANK PLATFORM в Казахстане эксперты считают неизбежным 
эволюционным шагом для любого банка. Речь идет о платформах, где клиенты будут получать самые 
разнообразные услуги и сервисы, а финпродукты и инструменты будут предлагаться банками ещё до 
того, как клиенты поняли, что им это надо. Условия для реализации этого проекта  создаются на базе 
МФЦА [4]. 

В 2020 году НБРК планирует внедрение технологий с элементами искусственного интеллекта 
(ИИ), которые в корне изменят традиционную финансовую систему [2]. Чем привлекательна данная 
технологическая платформа? Во-первых,  предоставлением наибольшей возможности экономии 
средств в банках; во-вторых, сглаживанием идентификации и аутентификации клиентов с помощью 
чат-ботов и голосовых помощников; в-третьих, углублением отношений с клиентами, посредством 
предоставления банком персонализированных идей и рекомендаций; в-четвертых, выявлением и 
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предотвращением мошенничества с платежами и улучшением процессов контрольных проверок, 
направленных против отмывания денег; в-пятых, возможностью использования ИИ в трансформации 
стратегии выигрыша, распространяемой на бизнес-направления банков, полезные данные, 
эффективные отношения с внешними партнерами и квалифицированными сотрудниками и т.д. 

Согласно данным автономного исследования, проведенного Business Insider Intelligence, 
совокупная потенциальная экономия для банков от приложений с искусственным интеллектом 
оценивается в 447 млрд. долларов США к 2023 году. Опрос OpenText показал хорошую 
осведомлённость 80% банков о потенциальных выгодах, предоставляемых ИИ. О планах по 
внедрению искусственного интеллекта в свои проекты рассказали 75% респондентов в банках с 
активами более 100 млрд. долларов. В настоящее время они реализуют стратегии с ИИ, по сравнению 
с 46% в банках с активами менее 100 млрд. долларов [10]. 

Преимущества цифровой экономики очевидны - развитие информационно-коммуникационных 
технологий, существенная экономия на различных издержках, связанных с производством товаров и 
оказанием услуг, мобильность и высокая скорость выполнения работ, однако, существуют и 
определенные риски. К примеру, риск фиктивного применения блокчейн-технологий и 
мошенничества, прикрывающегося технологиями, риск кибератаки сопряжённый еще огромными 
расходами для борьбы с ними. Так, Правительства и корпорации тратят почти 500 млрд. долларов 
США ежегодно на противодействие этому явлению [1]. 

Разумеется, подобные эволюционные нововведения должны сопровождаться повышением 
уровня цифровой грамотности населения. На сегодняшний день в стране развернута масштабная 
работа по обучению граждан. Курсы проходят во всех регионах на базе школ, колледжей и 
библиотек. По всему Казахстану задействовано 2 729 учреждений, в которых проходят бесплатные 
курсы по 4 направлениям:  

1. «Базовые цифровые навыки». Они включают в себя уверенное использование ПК и 
ноутбука, мобильных устройств, сети Интернет, а также затрагивают темы безопасности и защиты 
данных. 

2. «Электронное правительство и электронные государственные услуги». Тема охватывает 
навыки работы с порталом электронного правительства, включающие в себя получение необходимых 
электронных государственных услуг онлайн, не выходя из дома. 

3. «Открытое правительство». Обучение данной теме включает в себя навыки использования 
четырех компонентов портала открытого правительства: открытые данные, открытые нормативно-
правовые акты, открытый диалог и бюджеты. 

4. «Электронная торговля». Обучающий блок включает в себя навыки приобретения, продажи 
и продвижения товаров и услуг онлайн [8]. 

Согласно данным Комитета по статистике Министерства национальной экономики Республики 
Казахстан уровень цифровой грамотности населения в 2019 г. составил 79,6%. Постановлением 
Правительства Республики Казахстан предусмотрен целевой индикатор по повышению уровня 
цифровой грамотности населения к 2021 году до 81,5%, к 2022 году – 83%. 

Внедрение новых цифровых технологий также требует адаптивного правового режима. Так, в 
середине прошлого года был инициирован проект Закона РК «О внесении изменений и дополнений в 
некоторые законодательные акты Республики Казахстан по вопросам регулирования цифровых 
технологий», включающий в себя одиннадцать направлений (числе которых: биометрия, IOT, 
беспилотный транспорт) [11]. 
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понятие цифровой экономики и влияние информационных технологий в современном мире. 
Выявлены преимущества и недостатки цифровизации экономики. 
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Впервые термин «цифровая экономика» ввел в употребление американский учёный, профессор 

Массачусетского университета Николасо Негропонте ещё в 1995 году. Сейчас идея цифровой 
трансформации охватила весь мир. С появлением новых технологий, те, кто проигрывают в этой 
гонке, моментально попадают в полную зависимость от лидеров этого процесса. По оценкам 
Всемирного экономического форума (ВЭФ) цифровизация несет огромный потенциал для бизнеса и 
общества, и может принести дополнительно более $30 трлн. доходов для мировой экономики в 
течение ближайших 10 лет. Также, по прогнозам международной исследовательской компании IDC, 
40% ведущих компаний могут быть вытеснены с рынка новичками, которые с самого начала встали 
на цифровой путь. Поэтому каждая страна сегодня стремится развивать свою экономику в русле 
цифровизации, поскольку этот процесс неизбежно ведет к большому технологическому прорыву и 
стремительному рывку в будущее!  

Экономика в своём развитии проходила несколько этапов, а именно три. Первый этап – это 
аграрный, связанный с использованием земли и ручного труда. Второй этап – это индустриализация, 
развитие промышленности. И третий этап непосредственно связан с развитием информационно-
коммуникационных технологий.  

Когда информационные технологии стали частью нашей повседневной жизни? К примеру, 
услуги электронной коммерции: когда потребитель приобрел желаемый товар, выбирая на странице в 
интернете, и оплатил его с помощью тех или иных платежных средств, которые допускаются этим 
интернет-магазином, затем забрал его с точки самовывоза или с помощью доставки. Это и есть 
цифровая экономика, цифровой процесс обмена товарами или услугами. В этом случае у цифровой 
экономики есть большой плюс – это экономия на различных родах издержек, связанных с 
производством товаров или услуг. Когда между участниками рыночных отношений нет посредников. 
Это, конечно же, мобильность и скорость работы.  

В сфере развития финансовых технологий намечается новый тренд – это замена привычных 
электронных денег, связанных с эмитентами (государственные банки), на криптовалюты. Некоторые 
экономисты предполагают, что в будущем денежные купюры исчезнут и их заменят электронные 
деньги, то есть их форма изменится и перейдёт в сферу виртуальной реальности.  

По мнению Вахрушева Д.С. и Железова О.В., «криптовалюты – это особая разновидность 
электронных денег, функционирование которых основано на децентрализованном механизме 
эмиссии и обращении и представляющих собой сложную систему информационно-технологических 
процедур, построенных на криптографических методах защиты, регламентирующих идентификацию 
владельцев и фиксацию факта их смены». Однако это определение криптовалют не в полной мере 
соответствует их сущности. Криптовалюты не имеют реальной стоимости и не отражают общего 
состояния экономики конкретной страны, поскольку являются международной валютой. Идея их 
создания заключается в создании не представителей полноценных денег (например, золота), а их 
аналога, обладающего свойствами полноценных денег. Имеющийся опыт существования 
криптовалют указывает на то, что какой бы инновационной и перспективной ни была технология, она 
не может вызвать столько доверия, чтобы с ней начало работать достаточно пользователей. [1] 

Аналитики Weiss Ratings идентифицировали пять ключевых трендов, определяющих текущее 
состояние криптовалютной индустрии: 

• Значительная часть индустрии переживает заметный рост с точки зрения транзакционных 
объемов, ключевого аспекты принятия криптовалют. 
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• Более широкое принятие происходит благодаря совершенствующимся технологиям. 
• Происходит быстрое изменение способов обеспечения безопасности сетей. Набирают 

популярность монеты на основе алгоритма Delegated Proof-of-Stake (DPoS), в то время как монеты на 
основе Proof-of-Work (PoW) теряют рыночную долю. 

• Некоторые криптовалюты полностью выходят за пределы блокчейна. 
• Децентрализованные приложения-убийцы (Killer dApps) будут играть наибольшую роль при 

определении будущих победителей. В качестве примеров таких приложений можно привести: 
 децентрализованные и основанные на криптовалютах социальные сети; 
 p2p-кредитование; 
 справедливые (честные) и безопасные выборы. 
На сегодняшний день в мире существует более 120 криптовалют. В десятку криптовалют в 

категории технологического развития и уровня распространения вошли [2]: 
 
Таблица 1. Топ-10 криптовалют с наилучшим сочетанием технологий и внедрения 

Rank Name Tech/Adoption Grade 
1 XRP A 
2 EOS A 
3 Bitcoin A 
4 Ethereum A- 
5 Cardano B+ 
6 Steem B+ 
7 NEO B+ 
8 Zcash B+ 
9 Litecoin B+ 
10 Stellar B+ 

 
Цифровые технологии дают ряд преимуществ – упрощение доступа населения и бизнеса к 

государственным услугам, ускорение обмена информацией, появление новых возможностей для 
ведения бизнеса, создание новых цифровых продуктов и т.д. Однако внедрение технологий может 
спровоцировать рост безработицы. Беспокойство вызывает такой фактор риска как попадание людей 
в цифровое рабство. Речь не только о зависимости от гаджетов. Когда вся информация о человеке 
будет храниться в одном месте в электронной форме, ее хищение может быть проще и потенциально 
опаснее. То же самое касается коммерческой информации предприятий. Путем подключения к сети 
злоумышленники могут выкрасть данные с помощью вредоносных программ. Для защиты 
информации потребуются дополнительные меры безопасности, что сопряжено с лишними расходами. 
Техническая неграмотность людей – тоже недостаток. Не все готовы изучать новые технологии, 
чтобы обеспечить их максимальную эффективность. В целом, эта сфера уязвима перед человеческой 
небрежностью. Наконец, электронная форма хранения данных ставит их под риск потери ввиду 
технических сбоев оборудования. [3] 

Со всеми этими проблемами призваны справляться блокчейн-технологии, в которые в последние 
несколько лет вливаются миллионные инвестиции. Министерство цифрового развития, инноваций и 
аэрокосмической промышленности Республики Казахстан считает открытые технологии 
распределённого цифрового реестра (блокчейн) и криптотехнологий основным прорывом в сфере 
информационных технологий. В этой связи в закон РК "О цифровых технологиях" вводится целый 
ряд инновационных поправок. [4] 
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Firstly, let us talk about the meaning of Blockchain for people that are not familiar with it. The concept 

of Blockchain is explained as an online space that is used to store information about transactions such as 
time, date, and dollar amount of the recent purchase. People that are participating in a deal are stored in the 
data. Online transactions have been increasing in the last two decades, which means that banks are no longer 
critical for financial management [1].  

Other than the banking industry, there is a lot of organization that saves, invest, and lends in faster ways 
than such financial giants. Hence, such an organization uses Blockchain since it helps in cost-saving as well 
as labor. Blockchain seems to be steadily advancing in the world and changing the transaction environment. 
A lot of organizations have been using this technology to improve their services. One example can be of 
Walmart that started using the technology to improve their food safety [2]. 

The company Walmart started working with IBM to implement a Blockchain solution for food safety. 
To improve security, the company required every supplier that provides vegetables to upload their data to the 
Blockchain. The manual processes that were used before Blockchain led to time consumption and issues in 
tracking down the problems such as E. coli diseases [3]. Hence, once the company started to place supply 
chain information on the Blockchain, the process became transparent, traceable, and fully digital. Every node 
of Blockchain represented an entity that has handled the food and makes it easier for the company to see if 
there could be any infected products.  

If we talk specifically about the finance and banking industry, there are thousands of funds that are 
being regularly transferred from one place of the world to another [4]. These online transactions and funding 
make the global financial system one of the most public sectors that are being benefited by the use of 
Blockchain. People are still skeptical about using Blockchain in the banking sector [5]. Nevertheless, 
Blockchain can be as useful for banks as the internet is for media. It has the potential to solve a lot of issues 
since it is safe, decentralized, transparent, secure, and a lot cheaper to establish, operate, and manage. 

Financial institutes that do not use Blockchain have to perform a necessary function to keep people’s 
money safe and secure. This process requires a lot of mediators, which leads to an overall expensive 
experience for the company. Furthermore, the involvement of a lot of mediators can lead to a lot of errors 
and fraud. Hence, a better choice for such an organization is Blockchain technology since it aims to do the 
heavy work by securing the transactions and making the clients feel more satisfied.  

One of the banking companies that have placed their faith in the Blockchain technology is JP Morgan 
Chase. This company implemented a new division which is used explicitly for Blockchain technology. It is 
called the Quorum division that supports speedy transactions and throughput addressing challenges. Another 
major US bank called Bank of America has also filed a patent document [6]. The document was published 
for the implementation of a permissioned Blockchain to secure the records and validating other personal or 
business data. Now that significant banking industries are using Blockchain, there are a lot of issues that can 
be solved since the systems will be transparent and easy to access.  

In 2018, Deloitte introduced “Global Blockchain Survey” which represented tendencies of Blockchain 
technologies. Deloitte highlighted that this technology in not something to think about, it is a new tool to 
implement and apply [7]. 
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Table 1. 5 Major Blockchain Trends in 2018. 

Source: [7] 
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Түйіндеме: Бүгінгі күні банктердің көпшілігі өзінің стратегиялық міндеттерінің қатарында, 
қызметтерді əмбебаптандыру жəне клиенттік базаны кеңейтуді көздейді. Нарықтың серпінділігі мен 
бəсекелестіктің күшеюі банктер бизнесті əртараптандыру, жаңа бағыттарды іздеу жəне көрсетілетін 
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қызметтер спектрін кеңейту бағытындағы тұрақты жұмыс қажеттілігінің алдына қояды. Осыған 
байланысты көптеген банктер үшін электрондық қызметтерді дамыту жай ғана өзекті жаңалыққа 
емес, Қызметтің стратегиялық бағытына айналды. Сарапшылардың пікірінше, бизнесті жүргізудің 
электрондық тəсіліне көшу-заманауи банк ісіндегі ең елеулі үрдістердің бірі.  

Кілт сөздер: Депозит, банкнота, монета, айырбас, чек, несие, валюта. 
 
Қазiргi таңда нарықтық экономикада банктiкжүйенiңрөлi ерекше. Банк жүйесі- жалпы ақша-

кредит тетігі шеңберінде əрекет ететін Ұлттық Банктер мен кредиттік ұйымдардың əртүрлі түрлерінің 
жиынтығы. Банк жүйесі орталық банкті, коммерциялық банктер мен басқа да несие-есеп айырысу 
орталықтарының желісін қамтиды. Орталық банк мемлекеттік эмиссиялық жəне валюталық саясатты 
жүргізеді, резервтік жүйенің өзегі болып табылады. Коммерциялық банктер банк операцияларының 
барлық түрлерін жүзеге асырады. 

Банктiк жүйе – нарықтық экономиканың ең маңызды жəне бiртұтас құрылымдарының бiрi. 
Банктер халық шаруашылығы қызметiнiң барлық деңгейiндегi басқарумен тiкелейбайланысты 
болады. Банктiкжүйенiңнегiзгi мақсаты – несиелiкмеханизмдiжетiлдiру, ақша массасын 
реттеудегiəдiстерiнжетiлдiру, есеп айырысуды тездету жəне төлем тəртiбiн сақтау болып 
табыладыБанктiк жүйе елiмiзде қалыптасып, экономиканың ең маңызды жəне басты секторына 
айналды. Оның əр түрлi саясаттары арқылы экономиканы өтпелi кезеңнен алып шығып, 
экономикалық өсуне ықпалы зор. 

Электрондық есептер интернет желісінде қолдануымен (интернет-Банк) жəне жаңа 
Қазақстандық банк түрлеріне қатысты өзге электрондық банк қызметін ұсынады. Сонымен қатар, 
инновациялық қызметті іске асыру соммасы біздің мемлекетте тек қалыптастыру сатысында ғана, ал 
қазіргі кезде электрондық есеп жүйесі басқару банк шотында банктік карталар дүниежүзілік елдерде 
өшірілген құрал-жабдықтар ретінде қарастырылады, ал есептердің өзі халықаралық мінездемеге ие 
болды. Қазақстан банкінің халықаралық карталық жүйесіне қызығушылығы кездейсоқ емес. Мұндай 
банктік карталарды шығару дүниежүзілік банк қызмет жүйесін интегралдайды, банктің іскерлік 
имиджін көтереді жəне нарықты басып алу мен клиентураны іске тартуды қарастырады. 
Мамандардың айтуы бойынша халықаралық карталық жүйесіне қатысу кредиттік ұйымдарға жаңа 
батыс банктік технологияларымен басқаруға мүмкіндік береді, сонымен қатар үлкен масштабты 
инфрақұрылымды есептеуді қолдануға мүмкіндік береді.Электронды банктің қолайлығы: үйде 
отырып несие алуға, екінші адамға ақша жіберуге, комиссиондық төлемсіз төлем жасауға,банктағы 
кезекті күтпей қолайлы қызметтерді жасауға, дүкендерде төлем жасауға ыңғайлы. 

Электрондық банк – бұл банк шоттарын, электрондық əмияндарды қашықтықтан жəне қауіпсіз 
басқаруға, банк қызметкерінің қызметіне жүгінбестен ақша қаражатымен операцияларды жүзеге 
асыруға мүмкіндік беретін жоғары технологиялық көпфункционалды қабық. Қаржы саласында 
электрондық ақшаға бірыңғай жəне əмбебап анықтамалар жоқ. Кейбір төлем жүйелері оларды 
титулдық белгілер деп атайды, басқалары – Е-money. Бірақ, əрине, банктегі электрондық ақша алдын 
ала төленген нақты қаражатпен қамтамасыз етілген жəне оларға материалдық мəнде баламалы. 
Электрондық ақшаның айналымы желідегі төлем жүйелерінде көзделген. Қалғаны, операциялар 
нақты ақша қаражатына ұқсас. Олар тауарлар мен қызметтерді төлейді, контрагенттердің шоттарына 
аударады, сақтайды, инвестициялайды, сондай-ақ жүйеден нақты қолма-қол ақшаға шығарады. 
Интернет-банкинг жұқа клиент технологиясын пайдалана отырып, банк-клиент жүйесі бойынша жиі 
қол жетімді. Əдетте, интернет-банкинг қызметтері: шоттар бойынша үзінді көшірмелер; банктік 
өнімдер (депозиттер, несиелер, ПИФ жəне т. б.) бойынша ақпарат беру); депозиттер ашуға, несие 
алуға, банк карталарын жəне т. б. өтінімдер;  банк картасына ішкі аударымдар; Басқа банктердегі 
шоттарға аударымдар; Ÿ құралдарды айырбастау; Қызметтерді басқару үшін жеке кабинет; Қазіргі 
заманғы банктер жеке тұлғаларға Халықаралық валюта жəне қор нарықтарына (интернет-трейдинг) 
қол жеткізуге мүмкіндік беретін брокерлік қызметтерді дамытудың жаңа перспективалық бағытын 
игеруде. 

Интернет-банкинг қауіпсіздігінің маңызды қасиеті бір реттік парольдердің көмегімен 
транзакцияларды растау болып табылады(трафикті ұстап қалу қаскүнемге қаржыға қол жеткізу 
мүмкіндігін бермеуі үшін). Серверді ауыстырудың теориялық мүмкіндігі əлі де қалады, алайда 
мұндай алаяқтықты жүзеге асыру өте қиын. 

Мысалы, қазіргі кезде электронды түрде Kaspi банк жиі қолданылуда. Электронды түрде жүзеге 
асырылатын қызметтер түрі: 

1) Электрондық төлем қызметтері – электрондық банктік қызметтерді жүргізуге байланысты 
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2) Электрондық банктік қызметтер – клиенттің өзінің банктік шоттағы (шоттарындағы) ақша 
сомасы туралы ақпарат алу;  

3) Банктік шот бойынша жүргізілген операциялар, төлемдер мен ақша аударымдарын жүзеге 
асыру; 

4) Банктік шотты (шоттарды) ашумен немесе жабумен жəне банктік телекоммуникациялар 
желілері бойынша, спутниктік байланыс немесе өзге де байланыс түрлері; 

5) Ақпараттық қызметтер – Банктің ұсынуымен байланысты электрондық банктік қызметтер  
6) Клиентке оның банктік шоттары бойынша ақша қалдықтары мен қозғалысы туралы, 

жүргізілген төлемдер туралы ақпарат  
7) Ақша аудару, банктік қызметтерді ресімдеу, картаны шығару жəне қайта шығару  
8) Банк шотына төлем тапсырмасы, төлем тапсырмасы арқылы нұсқау беру;   
9) Байланыс арналары, терминалдар, ұтқыр байланыс арналары арқылы банктік шотқа ақша 

аудару қосымшалар; 
10) Шартта жəне банктік қарыз шартында көзделген өзге де электрондық банктік қызметтер 

клиентпен жасалған қызмет көрсету.  
Қорытындылай келе, интернет-банкинг-бұл банк көрсететін жаңа қызмет емес, клиентке қызмет 

көрсету нысанының өзгеруі ғана.  Мұнда телефон немесе пейджер бойынша қызмет көрсетуге ұқсас 
болады. Банк желіде жүзеге асыратын операциялар-бұл өзінің стандартты бөлімшелерінде 
көрсетілетін операциялар. Олар клиентпен қарым-қатынастың интерактивті формасымен ғана 
ерекшеленеді.  
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Түйіндеме: Қазіргі жағдайда банк секторын цифрлық түрлендіру цифрлық экономикаға айналу 
процесінің ажырамас бөлігі болып табылады. Қаржы-несиелік ұйымдарды сандық түрлендірудің 
негізі оңтайлы цифрлық стратегия болып табылады, оны əзірлеу жəне жүзеге асыру белгілі бір 
ұйымның ерекшеліктерін ескеруді талап етеді. Мақалада банк секторын цифрлық түрлендірудің 
əртүрлі тəсілдері талданады жəне ұйымның белгілі бір құрылымдық элементін түрлендірудің əртүрлі 
қажеттіліктеріне сəйкес оларды қолдану перспективалары бағаланады. 

Кілт сөздер: Цифрлық трансформация, қаржы-несиелік ұйымдар, банк секторы, сандық 
технологиялар, сандық стратегия, цифрлық экономика. 

 
Цифрландыру – бəсекеге қабілетті экономиканы дамытуды жəне халқының тұрмыс сапасын 

жаңа деңгейге көтеруді мақсат тұтқан əлем мемлекеттері жаппай ұстанып отырған тренд. Аталған 
айтулы үрдіске ілеспеген, ең бастысы бел шешіп кіріспеген жағдайда, мемлекеттің болашағы 
бұлыңғыр болатындығы сөзсіз. Ендеше ҚР Президенті Н.Ə. Назарбаев 2017 жылғы 31 қаңтардағы 
«Қазақстанның үшінші жаңғыруы: жаһандық бəсекеге қабілеттілік» атты Жолдауында «Цифрлы 
Қазақстан» мемлекеттік бағдарламасын жасаудың қажеттілігін айқындап берді: «... Біз цифрлық 
технологияны қолдану арқылы құрылатын жаңа индустрияларды өркендетуге тиіспіз. Бұл – маңызды 
кешенді міндет. Елде 3D –принтинг, онлайн-сауда, мобильді банкинг, цифрлық қызмет көрсету 
секілді денсаулық сақтау, білім беру ісінде қолданылатын жəне басқа да перспективалы салаларды 
дамыту керек. Бұл индустриялар қазірдің өзінде дамыған елдер экономикаларының құрылымын 
өзгертіп, дəстүрлі салаларға жаңа сапа дарытты. Осыған орай, Үкіметке «Цифрлы Қазақстан» жеке 
бағдарламасын əзірлеуді жəне қабылдауды тапсырамын. ... Цифрлық индустрияны дамыту басқа 
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барлық салаларға серпін береді. Сондықтан Үкімет ІТ саласын дамыту мəселесін ерекше бақылауда 
ұстауға тиіс» [1].  

2017 жылдың 12 желтоқсанында Үкімет тарапынан ұлттық компаниялардың, мемлекеттік 
корпорациялардың сарапшыларын, халықаралық консультанттарды тарта отырып əзірленген 
бағдарлама қабылданды. "Цифрлық Қазақстан" мемлекеттік бағдарламасының мақсаттары орта 
мерзімді перспективада Қазақстан Республикасы экономикасының даму қарқынын жеделдету жəне 
цифрлық технологияларды пайдалану есебінен халықтың өмір сүру сапасын жақсарту, сондай-ақ 
ұзақ мерзімді перспективада Қазақстанның экономикасын болашақтың цифрлық экономикасын 
құруды қамтамасыз ететін түбегейлі жаңа даму траекториясына көшіруге жағдай жасау болып 
табылады.  

Қазіргі уақытта қаржы жүйесі цифрлық экономиканың заманауи талаптарына сəйкес дамуда. 
Қаржы секторы экономиканың маңызды элементі болып табылады, оның жай-күйіне болып жатқан 
өзгерістердің жылдамдығы мен сапасы тəуелді. Қазіргі уақытта электрондық төлемдер мен 
электрондық сауда қаржы секторының ажырамас бөлігі болып отыр. Қаржы саласы клиенттермен 
өзара іс-қимыл жасау үшін инновациялық технологиялар мен цифрлық сервистерді енгізу мен 
қолдануда дəстүрлі түрде көшбасшы болып табылады. Барлық дерлік банктер қызметтерін 
қашықтық арналар арқылы ұсынады. Банктердің 80% жеке тұлғаларға сервистерін интернет жəне 
мобильдік банкинг арқылы көрсетеді, банктердің 55% өз қызметтерін мобильдік қосымша негізінде 
ұсынады. 2018 жылмен салыстырғанда, 2019 жылы интернет жəне мобильдік банкингті 
пайдаланумен жеке тұлғалардың төлемдер көлемі 2,6 есе өсті. Инвесторлар үшін брокерлермен 
клиенттің электрондық цифрлық қолтаңбасы негізінде сауда операцияларын жүргізуді жəне жеке 
кабинет арқылы электрондық қызметтерді көрсетуді қоса алғанда, электрондық қызметтерді 
көрсету тəртібі оңтайландырылды. Бұл нарыққа өңірлік инвесторлардың қол жеткізуін жеңілдетіп, 
инвесторларға əлемнің кез келген нүктесінен қазақстандық қор нарығында қаржы құралдарымен 
сауданы жүзеге асыруға мүмкіндік берді [2].  

Цифрлық трансформацияның арқасында бизнес-модельдер мен банк секторын дамыту 
тұжырымдамалары жетілдірілуде: интернет-банкингтің пайда болуынан бастап дəстүрлі ақша 
операцияларының түрленуіне дейін. Инновациялық даму бұл банктердің тиімділігінің тұрақты жəне 
ұзақ мерзімді өсуінің басты мүмкіндігі. Таяу онжылдықтарда қаржы секторының цифрлық дамуы 
жеделдетіліп, банк секторындағы сандық трансформацияны дұрыс басқару, бəсекелестік ортада 
айрықша артықшылыққа ие болады. Банктерді цифрлық трансформациялау ең алдымен клиенттердің 
қажеттіліктерін жақсы түсінуге бағытталған: адамдар мен ұйымдар банктермен оңай əрі арзан қарым-
қатынас жасағысы келеді, сондықтан цифрлық экономика жағдайында банк секторы ең заманауи 
қызметтерді ұсынуға дайын болуы керек.  

Цифрлық түрлендіру немесе трансформациялау процесі бизнес-модельдерді жақсарту, сондай-ақ 
бизнестің тиімділігін арттыру мақсатында цифрлық технологияларды қолдануды білдіреді. Бұл 
процесс инновациялық технологияларды тұрақты негізде енгізуді көздейді, бұл бүкіл экономиканы 
сандық  трансформациялауға əкеледі. Цифрлық технологияларды қолдану банктермен, үкіметпен 
жəне əлеуетті клиенттермен өзара əрекеттесу тəсілдерін жақсартады. 

Цифрлық түрлендіру банктік қызмет көрсетудің заманауи əдістерін кеңінен енгізуді білдіреді. 
Бұл жағдайда банк филиалдарының саны қысқарды, сонымен қатар көптеген банк қызметтері онлайн 
қызметтерге ауыстырылуда, əсіресе несие беру немесе қаражат салу кезінде. Банк секторының 
мұндай өзгеруінің кемшіліктері де бар: атап айтсақ, аға буын сандық даму процесінің қарқынымен 
ілгерілемеуі мүмкін жəне ол үшін бизнесті жүргізудің дəстүрлі əдістерінен толығымен бас тарту 
жақсы емес, дегенмен банктерге толықтай онлайн режимінде өту пайдалы, ал қазірде тек мобильді 
сандық режимде жұмыс істейтін банктер бар платформалар. Мысал ретінде Ұлыбританиядағы 
AtomBank-ті айтуға болады, онда клиенттермен жұмыс істеуге арналған жеке кеңселері жоқ, барлығы 
(ағымдағы шот ашудан бастап несие беруге дейінгі) мобильді қосымшаның көмегімен жүзеге 
асырылады [3]. 

Біздің елде де соңғы жылдары интернет жəне мобильдік қосымшалар арқылы онлайн қызметтер 
көрсету қаржы саласындағы ең маңызды үрдіс жəне бүгінгі күні Қазақстанның барлық банктерінде 
дерлік қашықтан банктік қызмет көрсету жүйесі енгізілген. Қазақстан Ұлттық  банкінің мəлметтері 
бойнша мобильдік банкинг қызметтерін банктердің 80%-ы көрсетеді, олар банктердің бүкіл 
клиенттер базасының шамамен 90%-на қызмет көрсетеді. Бұл жүйелерде шамамен 10 миллион 
пайдаланушы тіркелген, олардың 40%-ы дерлік операцияларды тұрақты түрде жүргізеді.Күн сайын 
халық цифрлық банкинг арқылы 6 миллиард теңге сомаға 400 мың транзакция жүргізеді. Бизнес 
субъектілеріне қаржы операцияларының жетпіс пайызына да қашықтан қызмет көрсетіледі [4]. 
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Сандық технологиялардың жетістіктерін қолдану банктік қызметтердің əмбебап жəне тəулік 
бойы қол жетімді болуына байланысты клиенттік базаны кеңейтеді. Банк секторын цифрлық 
түрлендіру процесі келесі элементтерді қамтиды: клиенттердің тəжірибесін талдау, ұсынылатын 
өнімдер мен қызметтерді цифрландыру, сонымен қатар ұйымның ішкі процестерін түрлендіру. 
Цифрлық түрлендіру клиенттердің тəжірибесін мұқият зерттеу жəне қазіргі қажеттіліктерді талдау 
жəне жаңаларын анықтау арқылы қамтамасыз етіледі. Бұл банктік қызметтерді тұтынушылар 
банктердің инновациялық дамуының қозғаушы күші болып табылады, өйткені олар өз 
қажеттіліктерін білдіру арқылы заманауи банктік өнімдер мен қызметтерге қойылатын талаптарды 
қалыптастырады. Клиенттер белгілі бір қызметті алу қаншалықты оңай жəне ыңғайлы болғанына 
байланысты банктермен өзара əрекеттесу тəжірибесін бағалайды, сондықтан банк секторы үнемі 
клиенттердің тəжірибесін зерделеп, жұмысындағы кемшіліктерді анықтауы керек, өйткені жаңа 
клиенттер қажет болады сондықтан да жаңа технологияларды қолдану үлке жетістікке əкеледі  

Бұрын банктік қызмет өнімділігі мен қызметтерін сату көлемінің артуы арқылы бағаланған 
болатын, алайда цифрлық экономика дəуірінде банктер қазіргі заманғы цифрлық қиындықтармен 
санасуға мəжбүр болды: қазіргі уақытта банктер шұғыл қажеттіліктеріне қарай клиенттерге 
бағытталған. Интернетке қол жетімді ұялы телефон арқылы миллиардтаған əлеуетті клиенттерге 
қызмет көрсетуге болады, бұл бəсекелік артықшылықты сақтау үшін банктерді сандық 
технологияларын үнемі жетілдіруге мəжбүр етеді. «БанкЦентрКредит» онлайн-банкингті 
алғашқылардың бірі болып жүзеге асырды: енді клиенттер айына орта есеппен екі рет банк 
филиалдарына барады, ал олар айына 18 рет мобильді банкинг қызметін пайдаланады «Ұлттық банк» 
жаңа технологияларды енгізуге байланысты жобаларды іске асыруда. 2018 жылы наурызда блокчейн 
технологияся базасында «Invest Online» жүйесі ске қосылды. Осы платформаның көмегімен 
клиенттер олайн-режимнде Ұлттық Банктің бағалы қағаздарына қаражатты орналастырады [4]. 

Банктердің ішкі процестерінің өзгеруі де банк секторының сандық дамуының маңызды шарты 
болып табылады. Цифрлық, тұтынушыларға бағытталған технологияларды енгізумен қатар, басқару, 
көшбасшылық жəне бақылау тəсілдерін жетілдіру қажет. Цифрлық экономикада кадрлардың қажетті 
дағдыларының болмауы банктердің толыққанды цифрлық түрленуіне кедергі болуы мүмкін. 
Клиенттермен қарым-қатынасты басқару жүйелері (CRM) арқылы деректерді талдаудың заманауи 
технологияларын қолдану банктердің сандық түрлендіру элементтерінің бірі болып табылады, 
дегенмен статистика көрсеткендей, төрт банктің біреуі ғана өз қызметінде деректерді талдау жүйесін 
енгізуді жоспарлайды. 

Банктерді цифрлық түрлендіру цифрлық стратегияны əзірлеуге жəне қолдануға негізделген 
кешенді тəсілді қажет етеді. Сандық түрлендіру қаржы-несиелік қызметтің барлық аспектілерін, 
соның ішінде банкті басқару тетіктерін қамтиды, сондықтан банк секторын цифрлық түрлендіру 
бизнестің максималды тиімділігіне қол жеткізуге көмектесетін шешімдерді əзірлеу үшін басқа даму 
стратегиясымен келісілуі керек [5]. 

Цифрлық стратегия төрт негізгі мəселені шешуге бағытталуы керек: цифрлық технологияларды 
енгізу, қызметтердің құнын құру процесінің трансформациясы, цифрландырудың қаржылық 
аспектісі, сондай-ақ ұйымдық құрылымды өзгерту [6].  

Цифрлық стратегияны сəтті жүзеге асыру үшін дамудың жоғарыда аталған бағыттарын ұстану 
қажет, бұл көбінесе банктің жұмыс үлгісіне байланысты. 
Барлық банктер үшін қолайлы бірыңғай операциялық модель жоқ, сондықтан банктің мерзіміне, 
оның құрылымына жəне көрсетілетін қызметтерге байланысты цифрлық стратегияны іске асыруда 
əртүрлі модельдер бар [7]: 

1. Федеративті модель. Операциялық модельдің бұл түрі негізінен цифрлық трансформацияны 
кезең-кезеңімен жүзеге асыратын ірі банктерге, олардың əртүрлі қызмет салаларында қолданылады. 
Мұндай жағдайда, кейбір бөлімдер цифрлық стратегияны іске асыруға қатысады, цифрлық 
технологиялар шығындарының ағымын дербес реттейді жəне қызметкерлердің біліктілігіне жаңа 
талаптарды қолданады, ал басқа бөлімдер цифрлық трансформацияға қатыса алмайды. 

Уақыт өте келе, банктің барлық қызметкерлері сандық түрлендірудің артықшылықтарын 
бағалайды жəне осы процесті енгізуге кіріседі деп күтілуде. Осы операциялық модельдің мысалы 
электрондық құжат айналымына көшу болып табылады: инновация бөлімшеден екіншісіне ауысады 
жəне уақыт өте келе банк қызметіне үнемі енгізіліп отырады. 

2. Ортақ қызметтер моделі. Егер компания цифрлық трансформацияның маңыздылығын түсіну 
кезеңінен өтіп, цифрлық стратегияны жүзеге асырудың алғашқы қадамдарын жасаған болса, онда 
банктің салыстырмалы түрде үлкен мөлшерімен осыған ұқсас функцияларды бір 
орталықтандырылған бөлімге беруге негізделген бірлескен қызметтердің моделін қолдануға болады. 
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Белгілі бір операцияларды орындауға жауап беретін бөлім Ортақ қызметтер орталығы болады. Ұқсас 
модель аутсорсингтің аналогы болып табылады, онда кейбір функцияларды сыртқы контрагент 
қамтамасыз етеді. Осы операциялық модельді құрудың негізгі мақсаты - банк ішіндегі іс-əрекеттің 
үйлесімділігін арттыру жəне стандартты қайталанатын шаралардың, демек, белгілі бір банктік 
операциялардың шығындарының болмауына байланысты қолданыстағы бизнес-процестерді 
рационализациялау. 

3. Стратегиялық құзыреттілік орталықтарын құрудың үлгісі. Цифрлық трансформация 
жағдайында банктің операциялық моделін дамытудың келесі кезеңі құзыреттілік орталықтарын 
қалыптастыру - мəліметтерді жинау жəне талдау жəне оларды мүмкіндігінше тиімді пайдалану 
жолдарын құру арқылы ақпараттық жүйелер мен бизнес-процестерді басқаратын құрылымдық 
ұйымдық бөлім. Ұйымдастырушылық құрылымның осы элементінің болуы сандық стратегияны іске 
асыру бойынша əрекеттерді үйлестіруге, нарықтық үрдістерді болжауға жəне банктің бəсекеге 
қабілеттілігін арттыру үшін дұрыс орналастыруға мүмкіндік береді. 

4. Сандық жұмыс моделі. Бұл модель сандық түрлендірудің соңғы сатысында тұрған банктерде 
жүзеге асырыла алады; Əдетте, модель «таза ойыншылар», яғни моноқалалық ұйымдар үшін 
жарамды. Бизнесті жүргізуге арналған сандық платформаның болуы сандық операциялық модельдің 
белгісі болып табылады. Қазіргі уақытта бұл модель мобильді төлем жүйелерін ұсынатын 
компанияларда немесе қазіргі заманғы онлайн-банкинг негізінде құрылған банктерде қолданылады. 
Жалпы алғанда, банк секторы жұмыс істеп тұрған модельдердің дамуының осы кезеңіне ұмтылуда, 
өйткені уақыт өткен сайын клиенттердің саны əр түрлі банктік өнімдер мен қызметтерді алу үшін 
банк бөлімшесіне барудың қажеті жоқ екенін түсінеді, бірақ сіз сандық технологиялардың 
жетістіктерін пайдалана аласыз. 

Қаржы секторын дамыту тұрғысынан цифрлық трансформациялау жаңа жұмыс ортасын 
қалыптастыратын бизнесті жүргізудің қолданылған əдістерін жетілдіру ретінде қарастырылады. Банк 
процестерін цифрландырудың арқасында цифрлық технологияны қолдану арқылы кəсіби мəселелерді 
шешуге қабілетті кадрлар қажет болады. Сандық операциялық модельдерді құру тек персоналдың 
біліктілігін арттыруды ғана емес, сонымен қатар жаңа қызметкерлер ретінде жалдауға да, жұмысқа 
орналасуға да болатын сандық технологиялар (CDO) директоры немесе Инновациялық даму 
жөніндегі директор (CInO) сияқты жаңа лауазымдарды жасауды талап етеді. жұмыс істейтін банктің 
қызметкерлерінен таңдалады. 

Сандық технологиялар мен компьютерлік жүйелердегі прогресс банк секторына бизнесті 
жүргізудің дəстүрлі тəсілдерін жаңартып, тиімді жұмыс істеуге мүмкіндік береді. Сарапшылар банк 
секторын цифрлық қайта құру процесінің негізгі үш тəсілін анықтайды. 

Əлемдегі банктердің 26% -ы ұстанатын алғашқы тəсіл цифрлық технологияны жеке жоба ретінде 
енгізуге негізделген, ол толық ауқымды цифрлық трансформацияны білдірмейді. Бұл жағдайда 
пилоттық жобаларды ұзақ мерзімді жоспарлау жəне іске асыру негізінде цифрлық түрлендірулер 
кезең-кезеңімен енгізілуде. 

Екінші тəсіл бастапқыда цифрлық экономиканың қажеттіліктерін ескере отырып құрылған 
еншілес компанияны құру арқылы жүзеге асырылады. Сандық түрлендірудің бұл əдісі ең танымал 
жəне оны 42% банктер қолданады. Бұл тəсілдің артықшылығы - ұзақ мерзімді перспективада 
клиенттердің қажеттіліктеріне нақты назар аудару, əр түрлі саладағы мамандарды (ақпараттық 
технологиялар, бағдарламалық қамтамасыз ету, аналитика, маркетинг) қоса алғанда, ұйым ішінде 
топтар құру, соның арқасында ұйымдық құрылымның жоғары икемділігі, сонымен қатар қызметтің 
жаңа бағыттарын сынап көру мүмкіндігі. қолайсыздықсыз. 

Банктерді цифрлық түрлендірудің үшінші тəсілі цифрлық технологияны ұйымның басты 
құндылығы ретінде тануға негізделген. Бұл əдісті басқа тəсілдермен біріктіруге болады, алайда ол 
банктің барлық ішкі жəне сыртқы процестерін қайта құру арқылы цифрлық стратегияны неғұрлым 
толық жүзеге асыруды білдіреді. Қазіргі уақытта банктердің 32% -ы осы əдісті қолдана отырып, 
сандық түрлендіруді жүзеге асыру жолында. 

Қазіргі уақытта цифрлық түрлендіру банктердің бəсекеге қабілеттілігін қолдаудың ажырамас 
бөлігі ретінде қарастырылады: орта есеппен банк операцияларының үштен бірі сандық технологияны 
қолдану арқылы жүзеге асырылады [8]. Сандық технологияның кеңінен енгізілуі қоғамның 
қажеттіліктерімен байланысты, олар инновациялық дамудың қазіргі кезеңінде банк секторында 
технологияны қолдану арқылы қол жеткізілген барлық артықшылықтарды біледі. 

Қорытындылай келе, цифрлық трансформация процесі белгілі бір банктің сипаттамалары мен 
қажеттіліктерін ескере отырып жасалған сандық стратегияға негізделуі керек. Трансформацияның 
ұтымды сандық стратегиясын іске асыру жекелеген банктерге, содан кейін бүкіл банк секторына 
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тиімділігін арттыруға жəне қаржы-несиелік ұйымдар мен тұтастай экономиканы дамытудың жаңа 
кезеңіне шығуға мүмкіндік береді. 
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Түйіндеме: Бүгінгі таңда шетелдіктер ғана емес, қазақстандықтар да криптавалютаға қызыға 

бастады. Экономиканың тұрақты өсімін міндеттеген тапсырмаларды есепке алсақ, криптовалютаның 
құрылуы тұрақты əрі сенімді өсімге қосымша қызмет етуі мүмкін. Мақалада криптовалюта, оның 
ішінде биткоиннің жұмыс істеу механизмдері, крипто-валюта эмиссиялары мен айрықша 
ерекшеліктері қарастырылады. Криптовалюта инновацияларының ел экономикасына, оның шінде 
қаржы жүйесіне əсері жəне қолданыстағы артықшылықтары мен жағымды жақтары зерттеледі.  

Кілт сөздер: Криптовалюта, жаңа технологиялар, биткоин, блокчейн технологиясы 
цифрландыру,  электронды ақша, цифрлық валюта, криптография, интернет. 

 
ҚР Президенті Н.Ə. Назарбаев 2017 жылғы 31 қаңтардағы «Қазақстанның үшінші жаңғыруы: 

жаһандық бəсекеге қабілеттілік» атты Жолдауында: "Нарықтық экономиканы жаппай цифрландыру 
тұтас саланың жойылуына жəне мүлде жаңа саланың пайда болуына алып келеді. Бұл елде болып 
жатқан ұлы өзгерістер – əрі тарихи сын-қатер, əрі  Ұлтқа берілген мүмкіндік. Сондықтан елдің 
жаһандық бəсекеге қабілеттлігін қамтамасыз ететін эконмикалық өсімнің жаңа моделін құру қажет. 
Ал ол, біздің елде ғана емес, əлемдік қаржы құрылымына өзгерту қажеттілігі туып отырғанын, яғни 
халықаралық есеп-айырысудың төлем бірлігін енгізу мəселесін қарастыратын кез келді. 
Цифрландыру, технологиялардың дамуын ескеретін болсақ, мұндай бірлік криптовалюта түрінде 
енгізілуі керек. Криптовалюта əлемді инфляциядан жəне сауда қатынастарындағы қателіктерден 
аулақ болуға көмектеседі. Валюта қарапайым, ашық əрі тұтынушыларға бағынышты болуы керек."- 
деп атап көрсетті [1].  

Соңғы кезде Қазақстанда да, басқа дамыған елдерде де криптовалюта, биткоин, блокчейн 
технологиясы деген сөздер көбейіп кетті. Криптовалюта – сандық валютаның түрі. Оның эмиссиясы 
мен есеп-қисабы түрлі криптографиялық əдістерге негізделген. 

Криптовалюта - жаңа технологиялар мен үкіметтің бақылауынсыз жүргізуге 
негізделген төлемдер мен ақша аударымдарының жылдам, əрі сенімді жүйесі. Криптовалюта сөзін 
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негізінен көптен бері қаржы, ақпараттық технология саласындағы сарапшылар жиі айтып жүр. Бұны 
қарапайым тілмен түсіндірсек, "ақша" сияқты жалпылама атауға ие, яғни ақшаның электронды түрі. 
Тек айырмашалығы - оны қолма-қол емес, электронды сандық жүйе ретінде пайдаланасыз.  

Интернетті ХХІ ғасырдың ең ұлы жаңалығы десе артық айтқандық болмас. Қазіргі күні 
смартфон ұстайтын мектеп оқушысынан бастап, зейнеткерге дейін барлық адамдарға интернет 
қолжетімді. Бұның өзі ғаламторды тек ақпарат алу құралы болып қана қалмай, адамдар үшін аса 
қажетті басқа да сан түрлі қызметтерді атқаруына мүмкіндік беруде. Электронды əмияндар арқылы 
енді  интернет арқылы қалаған затынңды сатып алуыңа, сатуыңа, түрлі инвестициялық жобаларға 
қатысып, ақша табуыңа болады. Интернет əкелген ең үлкен жаңалықтың бірі – электронды ақша. 

Интернетте жасалып, сонда əрекет ететін орталықсыздандырылған цифрлық валюта. Ол 
криптографиялық («құпия жазу»  деген сөзден шыққан, өзгертуге келмейтін таңбалар жиынтығы) 
технологиялармен қорғалған. Атауы да содан шыққан.  Бұл ақша бірліктерінің физикалық баламасы 
жоқ, олар тек виртуал кеңістікте ғана жүреді. Қарапайым тілмен айтсақ, бұл онлайн-ойындағы тиын-
теңгелерге ұқсайды, тек оны ойында ғана емес, ауқымдырақ мақсатта да қолдануға болады [2]. 

Криптовалюта немесе цифрлық ақша жасауға алғашқы қадамдар өткен ғасырдың 90-шы 
жылдары жасалған екен. Дегенмен де, алғашқы цифрлық ақша қолданыстағы мемлекеттік 
валюталармен бəсекелесе алмай, айналымнан тез шығып қалды. 1989 жылы Дэвид Шаум Digi Cash 
цифрлық валютасын шығарған болатын. Дегенмен, он жылдай уақыт аралығында бұл цифрлық 
валюта басқа да сол тұста дүниеге келген бірнеше  электронды ақшалармен бірге банкротқа ұшырап, 
тіпті оны шығарушылардың үстінен қылмыстық іс қозғалды. 

Бұның өзі цифрлық ақшаның болашағы жоқ деген тұжырымға келуге мəжбүрлегендей болған. 
Алғашқы цифрлық валюталар шығару идеясы неге сəтсіздікпен аяқталды? Оған түрлі обьективті 
себептер бар еді. Оның ішіндегі ең көкейге қонымдысы: ол кезде электронды сауда əлі кең 
таралмаған болатын, өйткені интернеттің өзі қазіргідей  жалпыға қолжетімді емес еді.  

Енді криптовалюта өз тарихи жолын бастаған 2008 жылға келейік. Сол жылы жапондық Сатоши 
Накамото деген азамат «Биткоин: p2p-электронды ақша жүйесін» жасады. Накамото бұрынғы 
электронды ақшалардың сəтсіздігінің тарихын талдап, ондағы қателіктерді жасамауға тырысты. Ол 
жүйелер қатаң орталықтанған жəне азаматтардың сеніміне негізделген еді. Жаңа электронды ақшада 
Накамото екі фундаментальды проблемаға назар аударды: қолданыстағы қалыпты қаржы жүйесімен 
жұмыс істеу жəне мемлекеттік, мəселен АҚШ доллары бағамына баламалау. 

Криптовалютаның  өзіне тəн мынадай үш ерекшеліктері бар:  
- Криптовалюта адамдардың сеніміне негізделмеген. Криптовалютаны басқару жүйесі 

жұртшылықтың сенімін қажет етпейді жəне оған үшінші жақ қатыстырылмайды. Мұнда сенімді 
тексеру ауыстырады. p2p - желісінің активтері оған қатысушылар тарапынан толықтай бақылауда 
болады жəне олардың арасында басқа делдалдардың араласуынсыз (банк құрылымдары сияқты) 
бірден аударым жасалады. 

- Криптовалюта ешқашан өзгермейді. Блокчейн технологиясы криптовалютаны іс жүзінде 
ешқашан өзгермейтін етеді. Ол ауыстырылмайды, кейінге қалдырылмайды, көшірімі жасалмайды, 
жасырып немесе өзгертілмейді. Бұндай жағдайда криптовалютаға қатысты ешкім, ешқандай 
жағдайда алаяқтық жасай алмайды, ол адам тарапынан жіберілетін қателіктерден де ада. Бұл 
криптовалютаның шексіз ашықтығын қамтамасыз етіп, банкте сақталған кəдімгі ақшадан 
ерекшелейді. 

- Криптовалюта орталықтандырылмаған. Криптовалютаның жаңа монеталары тұрақты түрде 
жəне ашық жағдайда жасалады. Мəселен, биткоинды алып қарайық, оның құрылымы 21 миллион 
данадан артық шығарылуға жол бермейді. Ал мемлекеттік  евро, доллар сияқты валюталарда бұндай 
шектеу жоқ, оны мемлекет басқарып, қанша шығарғысы келсе, сонша шығара алады. Бұның өзі 
айналымдағы кəдімгі валюталардың криптовалютадан өзгеше, қатаң орталықтанғанын көрсетеді [3]. 

Криптовалютаның жағымды жақтары: 
- Кодтың ашықтығы. Бұның өзі кез-келген адамның криптовалютаны жасауына мүмкіндік 

береді. Бұл процестің аса күрделілігіне қарамастан, біраз адамдар осы тəсілмен күнкөрістік ақша 
табуда. 

- Құпиялылығы. Классикалық ақшадан ерекшелігі, ақша аударымы кезінде криптовалютаның 
қожайыны кім екенін анықтау, зерттеу мүмкін емес. Ақша аударымы кезінде тек əмиянның нөмірі 
мен ақша сомасы ғана көрінеді. Басқа ешқандай мəлімет берілмейді. 

- Орталықтанбаған. Криптовалюта тəуелсіз ақша жүйесі болып табылады. Оның эмиссиясын 
ешкім реттеп, есепшоттағы ақша айналымын ешкім бақыламайды. Оның дəл осы ерекшелігі интернет 
желісіндегі көп адамдарды қызықтырып отыр. 
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- Шектеулілігі. Криптовалюта белгілі бір мөлшерде ғана шығарылады, бұның өзі кəдімгі ақшада 
болатын қаржы дағдарысы, инфляция қатерлеріне жол бермейді. 

- Ақырсында, сенімділігі. Криптовалюта есепшотын бұзып, ұрлап алу қатері мүлдем жоқ, ол өте 
сенімді қорғалған. 

Қазіргі қолданыстағы криптовалютаның түрі - Биткоин. Бұл ең алғаш пайда болған жəне 
криптовалюталарға жол салған электронды ақша.  Он жылдан астам уақыт ішінде биткоин бағамы 
мыңдаған есе өсіп, қазіргі күні бір биткоин монетасы 8097 АҚШ долларына тең болып отыр. Өткен 
жылы оның бағамы 10 мың доллардан асып жығылғанын ескерсек, алдағы уақытта бұл көрсеткіштің 
өзгеретіні анық. 

Екінші танымал криптовалюта Эфириум (ЕТН) деп аталады. Оның негізін салушы Виталий 
Бутерин. 2013 жылдан бері жұмыс істейді. Ашық платформада жұмыс істейтін эфериумде  блокчейн 
технологиясы біршама жеңіл. Бұның өзі оның болашағына кең жол ашады. Қазіргі күні эфериумның 
бағамы 200 доллардың ауқымында. Дегенмен, сарапшылар 2020 жылы ЕТН бағамы долларға 
шаққанда 7-8 есеге дейін өседі дегенді айтып отыр. Бұның өзі ақшасын құнсызданудан сақтағысы 
келетін инвесторлар үшін мықты инвестициялық құрал болатын түрі бар. Өзіңіз ойлап қараңыз, қазір 
сіз биткойнды 8097 доллар бағамымен сатып алдыңыз делік. Бір жылдан кейін оның бағамы 10, тіпті 
15 мың долларға жетеді. Ол кезде валюта бағамы айырмасына сай, сіз біраз ақша табасыз. 

Криптовалютаның əлемдегі танымалдығы Қазақстанға да жетті. Жұрт оған қызығушылық таныта 
бастады. Көп адам істің мəн-жайына бармастан, қолындағы ақшасын криптовалютаға айналдырып та 
жатыр. ҚР Қаржы министрлігінің Мемлекеттік кірістер комитеті хабарлағандай, Астанадағы OneCoin 
псевдокриптовалюталық пирамидаға екі жылдың ішінде  салымшылардан 2,2 млрд теңге құйылған 
екен.   

МКД деректері бойынша, олар осы криптовалютаның айрықша екенін жарнамалап, оның бағамы 
шапшаң көтеріліп, келешекте мол табысқа кенелтеді жəне онымен тауарлар мен қызметтер ақысын 
төлеуге болады, жаңа салымшылар тартқаны үшін көп деңгейлі бонустар жүйесі көзделген жəне 2018 
жылы криптовалюта əлемдік биржаларға шығады деп сендірген. Осылайша, жұртты 140 евродан 118 
000 евроға дейін тұратын трейдер пакеттерін сатып алуға иландырған. 

Қай жерде табыс болса, сол жерде алаяқтық қоса жүретіні белгілі. Сондықтан, криптовалюта 
төңірегінде де алаяқтықтар да көрініс беруде. Осыған орай, мұндай алаяқтықтарға алданып қалмайын 
десеңіз, криптовалюта жөнінде ақпараттар алып, оның не екені туралы біліп алғаныңыз жөн. [4]. 

Осылайша, криптовалюта-ақша айналымындағы жаңа сөз. Оның пайда болуы уақыт 
қажеттілігімен байланысты. Криптовалюта нақты көрінісі жоқ екеніне қарамастан, олар дəстүрлі 
валюталық бірліктермен тең дəрежеде нарықтағы түрлі операцияларға қатыса алады. Қазіргі уақытта 
криптовалюта табудың бірнеше жолдары, сондай-ақ олардан пайда алу нұсқалары бар жəне оларды 
ең озық пайдаланушылар пайдаланады. Криптовалюта өзінің сипаттамалары бойынша дəстүрлі 
ақшаларға ұқсас, алайда, сандық ақшаға қазіргі ақпараттық кеңістікте танымалдыққа ие болуға 
мүмкіндік беретін бірқатар принципті айырмашылықтар бар. 

Жалпы қорытындылай келе криптовалюта өзін цифрлы экономикаға керек екендігін көрсете 
білді. Блокчейн негізінде криптовалюта енгізумен қолма қолсыз ақша айналымына өту қаржы 
ағындарын ашық етіп, жемқорлық пен көлеңкелі экономиканы жоюға көмектеседі. Егер 
криптовалютаны елімізге толық кіргізіп оны тиімді қолдана алсақ экономикамызда елеулі өзерістер 
орын алып, көптеген инновациялық жетістіктерге жетеміз деген сенімдемін. 
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Түйіндеме: Мақалада цифрлық экономиканың қаржылық сектордағы цифрлық активтердің, 

цифрландыру жүйесі баяндалады. Басты назар «Цифрлық Қазақстан» мемлекеттік бағдарламасына, 
оның мақсаттарын, мазмұндылығын жəне еліміздің əлеуметтік-экономикалық даму міндеттерін 
шешудің маңыздылығына бағытталды. 

Кілт сөздер: цифрлық экономика, қаржы активі, қаржы секторы, банк. 
 
Цифрлық экономика-əлемдегі ең қарқынды дамып келе жатқан салалардың бірі. Бұл 

инновациялардың жəне кəсіпорындардың дамуының маңызды қозғаушы күші. Цифрлық 
технологиялар ғасырына көшумен оның əсері елдердің бəсекеге қабілеттілігінің ауқымында да елеулі 
болды. Сандық экономика дегеніміз не жəне қазіргі əлемде қандай рөл атқаратыны туралы көбірек 
білейік. «Цифрлық Қазақстан» мемлекеттік бағдарламасы  – бұл цифрлық технологияларды қолдану 
есебінен елдің əрбір азаматының тұрмыс деңгейін арттыруды көздейтін маңызды кешенді 
бағдарлама.  Елбасымыз елімізде «Цифрлық Қазақстан» бағдарламасын енгізген болатын. Мемлекет 
басшысы бұл секторды енгізудің негізгі мақсаты- қазақстандықтардың өмір сапасын арттыру, əрі 
ұлттық экономиканы цифрландыру Сандық экономика – бұл ірі кəсіпорындардың, сондай-ақ шағын 
жəне орта бизнес үшін инновациялық сандық технологиялар сияқты онлайн мүмкіндіктерін  
пайдалану. Елбасы жолдауында айтып кеткендей:” Цифрлық Қазақстан” мемлекеттік 
бағдарламасының мақсаты - орта мерзімді болашақта цифрлық технологияларды қолдану арқылы 
экономикалық даму қарқынын жеделдету жəне халықтың өмір сүру сапасын жақсарту, сонымен 
қатар ұзақ мерзімді  цифрлық болашақ экономикасын құруды қамтамасыз ететін экономиканың 
түбегейлі жаңа даму жолына өту үшін жағдай жасау. Сандық технология дамыған елдердегі 
экономиканың құрылымын өзгертіп, дəстүрлі салаларға жаңа сапа береді. Сондай-ақ, Қазақстан 
цифрлық технологияны қолдану арқылы құрылатын жаңа өндірістерді игеруі керек. Мемлекет 
басшысы бұл туралы былтыр 31 қаңтарда жолдаған жолдауында айтты. Содан кейін «Цифрлық 
Қазақстан» бағдарламасын əзірлеу тапсырылды [1]. Алғашқы жаңа технологияларды қаржы 
ұйымдары белсенді жəне сəтті қолданады. 

Қаржы секторы экономиканың маңызды элементі болып табылады. Қазіргі уақытта электрондық 
төлемдер жəне электронды сауда  қаржы секторының ажырамас бөлігі болды. Қаржы саласы 
клиенттермен өзара іс-қимыл жасау үшін инновациялық технологиялар мен цифрлық сервистерді 
енгізу мен қолдануда дəстүрлі түрде көшбасшы болып табылады. Барлық дерлік банктер қызметтерін 
қашықтық арналар арқылы ұсынады. Банктердің 70% жеке тұлғаларға сервистерін интернет жəне 
мобильдік банкинг арқылы көрсетеді, банктердің 55% өз қызметтерін мобильдік қосымша негізінде 
ұсынады. 2015 жылмен салыстырғанда, 2016 жылы интернет жəне мобильдік банкингті 
пайдаланумен жеке тұлғалардың төлемдер көлемі 2,6 есе өсті. Инвесторлар үшін брокерлермен 
клиенттің электрондық цифрлық қолтаңбасы негізінде сауда операцияларын жүргізуді жəне жеке 
кабинет арқылы электрондық қызметтерді көрсетуді қоса алғанда, электрондық қызметтерді көрсету 
тəртібі оңтайландырылды. Цифрландыру, яғни ақпараттық технологияны қолдана отырып, дəстүрлі 
бизнес-процестерді түрлендіру қазіргі кезде тиімділікті арттыру жəне бəсекеге қабілеттілікті 
қолдаудың негізгі элементі болып табылады [2]. Цифрландыру процесі экономиканың барлық 
салаларында жəне белсенді түрде, атап айтқанда қаржы секторында жалғасуда. Қаржы секторындағы 
цифрландырудың негізгі тенденцияларының ішінде, біріншіден, қаржы ұйымдарының өз 
жүйелерінде клиенттерге қашықтықтан қызмет көрсетуге белсенді ауысуын атап өту қажет. Банк 
сегментінде бұл Интернет пен ұялы банктік пайдаланушылар санының күн санап өсіп келе 
жатқанынан көрінеді. Бүгінде бұл 12 миллионнан астам адам. Сіз банктік шотты қашықтықтан аша 
аласыз, барлық қажетті төлемдерді жасай аласыз, соның ішінде бюджетке онлайн режимінде. Алыс 
каналдар арқылы жасалған төлемдер сауда нүктелеріндегі төлемдерден асып кетті жəне күн сайын 
шамамен 7 млрд. теңгені құрайды. 2019 жылдан бастап онлайн сақтандыру халыққа қол жетімді 
болады, ол кезде келісімшарт жасасу жəне сақтандыру полисін жасау үшін сақтандыру 
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компанияларының кеңселеріне бару қажет болмайды. Екіншіден, цифрландыру банктердің 
мемлекеттік органдармен өзара əрекеттесуінен де байқалады, ол электронды форматқа жəне онлайн-
əрекеттестікке ауысуда. Бұл халыққа банктік жəне мемлекеттік қызметтерді оңтайландыруға оң əсер 
етеді. Мəселен, бүгінде банктер бюджетке барлық төлемдер, яғни салықтар, кедендік төлемдер, 
мемлекеттік баждар, əкімшілік айыппұлдар туралы онлайн режимінде растау жүзеге асырылды. 
Банктердің мемлекеттік органдардың ақпараттық жүйелерімен бірігуіне байланысты, айыппұлдар, 
салықтар немесе кедендік төлемдер төленгеннен кейін клиенттер төлемді растау жəне қызмет көрсету 
немесе қарызды алып тастау үшін осы мемлекеттік органдарға қағаз түбіртектерімен жүгінудің 
қажеті жоқ. Бұл автоматты түрде, нақты уақыт режимінде жасалады. Үшіншіден, біз көлденең 
интеграцияның бағытын, яғни қаржылық ұйымдардың бір-бірімен немесе нарықтың жаңа 
қатысушыларымен өзара əрекеттесуі, клиенттер үшін жаңа қызметтерді бірлесіп дамыту үшін қол 
жетімділік интерфейсін ұсына отырып, атап өтуге болады. Сандық қаржы активі - шифрлау 
(криптографиялық) құралдардың көмегімен жасалған электрондық түрдегі мүлік. Бұл мүлікке меншік 
құқығы сандық транзакциялар тізіліміне цифрлық жазба енгізу арқылы расталады. Цифрлық актив  
құрамына мыналар кіреді. 

Криптондық валюта - сандық транзакциялар тізілімін жүргізу ережелеріне сəйкес осы тізілімге 
қатысушылар жасаған сандық транзакциялардың үлестірілген тізілімінде жасалған жəне тіркелген 
сандық қаржылық активтің бір түрі. 

- Токен - заңды тұлға немесе жеке кəсіпкер (бұдан əрі - эмитент) қаржыландыруды тарту 
мақсатында беретін жəне сандық жазбалар реестрінде тіркелген цифрлық қаржылық активтің түрі. 
Цифрлы экономикалық актив - бұл физикалық емес, кəсіпорынның қызметіне жəне оның қаржылық 
нəтижелеріне елеулі əсер етуге қабілетті активтер [3]. 

Қорытындылай келе, «Цифрлық Қазақстан» мемлекеттік бағдарламасы  ұтымды жоба екенін 
əркез дəлелдеп келеді. Себебі, бұл жобаның астарында халықтың əлеуметтік хəлін жақсарту, өмір 
сүру деңгейін көтеру, əлеуметтік мəселелердің оң шешімін табуына ықпал ету, халықтың тұрмыс 
деңгейін жаңа сатыға көтеру мақсаты тұр. Бұл ретте Қазақстан Республикасы президенті Қасым 
Жомарт Тоқаевтың дамыған, өркениетті отыз елдің қатарына ену жоспары да бар. Сонымен қатар 
Ұлттық Банк қаржы секторын одан əрі цифрландыру мақсатында қоғамдастығымен бірлесіп бірнеше 
жобаны іске асыру жұмыстарын қолға алды. Бұл қаржылық, сол сияқты мемлекетті қызметтерді 
көрсету процесін автоматтандыру үшін қаржы ұйымдарының мемлекеттік органдармен электрондық 
өзара іс-қимыл жасауына жəне болашақта электрондық қаржылық қызметтердің ашық экожүйесін 
құруға да бағытталған бірқатар басқа инфрақұрылымдық шараларға өтуді білдіреді». Маңызды 
элемент - халықтың ресми қаржы жүйесіне қатысуы. Атап айтқанда төлем қызметтерінің, банктік 
емес экожүйелердің қол жетімділігін арттыру үшін электронды ақша жүйелері жасалуда, ұялы 
байланыс операторлары абоненттік шоттан тауарлар мен қызметтерге ақы төлеу шешімдерін 
енгізуде. Негізгі басымдықтардың бірі ол цифрлық технологияны қолдану арқылы құрылатын жаңа 
өндірістерді дамыту қажеттілігі туралы айта отырып, экономиканы жедел технологиялық 
модернизациялау деп атайды. Бұл маңызды күрделі міндет, деп санайды елбасы. 
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Түйіндеме: Бұл мақалада крипто-валюта жəне ол арқылы қалай пайда табуға болатыны жəне 

табыс табудың 7 əдіс- тəсілдері көрсетілген, сонымен қатар, электронды ақшаны тиімді сатып алу 
жолдары зерттелген. 
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Ертеден- ақ халқымыз жеті санында сиқырлы күш бар деген тұжырымға келген. Жеті санын 

киелі деп санап, қастерлеген. Сол себептен, көптеген табиғат құбылыстарын, аспан денелерін, 
сонымен қатар, ата- заңдарын жеті санымен белгілеген. Осыған орай біздің мақаламыздың тақырыбы 
«Криптовалюта арқылы табыс табудың 7 жолы» деп аталады. Кез келген экономикалық нарықта 
тəуекелдер туралы  ереже қалыптасқан. Яғни, тəуекелдер   неғұрлым көп болса, табыс та соншалықты 
көп болады. Криптовалюта деген не? Грек тілінен аударғанда «крипто» сөзі –  құпия, жасырын деген 
мағынаны білдіреді. Төлем бірлігінің бұл түрі өзгертуге келмейтін таңбалар жиынтығынан, яғни 
математикалық алгоритмдер арқылы шешілген əріптер мен сандардан тұрады. Түсінікті тілде 
криптовалютаны «цифрлы ақша» немесе «электронды ақша» деуге болады. Бұл ақшаның физикалық 
баламасы жоқ, сондықтан ол виртуалды кеңістікте ғана жүреді. Крипто-валюта табыстылығы жоғары 
болған сайын, қауіпте жоғарылай бастайды. Қазіргі кезде крипто-валюта төңірегінде болып жатқан 
жаңалықтарды жоққа шығаруға болмайды. Бұл біздің болашағымыз! Инновация! Еске ала кетсек, 
ұялы телефон немесе ғаламтордың пайда болуы да адамдардың бойында сенімсіздік ұялатқан еді. Ал, 
қазіргі уақытта біз осы құрылғыларсыз өмірімзді елестете алмаймыз. 

 Крипто-валюта экономикаға жəне тікелей өмірімізге көп өзгерістер алып келеді деп есептейміз. 
Сол себептен, болашаққа дайын болып, қазірден бастап,  криптовалюта арқылы табыс табудың  
жолдарын іздеу керек. Криптовалюта арқылы табыс табудың 7 жолы: 

Бірінші əдіс – «Майнинг» деп аталмақ. Крипто-валюта өндіру компьютерлерде немесе 
интернетке қосылған арнайы жабдықтарда бағдарламалық қамтамасыз ету арқылы жүзеге 
асырылатын процесс болып табылады.  Осылайша, өз жабдықтарында крипто-валютаны алуды 
шешкен адам ол өндіретін крипто-валютасының орталықсыздандырылған жүйесінің бөлігіне кіреді. 
Жүйе транзакцияларды жүргізу үшін белгілі бір деңгейде  қуат алады, ал өндірушіге осы жүйенің 
крипто-валютасы есептелінеді. 

Кəзіргі уақытта майнинг өте танымал. Көптеген алып мемлекеттердің қарамағында ірі 
зауыттардың кең ауқымы бар.  Мыңдаған шаршы метрде арнайы салынған орындарда крипто-
валютаны өндіру жүзеге асырылады. Оның жүйесін қолдау арқылы көптеген есептеу техникасы 
жұмыс істейді, соныңда крипто-валюта алынады. Майнингпен кез келген компьютерде айналысуға 
болады, бірақ,  қуатты бейне карталарын жинау үшін арнайы жиналған компьютерлерде, немесе 
крипто-валюта өндіру үшін арналған зауыттарда арнайы құрылған "Асик"деп аталатын жабдықтарда 
өндірген дұрыс болады. 

Екінші əдіс -  «қысқа мерзімде крипто-валютасын сатып алу мақсатында оны қайта сату», яғни 
бұл процесс  бір апта аралығында жүзеге асуы тиіс. Бұл жерде пайда табу үшін адам бойында 
биржадағы сауда- саттыққа қатысты білімі мен дағдысы болу керек.  Бұл жағдайда біздің міндетіміз 
крипто-валютасының құнын қалай өзгертетінін болжамдау арқылы пайда табу. Баға жоғарыға 
көтерілгенше  дейін сатып алу жəне баға төменге түскенше дейін сату болып табылады.  

Үшінші əдіс - «Тиісінше бағаның өсуі немесе төмендеуі арқылы крипто-валютаны сату немесе 
сатып алу». Биржаларда бұл маржиналдық сауда деп те  аталады. Техникалық жағынан, осындай 
мəмілені аша отырып, сіз өз қаражатыңыздың бөлігін пайдалана отырып биржадан қалған 50% 
сомада қарызға  крипто-валютасын аласыз. Оны ағымдағы бағам бойынша сатып аласыз немесе 
сатасыз. Крипто валютасының құнына бағам көтерілгеннен кейін немесе төмендегеннен кейін (сіз 
ашқан позицияға байланысты), оны сатасыз немесе сатып аласыз жəне крипто-валютасын сатып алу 
мақсатында алған міндеттемеңізді биржада төлейсіз, ал құндағы айырмашылықты өзіңізге 
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қалдырасыз, бұл сіздің пайдаңыз деп есептелінеді. Бірақ егер крипто-валюта құны сіздің пайдаңызға 
өзгермесе, сіз биржаға айырмашылықты төлеуге міндеттісіз. 

Төртінші əдіс - «Крипто валютасына ұзақ мерзімді негізінде салым жасау». Бұл əдіс кезінде 
инвестор 4- 6 ай  немесе одан да көп ай ішінде жинақтарды сақтау жəне көбейту мақсатында крипто-
валютасын сатып алуға ақша салады. Соңғы жылда крипто экономиканың үлкен өсуін ескере 
отырып, бұл əдіс инвестордың капиталын осы мерзім ішінде бірнеше есе арттыра алады. 

Бесінші əдіс - «Биржалар арасындағы арбитраж». Бұл əдістің негізі төмен болатын бір биржада 
крипто-валютаны сатып алып, одан кейн бағамы қымбат болатын басқа сату алаңда сатудан тұрады. 
Тұрақты кезеңдерде айырбастау бағамдарының айырмашылығы шамалы болады, бірақ күрт өсу 
немесе күрт төмендеу кезеңдерінде айырмашылық айтарлықтай болуы мүмкін. 

Алтыншы əдіс - «Сенімді басқару» деп аталады. Бұл жағдайда сіз өз активтеріңізді қарапайым 
ақша есебіндегі немесе крипто-валюта түрінде биржада өз клиенттері үшін  сауда жасайтын қорға 
бересіз. Мұндай жағдайларда сіз крипто-валютаны  қашан сатып алу немесе сату жайлы ойламайсыз, 
сіз үшін өз қаражатыңызды сеніп қор əрекет етеді. Өз кезегінде, қор өз қызметтері үшін  пайда 
ретінде пайыз түріндегі табысты алады. 

Жетінші əдіс – «ICO-да крипто-валютаны сатып алу». ICO - бұл криптовалюта сатудың негізгі 
ұсынысы. Осы кезеңде жобалар əзірлену үстінде болуы мүмкін. Осылайша, оны одан əрі іске асыру 
үшін жасаушылар өз жобаларына инвестиция тартады. ICO сатысында белгілі бір мөлшерде крипто-
валюта шығарылады немесе осы кезеңде аталғандай, барлық адамдарға белгіленген бағамен 
«токендер» сатылады.  Болашақта токендер биржаларға орналастырылады, ал инвесторлар олардың 
құны артады деп күтеді [1].  

Криптавалюта электроны ақша болып табылады. Электронды ақшаны тиімді сатып алу жолдары 
бірнеше əдістер арқылы жүзеге асады :  

Бірінші əдіс - «Айырбас  сайттарында крипто-валюта сатып алу». Биржалар мен валюта 
бағамдарын www.bestchange.ru сайтында қараған өте  ыңғайлы. Ең танымал айырбастау пункті  
localbitcoins.net сайты болып табылады. Дəл осы сайтта сіз өзіңізге ыңғайлы сатып алу əдісін таңдай 
аласыз (банктік карталардан картаға аударымдар, банктік деректемелер т.с.с. қолма-қол ақшаны 
аудару мүмкіндігі де бар). Бұл сайттағы келісімдердің бəрі жеке тұлғалар арасында жүреді. Сайт өз 
кезегінде сіздің транзакцияңызды қауіпсіз етуге тырысады. Бұл туралы толығырақ сайттың өзінен 
білуге болады. 

Артықшылықтары: Шотты толтыру үшін биржалардағыдай комиссиялар жоқ, олар 10% немесе 
одан да көп болуы мүмкін. 

Кемшіліктері: Айырбастау бағамы, əдетте, биржалардағы бағаммен салыстырғанда едəуір 
жоғары жəне электронды ақша түрлері өте аз. 

Екінші əдіс- «Биржада электронды ақшаны  сатып алу». Крипто-валютаны биржада сатып алу 
үшін сіз ең алдымен өзіңізне  қажетті биржада тіркелу керексіз. Шотыңызды қол жетімді ыңғайлы 
əдіспен толтырып, қажет электронды ақша түрін сатып алуыңызға болады.  

Артықшылықтары: Сатып алуға арналған криптовалюталардың кең таңдауы болады жəне 
айырбастау пунктеріне  қарағанда  тиімді крипто-валюта бағамы қалыптасқан. Кейбір биржаларда 
Яндекс сияқты банктік карталардан немесе Qiwi  электронды ақша қызметтерінен төлем жасау 
мүмкіндігі бар.  

Кемшіліктері: Шотыңызды ақшаға толтыру үшін комиссия 10% немесе одан да көп мөлшерде 
болатындығын атап өткен жөн. Ал комиссия төмен болса, сəйкесінше, электронды ақша ставкасы 
жоғары болады. Сондай-ақ, биржаларда жұмыс істеу үшін жиі тексеруден өту қажет (қажетті 
құжаттардың сканерін ұсыну арқылы жеке басын растау, оның ішінде, əдетте, төлқұжат, фотосурет 
паспортпен бірге). Бұл цифрлі ақшаны сатып алу кезінде жасырын қалғысы келетін тұлғалар үшін 
кемшілік.  

Үшінші əдіс - «Достарыңыздан криптовалюта  сатып алу». Бұл əдісті пайдалану үшін əлеуметтік 
желілерге бір немесе басқа cryptocurrency сатып алғысы келетіні туралы жарнама орналастыру тиімді 
болады. Сонымен қатар, сіз өзіңіздің қоршаған ортаңыздан қанша адам оны иеленетінін білесіз.  

Артықшылықтары: Биржалардағыдай қажетті құжаттардың сканерін ұсыну арқылы жеке басын 
растау қажет емес. Айырбастау пунктеріне қарағанда сізді алдап соғу ықтималдығы төменірек. Өзара 
екіжақты  тиімді бағада сату жəне сатып - алу  жайлы келісімге келуге болады. Бұл əдіс бірінші 
транзакция үшін қолайлы. Аз мөлшерде  крипто-валютаны иемденуге  жақсы. 

Кемшіліктері: Осы əдісті көп мөлшерде электронды ақша сатып алған кезде пайдалана 
алмайсыз. Анонимділік жоғалады. Сатып алуға болатын электронды ақшаның шектеулі түрлері ғана 
болады [2].  
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Қорыта келе, криптовалюта  «цифрлы ақша» немесе «электронды ақша» болып табылады. Бұл 
ақшаның физикалық баламасы жоқ, сондықтан ол виртуалды кеңістікте ғана жүреді.  Қазіргі кезде 
крипто-валюта бұл біздің болашағымыз! Инновация! Крипто-валюта экономикаға жəне тікелей 
өмірімізге көп өзгерістер алып келеді деп есептейміз. Сол себептен, болашаққа дайын болып, 
қазірден бастап,  криптовалюта арқылы табыс табудың  жолдарын аталған əдстерді тиімді пайдалану 
арқылы жүзеге асыруға болады. 
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Nowadays there are a lot of easiest ways to transfer money from one bank to another or even overseas 
without need to walk into a bank. One of this way is Society for Worldwide Interbank Financial 
Telecommunications (SWIFT) system. It helps not only send payment orders but also provides a network 
between financial institutions worldwide to send and receive financial transactions and information about 
them in a secure, standardized and reliable environment. 

SWIFT system was created in Brussels in 1973 and was accepted by 239 banks in fifteen countries. 
Every day, nearly 10,000 SWIFT member institutions send approximately 24 million messages on the 
network. Even though SWIFT system is used worldwide, some countries decided to found their own 
financial banking telecommunications. It has happened because system is prone to be under the demands of 
the United States, meaning that if US request SWIFT services drop from dealing with specific banks or even 
countries, the network will typically follow suit. This has become increasingly politicized, what ought to be a 
payments network system has ended up being a service that will do as requested and be driven by US 
economic and trade policy. This has happened when Washington issued sanctions against countries like 
Russia, also Iran, Turkey, Cuba and others. Over 11,000 financial institutions in more than 200 countries are 
connected to the network, meaning that when Washington uses it to cut financial transaction ability the 
impact is immediate and global. 

That’s why such countries as Russia and China had created alternatives for SWIFT system. In Russia, 
for example, it calls SPFS, or System for Transfer of Financial Messages, and have been existed since 2014. 
Another alternative is China’s CIPS, or China International Payment System which was founded a year later 
than Russian SPFS, in 2015. 

In 2017, the President of Kazakhstan accepted the state program “Digital Kazakhstan”, the purpose of 
which is to accelerate the pace of development of the economy of the country as well as improve the quality 
of life of the population through the use of digital technologies. The program consists of five key areas, 
major of them is “Digitalization of economic sector”.  The digitalization process goes along in all sectors of 
the economy and more actively and efficiently – in the financial sector.  
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Today, because of the changing geopolitical situation, there is increasingly talking about the need for 
their own alternative SWIFT system for data transmission channels in Kazakhstan. 

In this regard, it should be noted that in Kazakhstan in the national payment systems through which the 
major part of payments are carried out, it is not SWIFT that is used, but its own development – Banking 
Messages Exchange System, or BMES. The functioning of this system is provided by a subsidiary of the 
National Bank, the Kazakhstan Center for Interbank Settlements (operator of national payment systems).  

So what does BMES do? First of all it provides an acceptance, control, processing and distributing of 
message flow. All incoming messages passed checking procedures of BMES are forwarded either to ISMT, 
Interbank Clearing and SMEP or directly to participants. The second function of BMES is to check of end-
to-end numeration of incoming and outgoing messages and create of message archive. Also BMES makes 
available to work with using of modern network technologies for all users. System receives and processes 
both financial information for the payment system and private participants’ information if their structure 
meets standards of the payment system electronic messages. 

In this regard, banks of Kazakhstan within the framework of in-country messaging are not dependent on 
the SWIFT system. In Kazakhstan, SWIFT is mainly used for international payments and money transfers 
through direct correspondent accounts with foreign financial institutions or for currency transfers within the 
country. In the latest case, BMES, if it is necessary, can also be used to ensure the transfer of messages 
between banks on direct correspondent accounts. 

As for the certain dependence of external payments on the SWIFT system, for instance, within the 
framework of the EEU (Eurasian Economic Union), the possibility of creating alternative financial message 
exchange channels that can be used to diversify risks is being considered. 

BMES prohibits the transfer of funds abroad, does not allow sending mass registries as part of one 
message, and has rather strict security requirements. Because of these reasons, many users of BMES 
consider it as a backup channel, without stopping work with SWIFT which is still significantly superior to 
the competitor in the number of messages. 

However, there are some development prospects primarily because National Bank suggested to use 
BMES not only by banks but also by corporations, like it was done in Russia and other countries in order to 
increase traffic volumes. 
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Аннотация: В данной статье рассмотрена новая угроза банков Республики Казахстан такая, как 

«киберриск». Проанализированы актуальность проблемы, статистика и встречающиеся случаи, а 
также предложены пути усиления кибербезопасности. Выявлена необходимость защиты интересов, 
как граждан, так и самих банковских учреждений.  

Ключевые слова: Казахстан, банки, кибермошенничество, киберриски, кибербезопасность, 
киберпространство, киберщит 

 
Сегодня в международном сообществе вопросы и проблемы кибербезопасности входят в список 

наиболее важных приоритетов национальной безопасности и обозначены как одна из глобальных 
мировых проблем. Вследствие информатизации и цифровизации всех сфер деятельности, в том числе 
и государственных структур, была сформирована новая отрасль противоборства. Инциденты, 
связанные с утечкой данных, как правило, вызывают цепную реакцию и наносят значительный 
финансовый ущерб. Подсчитано, что в среднем новая вредоносная программа создается каждые 
четыре секунды, и урон от кибератак измеряются миллиардами долларов в мировом масштабе [1]. В 
связи с широким использованием современных информационных систем во всех отраслях 
жизнедеятельности человека, включая политику, экономику, финансы и управление, возникло 
совершенное иное измерение, называемо «киберпространством». Оно содержит различные виды 
хакерских атак, к примеру, кибермошенничество, фишинг, спам, вредоносные программы, а также 
корпоративный шпионаж. В последнее время в Республике Казахстан существенно активизировались 
мошеннические группы, жертвами которых становятся не только физические лица, но и крупные 
организации, среди которых банки второго уровня.  

В мире, который день за днем улучшается за счет научно - технического прогресса, финансовые 
технологии (финтех) становятся инновационным способом достижения финансовых целей и 
инклюзивного роста. В частности, данные технологии расширяют доступ к финансовым услугам для 
населения и предприятий, уменьшают затраты на денежные переводы, повышают прозрачность 
государственных операций, что сопутствует уменьшению коррупции и кибератак, так как по большей 
части финтех работает через Интернет [2]. По этой причине зачастую киберриски затрагивают 
банковскую сферу страны. 

Банк является коммерческой организацией, деятельность которой реализуется при постоянных 
рисках. Кроме традиционных финансовых и нефинансовых рисков, появился новый вид в цифровой 
среде и называется «киберриском». Киберриск - это риск, связанный с использованием 
компьютерной техники и программного обеспечения, как в локальной, так и в глобальной сети 
Интернет [3]. В настоящее время банковские системы большинства стран предоставляют огромные 
возможности онлайн управления финансовыми ресурсами. В целом это называется дистанционное 
банковское обслуживание (ДБО). ДБО - это сложный комплекс услуг удаленного доступа к 
многообразным банковским операциям, которые предоставляются банками своим пользователям. К 
видам ДБО можно отнести системы «клиент-банк», «телефон-банк» [4]. Прежде, чем получить 
доступ к электронному банкингу, клиенты обычно должны открыть счет в банке лично, это делается 
для смягчения рисков, так как предоставляются соответствующие документы и информация. По 
сведениям Национального Банка Республики Казахстан, ежеминутно через национальные платежные 
системы проходит около 5,4 млрд. тенге, а в день - 3,3 трлн. [5]. Сколько из них попадают под 
определение «мошеннические» - таких данных нет. Нидерландская аудиторская компания KPMG в 
результате исследования обнаружила, что каждый второй банк страдает от растущих потерь из-за 
мошенников [6]. Уязвимости финансовой системы к киберпреступности в значительной степени 
связано с недостаточной защитой банковской информации. 
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Рисунок 1. Основные виды экономических преступлений в Казахстане по сравнению с 

мировыми тенденциями [7] 
 

Анализируя тенденции в области экономических преступлений, можно заметить, что среди них 
самый низкий удельный вес приходится на киберпреступления (рис.1), что составляет всего 4%, это 
существенно ниже, чем в целом по миру (32%). Следуя из этого, нужно отметить, что одним из пяти 
вызовов для банков стала социальная инженерия. 

Социальная инженерия - это один из методов получения необходимого доступа к информации, 
который основан на особенностях психологии людей. Благодаря службе реагирования на 
компьютерные конфликты KZ-CERT удалось выявить ресурсы, моделирующие официальные 
интернет - сайты банков [8]. Так, в июле 2019 года в организацию KZ-CERT поступили данные о 
сомнительном интернет - портале, который копирует ресурс АО «Народный банк». Эксперты 
провели тщательный разбор и заметили наличие фишинговых форм на данной платформе. «Сайт 
полностью скопировал дизайн и функции официального ресурса. Для авторизации пользователям 
сайта предлагалось ввести номер телефона, идентификатор Homebank, логин my halyk и пароль», - 
говорится в службе. Специалисты зафиксировали этот случай как «мошеннический интернет - 
ресурс/фишинг в сети Интернет» [9].  

Вслед за тем аналогичный случай был обнаружен в октябре такого же года, на этой раз 
пострадавшим стал АО ДБ «Альфа - банк». Проделанный тест определил, что веб - сайт имеет 
фишинговые формы в разделе перевода. Метод схемы афер был несложен. Для перевода валютных 
средств, пользователю нужно было установить данные карты с указанием номера карты, срока 
воздействия и CVC2/CVV2-кода, данные IBAN-счета получателя перевода и необходимую сумму 
валютных средств. Для удачного окончания перевода клиенту предлагалось установить семизначный 
цифровой код защищенности. Впоследствии ввода предоставленного кода пользователю было 
сообщено, что транзакция отклонена, и в это время хакерами осуществлялся сбор данных банковской 
карты и цифрового кода [10].  

Уже в январе наступившего 2020 года кибермошенники вновь провели свои операции. 
«Интернет - платформа маскировалась под видом платежного ресурса, где предоставлялась 
возможность оплаты ипотеки, штрафов, кабельного телевидения и прочих услуг без комиссии. 
Вместе с тем, эксперты отмечают то, что интернет - ресурс был создан специально для Казахстана, 
так как возможность оплаты осуществлялась в тенге. Однако эксперты не исключают того, что 
злоумышленниками созданы аналогичные интернет - ресурсы для стран СНГ. Это связано с тем, что 
при попытке оплаты штрафов ПДД, на фишинговом интернет - ресурсе указывалось «Оплата штрафа 
ГИБДД». В рамках взаимодействия с международными Службами реагирования на компьютерные 
инциденты проведены мероприятия по оповещению страны, в которой осуществлялся хостинг 
данного ресурса и в течение нескольких часов данный инцидент информационной безопасности был 
устранен» [8],- сообщается на официальном сайте KZ-CERT.  

По достоверным сведениям МВД РК за 2019 год обнаружено больше 216 случаев хищения денег 
с банковских карт. Официальные сведения могут отличаться от настоящих данных, так как при 
хищениях небольших сумм казахстанцы далеко не всякий раз обращаются с заявлением в 
правоохранительные органы. Во множестве случаев со счетов карт резидентов похищались суммы до 
50 тысяч тенге. Однако есть и случаи, когда преступники уводили более крупные суммы - до 700 
тысяч тенге [11].  
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Для предотвращения подобных инцидентов банкам Казахстана необходимо выдвинуть 
правильные задачи при создании инструмента оценки возникающих киберрисков. К этим задачам 
относятся:  

1. Построение модели объективной оценки уровня киберрисков. Основная цель внедрения 
модели - не тратить ресурсы на снижение незначительных рисков, а направить усилия на обработку 
более высокого уровня рисков. 

2. Обеспечение простого и удобного процесса оценки. Данный пункт актуален для специалистов 
по кибербезопасности, занимающихся процессами, разработки которых значительно ускорены. 

3. Учет мнения нескольких экспертов из разных областей. Для получения объективных 
результатов должна быть предусмотрена возможность привлечения экспертов к оценке киберрисков 
для разных профилей. 

4. Создание универсальной модели, подходящей для всех банков. 
5. Предоставление возможности отслеживать динамику уровня киберриска при изменении 

внутренних и внешних факторов. 
Не обращая внимания на все моменты, используемые банковскими организациями по смягчению 

кибератак, сам банк не должен стоять на охране беспечности его клиентов. Банковские карты 
предусмотрены для упрощения всевозможных процедур оплаты, переводов и обналичивания. При 
этом банки никоим образом не держат под контролем все операции, происходящие с картой и 
информацию, передаваемую пользователями третьим лицам. Впрочем, репутационные опасности для 
банка не бессодержательны. Ограбленные пользователи, как правило, начинают предъявлять 
обвинение банку в том, что не заморозил своевременно карту, не остановил операцию, которая была 
проведена два - три дня назад, не запустил функцию chargeback (возвратный платеж), не провел 
абсолютное и квалифицированное расследование. Вследствие этого банки обязаны расходовать силы 
на то, дабы гарантировать защищенность средств собственных клиентов [12]. 

Первый Президент РК Н. Назарбаев в своем Послании народу Казахстана от 31 января 2017 года 
отметил, что все большую значимость приобретает борьба с киберпреступностью. В соответствии с 
поручением Министерством оборонной и аэрокосмической промышленности Республики Казахстан с 
учетом Стратегии «Казахстан - 2050» по вхождению Казахстана в число 30-ти самых развитых 
государств мира выработан проект постановления Правительства «Об утверждении Концепции 
кибербезопасности («Киберщит Казахстана»)» [13]. Концепция выстроена на основе интерпретации 
нынешней ситуации в области информатизации государственных органов, автоматизации 
государственных услуг, перспектив развития «цифровой» экономики и технологической 
модернизации производственных процессов в промышленности. Требования по безопасности 
банковских информационных систем обеспечиваются нормативно - правовыми актами 
Национального Банка Республики Казахстан с учетом отраслевых и международных требований по 
обеспечению безопасности информационных систем. Новая редакция Уголовного 
кодекса Республики Казахстан предусматривает отдельную главу, посвященную преступлениям, 
совершаемым в сфере информатизации и связи. Таким образом, были введены дополнения в 
Уголовный кодекс РК и Кодекс РК «Об административных нарушениях» [14].  

В масштабах разработки Концепции кибербезопасности постановлением НБ РК от 29 октября 
2018 года была согласована Стратегия кибербезопасности финансового сектора Республики 
Казахстан на 2018 - 2022 годы. Она содержит поставленные цели, задачи и мероприятия, достижение 
и реализация которых позволит гарантировать внедрение эффективно функционирующей системы 
кибербезопасности финансового кластера РК. Основополагающей целью Стратегии является 
формирование условий для безопасного оказания финансовых услуг, что необходимо для 
поддержания стабильного регулирования и развития финансового сектора страны. К 2023 году 
Нацбанк планирует создать действенную систему обеспечения кибербезопасности финансового 
сектора. Для достижения цели, с мониторингом текущих недостатков в области кибербезопасности 
финансового сектора, определены пять основных направлений [15]: 

1. совершенствование регулирования систем обеспечения кибербезопасности субъектов 
финансового сектора 

2. обеспечение кибербезопасности физических и юридических лиц при использовании 
финансовых услуг 

3. обеспечение устойчивого и безопасного функционирования критичной информационной 
инфраструктуры финансового сектора, включая Национальный Банк 

4. сотрудничество в сфере борьбы с киберпреступностью в национальном и глобальном 
масштабе 
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5. создание и развитие национальных технологий киберзащиты финансового сектора. 
Вдобавок к этому, для усиления кибербезопасности в декабре 2018 года был предложен новый 

проект в области страхования «киберстрахование». Рынок киберстрахования - это небольшая, но 
растущая часть страхового сектора, которая помогает корпорациям защищаться от цифровых угроз. 
По оценкам страховой компании Allianz, киберстрахование в настоящее время составляет около 2 
млрд. долларов США по всему миру, причем на рынок США приходится около 90% этой суммы. 
Тем не менее, по мере того, как число случаев кибератак продолжает расти и организации все чаще 
узнают о потере данных своих клиентов, эффективный охват кибератак становится все более 
важным приоритетом всех стран мира. Ожидается, что к 2025 году премии за киберстрахование во 
всем мире достигнут 20 млрд. долларов. 

Подводя итоги, можно судить о существовании проблем в банковском секторе РК, в 
особенности появление киберрисков, что требует тщательного контроля и надзора со стороны НБ 
РК. Ключевые проблемы Казахстана в кибербезопасности вытекают из экспоненциального роста 
количества мобильных и интернет - пользователей, недостаточной осведомленности в области 
информационной безопасности граждан, а также низкой обеспеченности в системах защиты данных 
банковских учреждений. В настоящее время ведутся работы по улучшению безопасности и 
защищенности клиентов и банков, которые способствуют повышению конкурентоспособности и 
переходу на новый уровень. 

 
Список использованной литературы: 

1. Статья «Обеспечение кибербезопасности в Казахстане: проблемы и решения».- 2019 
http://elibrary.kaznu.kz/sites/default/files/Besplatnie_resursii/weekly_e-bulletin_22.04.2019-
28.04.2019_no_208.pdf 

2. Рабочий документ МВФ «Финтех, инклюзивный рост и киберриски».- 2018 
file:///E:/USER/Downloads/wp18201.pdf 

3. Межбанковский форум по информационной безопасности «Управление рисками ИТ и ИБ в 
условиях современных вызовов».- 2015  https://profitday.kz/Content/files/2015/interbank/2-1.pdf 

4. Веб-сайт «Бизнес Заработок»  https://bizneszarabotok.ru/banki_i_kredity/dbo/#1 
5. Информационное сообщение НБ РК.- 2019  

https://www.nationalbank.kz/cont/%D0%BD%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%BE%D0%BD%D0%B0%
D0%BB%D1%8C%D0%BD%D1%8B%D0%B5%20%D0%BF%D0%BB%D0%B0%D1%82%D0%B5%D
0%B6%D0%BD%D1%8B%D0%B5%20%D1%81%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B5%D0%BC%D1%
8B.pdf  

6. Нидерландская аудиторская компания KPMG «Глобальное исследование банковского 
мошенничества».- 2019  https://assets.kpmg/content/dam/kpmg/xx/pdf/2019/05/global-banking-fraud-
survey.pdf 

7. PWC «Казахстанский обзор экономических преступлений за 2016 год».- 2017  
https://www.pwc.kz/en/publications/new-2017/crime-survey-2016-rus.pdf 

8. Сайт службы реагирования на компьютерные инциденты KZ-CERT http://www.kz-cert.kz/ru 
9. Новости «Sputnik Казахстан»  https://ru.sputniknews.kz/society/20190711/10908362/narodnyi-

bank-kazakhstan-poyavilsya-klon-moshennik-v-seti.html 
10. Новостной портал Агентства «Хабар»  https://24.kz/ru/news/economyc/item/351499-

kazakhstanskij-bank-stal-zhertvoj-internet-moshennikov 
11. Новости «Tengri News» https://tengrinews.kz/kazakhstan_news/kak-u-kazahstantsev-voruyut-

dengi-s-kart-rasskazali-v-mvd-381538/ 
12. Новостной портал «InBusiness»  https://inbusiness.kz/ru/news/lzhebankiry-i-prostachki-

pochemu-v-kazakhstane-rastet-oborot-rynka-moshennicheskikh-operatsiy-20713 
13. Официальный интернет-ресурс Министерства юстиции РК  

http://www.adilet.gov.kz/ru/leaflet/kibershchit-kazahstana 
14. Постановление Правительства РК «Об утверждении Концепции кибербезопасности»  

http://adilet.zan.kz/rus/docs/P1700000407 
15. Постановление Правления НБ РК «Об утверждении Стратегии кибербезопасности 

финансового сектора Республики Казахстан на 2018-2022 годы»  
https://online.zakon.kz/Document/?doc_id=34451945#pos=1;-123 



206 

Trends in the digitalization of the financial sector: the rise of digital assets 
 

Nan Cheng 
Master of science: Development Economics and Policy 

 
The University of Manchester 

 
Summary: With the term of blockchain technology, digital assets as Bitcoin have also instantly 

developed. In last decades, although the improvement in digital assets has been blocked by some nation’s 
policy, it is also attractive for many investors in the capital market. This article explains the increasing 
interests for digital assets. 

Keywords: Bitcoin, Blockchain, crypto-currency, trading, digital assets. 
 
Change is the only constant factor in this world, and once an initial innovation acquires some amount of 

attention, a sudden burst of information proceeds. It is then followed by a period of time where consumers, 
as well as other stakeholders, try to become acclimated with the new strategies. For a decade, there has been 
a lot of transformations. Now most of the individuals have a smartphone in their hand that they use for 
almost everything.  

However, if you use or apply this transformation to crypto, it will not seem as much of acceptability 
from people [1]. The reason is that crypto-currency involves a person’s fortunes, which is their financial 
independence. People always compare the difference between approved money, which is printed by the 
central bank, and the codes that stand behind a crypto-currency. One essential aspect that makes them 
hesitate is that this new technology has a limited and dwindling global supply.  

The first-ever decentralized crypto-currency was created in 2009, and it was named as Bitcoin. A lot of 
people have proposed their concerns regarding this technology. Unlike Blockchain, crypto-currencies such as 
Bitcoin has caused a lot to seek alienation [2]. Moreover, some banks have refused to offer their services to 
crypto-related organizations. There may be different reasons for banks to implement such changes, but the 
underlying factor in every industry is fear.  

The reasons for the fear and how to resolve it is the main concern for an organization that handles 
crypto-currencies. Firstly, there are a lot of individuals that have a lack of understanding of the concept of 
digital money. People do not understand how to use this virtual money when no government is issuing the 
currencies [3]. Knowledge about crypto-currency might be spread in developed countries, but it is still no 
established in developing places such as Africa and some parts of Asia.  

Hence, the primary thing that needs to be done is to provide education on cryptocurrencies and 
Blockchain. Educating others can go a long way in enabling stockholders and customers to make the right 
decisions. Moreover, it will also ultimately reduce uncertainty and will be replaced with an increase in the 
adoption of these technologies. Furthermore, cryptocurrencies are not recognized as legal tenders [4]. Even 
though there is no perfect method to solve these issues, organizations can still implement regulatory 
measures that can bring crypto in line with anti-money laundering, which will control illicit transactions [5]. 

Crypto seems to be the most unstable investment currently in the world. Within a few minutes, the 
prices can rise or drop drastically. For example, it can be demonstrated from chart below where Bitcoin price 
has changed more often during given time [6]. 
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Figure 1. Bitcoin price history chart since 2009 

Source: [6] 
 

Hence, the fear is definitely evident, but there are a lot of people that have used these features to get a 
lucrative trading return. One thing that people can do it to invest in crypto-currency after analyzing the risk 
limit and have deep insight into the market. It is crucial for stakeholders to invest the amount that they can 
easily afford to let go. 

Digital currency means that it can be vulnerable and can be easily hacked. Hence, the owners need to 
secure their private key firstly. Furthermore, stakeholders should only opt for platforms such as Kraken, 
Polonies, and Coinbase since they offer exceptional security measures. After thorough analysis and selection 
of the crypto-currency, a stakeholder can participate and have a profitable or lucrative investment.  
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Аннотация: в настоящее время в банковской платежной системе активно используются 

современные платежные инструмент. Современные технологии охватывают всю структуру банков и 
экономики в целом. Развитие экономики уже невозможно представить без высокоэффективной 
системы денежного оборота и использования современных платежных механизмов.  

Как результат, среди большей части населения все большую популярность приобретают именно 
безналичные расчеты с использованием электронных платежных инструментов. Исходя из этого, 
данная тема является одной из наиболее актуальных в настоящее время. Обозначалась острая 
необходимость в изучении и внедрении механизмов функционирования новых форм безналичных 
расчетов всеми участниками рыночных отношений. 

Ключевые слова: банковские платежные карточки, электронные платежные инструменты, 
платежные системы, безналичные расчеты, межднуародная платежные система 

 
Современной трансформации платежных систем способствуют процесс быстрого развития 

информационных технологий и инноваций.  
Современная платежная система является совокупностью инструментов и методов, 

применяемых в хозяйстве для перевода денежных средств, а также осуществления расчетов и 
урегулирования долговых обязательств между участниками экономического оборота .  

Появление цифровых технологий разрушает целые отрасли и предприятия сталкиваются с 
серьезными сдвигами в конкурентной среде. На рынок выходят новые конкуренты с цифровыми 
бизнес-моделями, чем и осуществляют вызов действующим фирмам. Концепция бизнес-модели 
может помочь понять влияние диджитализации, однако существующие исследовательские усилия не 
в полной мере обеспечивают широкое понимание данного процесса. Цель статьи состоит в том, 
чтобы обеспечить концептуальную основу для будущих исследований влияния диджитализации на 
платежные системы и оцифрованные бизнес - модели.  

Диджитализация оказывает сильное влияние на повседневную жизнь людей. Цифровизация 
оказывает большое влияние и на бизнес-процессы. Действительно, цифровые технологии 
перестраивают практически все отрасли, и финансовый сектор не является исключением.  

Цифровая трансформация/диджитализация определяется как технологический прогресс, 
который влияет на фундаментальные бизнес-процессы. Одно из первых упоминаний цифровой 
трансформации прослеживается в книге «Цифровая трансформация: основы лидерства в электронном 
бизнесе», написанной Кейром Пателем и Мэри Пэт Маккарти (2000 год) [1].  

Оцифровка – это преобразование информации в ее цифровой аналог. Другими словами, это 
процесс, когда изображения, звуки и тексты в физическом формате преобразуются в цифровой 
двоичный формат. Цифровизация – это фактическое использование цифровой информации. Такие 
термины, как большие данные, мобильные приложения и интернет сегмент, являются примерами 
цифровизации. Цифровая трансформация - это результат цифровизации: изменения, вызванные 
внедрением технических систем [1].  

Вместе все эти понятия: оцифровка (преобразование), оцифровка (процесс) и цифровое 
преобразование (эффект) представляют собой 5-ю Кондратьевскую волну. Как уже говорилось выше, 
цифровая трансформация означает полное изменение бизнес-процессов. Существует пять областей, 
которые совместно определяют рамки цифровой трансформации. Эти области-данные, инновации, 
клиент, конкуренция и ценность [1]. 

Таким образом, изменение поведения клиентов, растущие ожидания, многоканальный опыт и 
оцифровка бизнеса и общества в целом привели к тому, что некоторые потребности клиентов не 
успевают за гонкой цифровых вооружений в банковской сфере. Банки по всему миру понимают, как 
инвестиции в цифровые технологии могут способствовать привлечению и удовлетворению клиентов. 

Одна из тенденций в банковской индустрии заключается в том, что крупнейшие банки много 
инвестировали в цифровую отрасль и в будущее, в то время как многим мелким и региональным 
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банкам сложнее идти в ногу, поскольку они в большей степени зависят от поставщиков 
технологий. В результате доля рынка явно движется в сторону крупных игроков, потому что у них 
больше финансовых возможностей.  

Как еще один побочный продукт цифровой эры перемен, финансовый сектор находится под 
постоянным давлением со стороны новых разрушителей Fintech. Учитывая, что разрушители, как 
правило, являются стартапами, ориентированными на определенную технологию или процесс, они 
более гибкие и быстрые, когда дело доходит до принятия инновационных решений и предоставления 
более персонализированного пользовательского опыта. 

Переход с аналоговой на цифровую форму имеет много преимуществ для банковского сектора. 
Вот некоторые из них: прежде всего, это значительно улучшает качество обслуживания клиентов, 
количество клиентов растет благодаря удобству сервиса, который позволяет пользователям 
экономить время, расходы для банков и клиентов можно снизить с помощью банкоматов, 
безналичных операций и т. д., с другой стороны, теперь, когда у нас больше цифровых данных, мы 
можем использовать их для принятия динамических решений на основе данных. Это полезно как для 
банков, так и для клиентов, оцифровка уменьшает человеческую ошибку. 

В эпоху цифровых изменений даже самые маленькие игроки могут вызвать большие волны, 
поэтому крупнейшие банки были вынуждены вкладывать большие суммы, чтобы не отставать от 
цифровой трансформации. При этом стоит учитывать, что развитие финансовых технологий 
предполагает разработку новых бизнес-моделей, способных переместить банковские операции в 
неконтролируемую регуляторами отрасль. В этой связи встает необходимость перед регулирующими 
органами, в частности ответственным за осуществление банковского надзора, тесно 
взаимодействовать с иными государственными органами (к примеру, связь и защита информации, 
антимонопольное регулирование), которые в свою очередь в различной степени контролируют 
финтех-компании. Учитывая присутствие данного факта, а также принимая во внимание тенденции 
трансформации финансовых институтов, которые выражаются в направлении полной интеграции 
услуг, регуляторам рынка финансов, а именно банковским системам целесообразно рассмотреть 
возможности смещения акцентов от институционального регулирования рынка смещая фокус в 
сторону регулирования отдельных сегментов финансовой видовой деятельности [2]. 

В современном мире на данный момент в Республике Беларусь самый распространенный вид 
оплаты — это безналичный расчет, то есть платежи, осуществляются без использования наличных 
денег, посредством перечисления денежных средств по счетам в кредитных учреждениях и зачётов 
взаимных требований. 

В настоящее время банковское сообщество активно работает над проектом по межсистемной 
интеграции платежной системы БЕЛКАРТ и платежной системы «Мир» и переводу эмиссии карточек 
БЕЛКАРТ на карточки стандарта EMV с платежным приложением российской Национальной 
системы платежных карт (НСПК). 

На сегодняшний день сервис e-POS НКФО ЕРИП позволяет использовать QR-код при 
осуществлении оплаты в пользу производителей услуг, подключенных к АИС «Расчет». При 
использовании данного сервиса плательщику не нужно узнавать уникальный номер услуги или 
искать нужную услугу в дереве ЕРИП, для совершения платежа достаточно отсканировать QR-код с 
помощью камеры смартфона.  

Платежные решения как для бизнеса, так и для обычного покупателя должны быть надежными, 
удобными и простыми. На сегодняшний день, именно QR-коды могут стать таким инструментом, 
позволив не только упростить процесс расчетов для покупателя, но и принести дополнительную 
прибыль продавцу. 

Очень показателен в этом пример Китая, который стал лидером в плане внедрения технологии 
QR-кодов. Так, например, одна из крупнейших платежных систем, входящих в Alibaba Group, — 
Alipay интегрировала платежи на основе QR-кодов еще в 2013 г. Другая китайская система платежей 
— WeChat Pay — последовала ее примеру в начале 2014 г. 

Согласно данным за 2017 г жители Китая потратили более 15 трлн долл, используя мобильные 
платежи и QR-коды. Для сравнения, объем рынка мобильных платежей в США за этот период 
оказался в 40 раз меньше. При этом в Китае ожидают, что использование мобильных и QR-платежей 
к 2020 г вырастет более чем на 300% - почти до 50 трлн долл. 

Для покупателей в Китае также установлен режим полного благоприятствования: мобильные 
платежи через WeChat Pay и AliPay посредством QR-кодов принимают повсюду — от модных 
ресторанов и дорогих дизайнерских бутиков до уличных магазинчиков и такси. 
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Что же касается Беларуси, то, одним из основных сервисов по приему платежей посредством 
QR-кода может стать сервис e-Pos, который позволяет клиентам быстро оплачивать товары и услуги 
банковской картой через ЕРИП путем получения счета в виде QR-кода. 

Применение данного сервиса во многом уменьшит затраты на оснащение торговых точек 
оборудованием для приема безналичных платежей, а покупателям будут представлены более 
удобные и современные инструменты для оплаты. Ну и, кроме этого, станут увеличиваться доли 
безналичных платеже. 

В целях развития и совершенствования платежной системы Республики Беларусь с учетом 
мировых тенденций Национальным банком совместно с банковским сообществом проведена работа 
по созданию системы мгновенных платежей (далее – СМП) , позволяющей участникам платежного 
рынка осуществлять платежи круглосуточно без выходных и праздничных дней в режиме, 
максимально приближенном к реальному времени. Дальнейшее развитие СМП планируется 
осуществлять за счет расширения субъектного состава пользователей, в числе которых ОТС и 
физические лица, которым будет предоставлен удобный сервис для формирования платежных 
инструкций с использованием мобильного приложения. Кроме того, мы видим большой потенциал в 
интеграции системы мгновенных платежей с аналогичными системами, внедренными государствами 
– членами ЕАЭС, ЕС и Украины. 

Будущее электронных безналичных расчетов в комплексности и повсеместности их 
использования, поэтому кроме традиционных точек обслуживания (банкоматы, терминалы   и   т.д.), 
большая   роль   должна отводиться совершенствованию Интернет-банкингу. Для самого банка 
переход в "виртуальное" пространство означает улучшение внутренней модели бизнеса. Практически 
до нуля сокращаются затраты, связанные с арендой и содержанием помещений, необходимость в 
которых при дистанционном обслуживании исчезает. За счет автоматизации процесса управления 
клиентами собственными банковскими счетами существенно уменьшается численность 
необходимого персонала, а значит, и расходы на заработную плату. В итоге стоимость транзакций 
уменьшается на порядок, и бизнес становится рентабельным даже при обслуживании частных лиц - 
держателей незначительных сумм на банковских счетах. 

Последние годы в Республике Беларусь велись работы по созданию и развитию системы 
безналичных расчетов на основе пластиковых карт, наблюдалось расширение рынка карточных 
услуг. В перспективе платежные системы должны предоставлять потребителю возможности 
совершения покупки различными способами (чеками, пластиковыми картами, электронными 
деньгами и пр.) с использованием различных коммуникационных средств (телефонов, компьютеров), 
сетей (кабельного телевидения, частных сетей, Интернет).  

В Республике Беларусь быстро развивается сектор IT-индустрии. По индексу развития 
информационно-коммуникационных технологий в странах мира за 2014 год (ICT Development Index 
2014), который рассчитан по методике Международного союза электросвязи (ITU), Республика 
Беларусь опережает все страны постсоветского пространства. 

Можно предложить внедрение платежного сервиса на базе системы «Белкарт» в белорусскую 
ID-карту, которая, будет использоваться вместо нынешних паспортов. Биометрические паспорта, о 
которых тоже немало говорилось, начнут выдавать после 1 января 2020 г., но нужны они будут 
только для зарубежных поездок. Если указанная инициатива будет реализована, то на территории 
нашей страны можно будет использовать ID-карту не только для удостоверения личности, но и как 
платежное средство. 

Сегодня криптовалюты продолжают свое развитие, число пользователей киберденьгами 
неуклонно растет. Популярность биткоина породила создание других криптовалют, которые 
развиваются наряду с биткоином, но их популярность и возможности пока намного меньше.  

Приоритетным направлением экономической политики и одним из направления стратегии 
развития в Беларуси должно стать создании легитимной криптовалютной системы в сфере 
электронных денег. Технология значительно упростит ряд процессов и это скажется на 
себестоимости некоторых банковских продуктов. 

Основываясь на технологии блокчейн, криптовалюты обеспечивают быстроту расчетов, их 
анонимность и высокий уровень доверия к проведению денежной транзакции, исходя из того, что ее 
функционирование поддерживают и контролируют одновременно многие участники. Вместе с тем, 
риски использования цифровых валют сопряжены с их высокой волатильностью, в связи с чем 
некоторые эксперты действительно рассматривают криптовалюты как временный проект с 
элементами финансовой пирамиды. Однако, несмотря на последнее крупное падение монеты bitcoin 



211 

на 65%, крупные игроки не избавились от криптовалюты и по-прежнему верят в перспективы ее 
использования. 

Беларусь, как IT страна, старается не отставать от современных технологий и идти в ногу со 
временем. В связи с последними изменениями и улучшениями в сфере регулирования цифровой 
экономики в стране начали появляться многие проекты, базирующиеся на технологии блокчейн. 
Однако, имея хороший потенциал и большую пользу для общества, многие из них не получили 
особого распространения за территорией Республики Беларусь из-за отсутствия финансирования. 
Внедрение блокчейн-технологий в строительную сферу требует огромных затрат и усилий как со 
стороны строительных организаций, так и со стороны государства. Но польза для общества от 
подобных проектов намного превышает расходы. 

В дальнейшем новые технологии, такие как блокчейн имеют все шансы чаще использоваться для 
совершения трансграничных платежей. Эта современная платформа может сделать онлайн-платежи 
более надежными с точки зрения безопасности, кроме того она значительно дешевле, чем 
существующие платежные платформы, используемые в данный момент. 

Блокчейн действительно способен тем же банкам сильно облегчить работу с любыми активами: 
акциями, облигациями, счетами, депозитами, облигациями. Все это можно перевести в полностью 
цифровую форму. Кроме того, блокчейн может помочь банкам: максимально уйти от наличных 
денег, предельно перевести все расчеты в безналичную среду. Однако пока мало кто в мире — 
включая правительства и центробанк — вообще хорошо понимает, что это такое — криптовалюты, 
как они работают и как их можно (и нужно ли) регулировать. 

Совершенствование регулирования криптовалютного рынка позволит значительно обезопасить 
участников торгов от многочисленных рисков, которые пока вероятны как раз из-за отсутствия 
легального правового статуса и четкой системы регулирования криптовалютной деятельности. Тем 
более что многие российские компании уже успешно выходят на криптовалютный рынок. В 
финансовой сфере технологию блокчейн можно примененить в операциях с акциями, облигациями и 
другими ценными бумагами, также в страховании, для проведения краудфандинга и 
краудинвестинга. Если говорить про банковские задачи, в которых целесообразно применение 
технологии блокчейн, то это: 

– мгновенные платежи; 
– реализация документарных операций (аккредитивы, гарантии и т.д.); 
– передача информации, связанной с осуществлением банковских операций. 
Развитие финансовых технологий неизбежно означает новые вызовы для банков. Традиционное 

понимание банковских продуктов постепенно трансформируется. Компании, не связанные с 
финансовой отраслью, начинают выполнять операции, считавшиеся ранее исключительно 
банковскими. Все это в полной мере относится и к ситуации на финансовом рынке Республики 
Беларусь. Определенные платежные услуги отечественных сотовых операторов, или та же продажа 
подарочных сертификатов в торговых центрах по сути выступают в качестве платежных сервисов, 
которые инициируются компаниями нефинансового сектора. Поскольку дальнейшее развитие 
белорусского финансового рынка также, несомненно, будет происходить в соответствии с 
общемировыми тенденциями, финансовым регуляторам уже в ближайшей перспективе необходимо 
четко определить сферы, в которых финансовые услуги могут выйти за пределы чисто банковской 
компетенции, и создать регуляторную базу для их развития.  

Внедрение криптовалюты в Республике Беларусь имеет как достоинства, так и недостатки. 
Негативная сторона связана с крупными капитальными вложениями. Вместе с тем значительные 
преимущества в использовании криптовалюты в совокупности с правовой определенностью дают 
основания предположить появление значительного спроса со стороны пользователей на проведение 
расчетов в легитимной децентрализованной криптовалютной системе. Для повсеместного 
использования электронные деньги должны соответствовать следующим критериям: надежность, 
безопасность, известность, экономическая эффективность, простота в использовании, 
конвертируемость (совместимость с другими ЭРПС). 

Развитие финансовых технологий неизбежно означает новые вызовы для банков. Традиционное 
понимание банковских продуктов постепенно трансформируется. Компании, не связанные с 
финансовой отраслью, начинают выполнять операции, считавшиеся ранее исключительно 
банковскими. Все это в полной мере относится и к ситуации на финансовом рынке Республики 
Беларусь. Определенные платежные услуги отечественных сотовых операторов, или та же продажа 
подарочных сертификатов в торговых центрах по сути выступают в качестве платежных сервисов, 
которые инициируются компаниями нефинансового сектора. Поскольку дальнейшее развитие 
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белорусского финансового рынка также, несомненно, будет происходить в соответствии с 
общемировыми тенденциями, финансовым регуляторам уже в ближайшей перспективе необходимо 
четко определить сферы, в которых финансовые услуги могут выйти за пределы чисто банковской 
компетенции, и создать регуляторную базу для их развития.  

В заключении отметим, что безналичные платежи с помощью карточных продуктов становятся 
все более популярными. Что касается электронных денег то они в перспективе могут занять более 
значимую нишу в финансовой системе Республики Беларусь. Наконец технология блокчейн в сфере 
расчетов и платежей станет потенциалом для экономического развития и национальной безопасности 
страны. Конечно, технология блокчейн появилась достаточно недавно, и в настоящий момент 
отсутствуют серьезные исследования и их результаты по оценке информационной безопасности 
применяемых в мире блокчейн платформ. Высокий темп их развития приводит к тому, что 
появляющиеся проблемы устраняются в ходе их эксплуатации, и это подчеркивает наличие высокой 
степени риска в отношении их надежности и безопасности. Поэтому хотелось бы отметить, что 
электронные платежные инструменты имеют хорошие перспективы для распространения в нашей 
стране, а также и технологии блокчейн использование которой будет способствовать 
экономическому развитию и повышению качества жизни населения. 
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Түйіндеме: мақалада Цифрлық Қазақстан бағдарламасы, оның мақсаты, жүзеге асырылу 

жолдары, бағыттары қарастырылған. Сонымен қатар, цифрлық бастамаларды іске асырудағы 
экономикалық өсуі үшін бірқатар іс-шаралар да талданған. ЖІӨ-ге қатысты ең маңызды 
нəтижелердің 12 негізгі жобасы сараланған. Бағдарламаны іске асыруға республикалық бюджеттен 
кеткен қаражат соммалары берілген. Цифрландыру экономикалық тиімділікке қол жеткізуге жəне 
бəсекеге қабілеттілікті арттырумен қатар, Бағдарламаның негізгі міндеттерінің бірі болып табылатын 
халықтың өмір сүру сапасын жақсартуға бағытталған əлеуметтік салалар анықталған. 

Кілт сөздер: цифрлық Қазақстан, технология, экономика, инвестиция, цифрландыру, бағдарлама, 
инфрақұрылым 

 
Бүгінгі таңда цифрландыру экономикалық дамудың басты бағыттарының бірі болды. Сандық 

технологияны дамыту бүкіл еуразиялық экономикалық кеңістіктің басымдығына айналуда. 
Қазақстанда «Цифрлық Қазақстан» бағдарламасы жасалды, ол елдегі технологияның қарқынды 

өсуіне жəне қызмет көрсетудің электронды форматына көшуге негіз болуы керек. 
Тұжырымдаманы əзірлеушілер атап өткендей, «Цифрлық Қазақстан» мемлекеттік 

бағдарламасының мақсаты – орта мерзімді перспективада цифрлық технологияларды қолдану 
арқылы экономикалық даму қарқынын жеделдету жəне халықтың өмір сүру сапасын жақсарту, 
сонымен бірге экономиканың болашақта цифрлы экономика құруға мүмкіндік беретін дамудың 
түбегейлі жаңа траекториясына өту үшін жағдай жасау. ұзақ мерзімді. 

Негізгі қозғалыс екі бағытта болады деп болжануда: дамудың екі векторы бойымен қозғалыс – 
қолданыстағы экономиканы цифрландыру, яғни нақты сектордағы нақты жобалардан тұратын 
прагматикалық бастаманы қамтамасыз ету, экономиканың қазіргі секторларын, мемлекеттік 
құрылымдарды цифрландыру жəне технологиялық қайта жарақтандыру бойынша жобаларды іске 
қосу жəне цифрлық инфрақұрылымды дамыту. Екінші бағыт – болашақтың цифрлық индустриясын 
құру – ұзақ мерзімді тұрақтылықты қамтамасыз ету, адами капиталды дамыту деңгейін көтеру 
арқылы елдің цифрлық трансформациясын бастау, инновациялық даму институттарын құру жəне 
тұтастай алғанда цифрлық экожүйенің үдемелі дамуы. 

Цифрлық түрлендіру – қазіргі мемлекеттің басты мақсаттарының бірі. Қазақстанда бұл салаға да 
көп көңіл бөлінеді. 2017 жылы «Цифрлық Қазақстан» мемлекеттік бағдарламасы қабылданды, оның 
мақсаты ел экономикасының даму қарқынын жеделдету, сонымен қатар цифрлық технологияларды 
қолдану арқылы халықтың өмір сүру сапасын жақсарту. 

Бағдарлама бес негізгі бағыттан тұрады: 
− «Өнеркəсіпті цифрландыру»; 
− «Сандық мемлекетке көшу»; 
− «Сандық Жібек Жолын енгізу»; 
− «Адами капиталды дамыту»; 
− «Инновациялық экожүйе құру». 

Осы бес бағыт аясында 17 бастама жəне 100-ден астам іс-шара құрылды. 
2018 жылы компьютерлерді қолданатын ұйымдардың үлесі 70,7%-дан 77,7%-ға дейін өсті. 

Сонымен бірге, Интернетке қол жетімді ұйымдардың үлесі 2017 жылғы 67,7%-дан 2018 жылы 75,1%-
ға дейін, ал Интернет-ресурстары бар ұйымдардың үлесі 21,7%-дан 22,3%-ға дейін өсті. 

Цифрлық даму, қорғаныс жəне аэроғарыш өнеркəсібі министрлігінің баспасөз қызметінің 
хабарлауынша, Қазақстандағы цифрландырудың жалпы экономикалық тиімділігі 578 миллион 
долларды құрады. Қазақстан Республикасы Премьер-Министрінің ресми ақпараттық ресурсы 
экономиканы цифрландыруды енгізудің арқасында жыл сайынғы өнімділіктің өсуі 2–10%, кен 
орындарындағы өндірістің өсуі 3%, өндіріс шығындары 10–20% төмендейді жəне өнімді пайдалану 
есебінен өнімділік артады деп мəлімдеді. ауыл шаруашылығындағы ауыл шаруашылығы – 25-50% -ға. 

2018 жылы - «Цифрлық Қазақстан» бағдарламасын іске асырудың бірінші жылы – ақпарат пен 
байланысқа инвестициялар айтарлықтай өсуді көрсетті: жылына + 40,3%, 92,5 млрд. теңгеге дейін. 
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Алайда, осы жылдың тоғыз айында инвестициялар 46 млрд. теңгені құрады, бұл өткен жылдың 
сəйкес кезеңімен салыстырғанда (51,3 миллиард теңге) 10,2 пайызға төмен. 2019 жылғы 3-тоқсанның 
нəтижелері бойынша негізгі капиталға инвестициялардың негізгі бағыттары: ескі жабдықтарды 
ауыстыру (15%); абоненттер санын арттыру мақсатында өндірістік қуаттылықты кеңейту (11%); жаңа 
технологияларды енгізуге инвестициялар (5%)(сурет 1) [3]. 

 

 
Сурет 1. Негізгі капитал инвестициялары. Ақпарат жəне байланыс (млрд.тг.) 

Ескерту – қайнар көзі [3] 
 
IDC мəліметтері бойынша, цифрлық түрлендіруге тікелей инвестициялар 2020 жылдан 2023 

жылға дейін 7,4 трлн. долларды құрайды. Сондай-ақ, 2023 жылға қарай цифрландыру 
шығындарының үлесі АКТ-ға салынған барлық инвестициялардың 50%-ын құрайды. Деректерді 
талдау жəне талдау саласында ең үлкен өсу болжанады, өйткені компаниялар ақпарат негізінде 
бəсекелестік артықшылықтар жасайды (сурет 2). 

 
Сурет 2. Ұйымдарда ақпараттық-коммуникациялық технологияларды (АКТ) 

қолдану көрсеткіштері 
Ескерту – қайнар көзі [3] 
 
2018 жылы Қазақстандағы ақпараттық-коммуникациялық технологиялардың жалпы құны 

жылына 12,8% төмендеп, 305,2 млрд. теңгені құрады. 
Елді цифрландыруда АКТ байланысты тауарлардың импорты маңызды рөл атқарады. Сонымен, 

2018 жылы АКТ-ға қатысты тауарлардың жалпы импорты жылына 11,8%-ға артып, 2,3 млрд. 
долларды құрады. Барлық импорттың 45,3%-ы телекоммуникациялық жабдықтар, 12,5% - 
компьютерлер мен оларға жататын жабдықтар, 11,7% - электронды компоненттер, 30,5% - АКТ-ның 
басқа өнімдері. 

Ақпараттық қоғамға көшу үшін жағдай жасау қадамдарының бірі 2013 жылы бекітілген 
«Ақпараттық Қазақстан 2020» мемлекеттік бағдарламасы болды. Бұл бағдарлама ел экономикасын 
цифрлық түрлендірудің негізі ретінде келесі факторлардың дамуына ықпал етті: ақпараттық қоғамға 
көшу, мемлекеттік басқаруды жетілдіру, «ашық жəне мобильді үкіметтің» институттарын құру, 
корпоративті құрылымдар үшін ғана емес, сонымен бірге ел азаматтары үшін де ақпараттық 
инфрақұрылымның қол жетімділігі. 

Қалалар мен аудандарда тұрғындар мен кəсіпкерлерді желіге кең жолақты қол жетімділікпен 
қамтамасыз ету үшін телекоммуникациялық инфрақұрылым құрылды; дегенмен, бүгінде бұл ауыл 
тұрғындарының қажеттіліктеріне сəйкес келмейді. Цифрлық теңсіздікті азайту үшін ауылдық елді 
мекендерді сапалы жəне инклюзивті кеңжолақты қатынау желілерімен қамтамасыз ету қажет. 
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Цифрландыру барлық салаларға əсер етеді жəне шикізат емес салалардың əлеуетін 
əртараптандыру жəне ашу, стартап қызметін ынталандыру жəне жаңа өндірістер ашу жолымен 
Қазақстан экономикасының құрылымын өзгертуге əкеледі. 

Сонымен қатар, сандық технологиялардың əр түрлі салаларға əсер ету деңгейі біртекті емес – 
құндылықты құрудың үлкен мүмкіндігі Қазақстан экономикасының дəстүрлі секторларында, оның 
ішінде тауарлық секторда қабылданады, сонымен бірге электронды саудада, IT-секторда жəне қаржы 
индустриясында құндылықтарды құрудың түбегейлі жаңа мүмкіндіктері ашылуда [1]. 

Цифрлық бастамаларды іске асыру елдің одан əрі экономикалық өсуі үшін бірқатар іс-
шаралардың маңызды буыны болады. Бағдарлама қосымша құнды құру жəне экономикадағы 
шығындарды азайту үшін айтарлықтай əлеуетке ие, бұл елдің ішкі жалпы өнімінің өсу қарқынын 
2025 жылдан бастап жылына 4,5-5% деңгейіне, 1,6%-2,2%-ға, яғни шамамен 1,2%-дан 2,2%-ға дейін 
жеткізуге мүмкіндік береді. Үшіншіден, тек цифрландыру болады. Бұл сценарий мемлекет деңгейінде 
де, жекелеген салалар мен компаниялар деңгейінде де өзгеруге, барынша тартуға жəне қосымша 
инвестицияларға кешенді көзқарасты қамтамасыз етеді. Сонымен бірге, Бағдарламаға мемлекеттің 
қатысуын үйлестіруші жəне бағыттаушы ету оның инвестициялардың тікелей кірісіне қол жеткізуге 
ғана емес, сонымен қатар цифрландырудың білім сапасын арттыруға, өмір сүру сапасын арттыруға, 
инвестициялық жəне бизнес-ортаны дамытуға ұзақ мерзімді əсерін қамтамасыз етуге байланысты. 

Цифрландыру барлық салаларға əсер етеді жəне шикізаттық емес секторлардың əлеуетін 
əртараптандыру жəне ашу, стартап қызметін ынталандыру жəне «жаңа өндірістер» ашу арқылы 
тұтастай алғанда Қазақстан Республикасы экономикасының құрылымын өзгертуге əкеледі. Сонымен 
қатар цифрлық технологиялардың əр түрлі салаларға əсер ету деңгейі біртекті емес – құндылықты 
құрудың үлкен мүмкіндігі Қазақстан экономикасының дəстүрлі секторларында, оның ішінде 
тауарлық секторда қабылданады, сонымен бірге электронды коммерцияда, IT-секторда жəне қаржы 
индустриясында құндылықтарды құрудың түбегейлі жаңа мүмкіндіктері ашылуда. 

ЖІӨ-ге қатысты ең маңызды нəтижелер 12 негізгі жобада болады: 
1) IT-стартаптардың халықаралық технопаркін құру (Астана хабы); 
2) Зияткерлік өрістер жобаларын іске асыруды, модельдік зауыттар құруды қоса алғанда, 

Индустрия 4.0 технологияларын енгізу; 
3) «қағазсыз» қағидатын іске асыру; 
4) зияткерлік көлік жүйесін құру; 
5) электрондық сауданы дамыту; 
6) ШОБ үшін сандық платформа құру (бір терезе); 
7) көлеңкелі айналымды азайту мақсатында тауарларды таңбалаудың ақпараттық жүйесін 

дамыту; 
8) қолма-қол ақшасыз төлемдерді дамыту жөніндегі іс-шаралар кешенін жүзеге асыру; 
9) ашық платформалар (Open API), Big Data жəне жасанды интеллект; 
10) кең жолақты қол жетімділікті қоса алғанда, телекоммуникациялық инфрақұрылымды 

дамыту; 
11) кедендік жəне салықтық əкімшілендіруді жетілдіру жəне электрондық декларациялауға 

көшу; 
12) Smart City жобаларын іске асыру. 
Бағдарламаны іске асыруға республикалық бюджеттен 141 млрд. теңге қарастырылған, сонымен 

қатар квазимемлекеттік сектор субъектілерінің қаражатынан 169 млрд. алдын-ала бағалау бойынша, 
2025 жылға қарай экономиканы цифрландырудың тікелей əсері 1,7-2,2 трлн. қосылған құнды 
құрайды.Бұл жеке инвестицияларды ескере отырып, 2025 жылға қарай инвестициялардың жалпы 
көлеміне 4,8-6,4 есе қайтарымды қамтамасыз етеді. 

Цифрландыру экономикалық тиімділікке қол жеткізуге жəне бəсекеге қабілеттілікті арттырумен 
қатар, Бағдарламаның негізгі міндеттерінің бірі болып табылатын халықтың өмір сүру сапасын 
жақсартуға бағытталған əлеуметтік салаларға оң əсерін тигізеді. Мұндай бастамалар қысқа мерзімді 
перспективада тікелей инвестицияны қайтаруды білдірмейді, бірақ олар Бағдарламаның ұзақ мерзімді 
табысты болуы мен елдің дамуы (мысалы, білім беруді дамыту) үшін маңызды жəне олар 
мемлекеттің рөлін (денсаулық сақтауды, электронды үкіметті, ақылды қалаларды) дамытудың 
квинтэссенциясы ретінде қажет. 

Мұндай бастамалардың жиынтық əсері кейінге қалдырылады жəне жылдар өткен соң ғана айқын 
болады. 2022 жылға қарай нəтиженің басталуы білім беру, денсаулық сақтау жəне инвестициялық 
ортаның сапалы дамуынан күтіледі. Бұл əсер Бағдарламаның көкжиегінде шамалы, бірақ болашақта 
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əлемнің дамыған 30 елімен əлеуметтік-экономикалық дамудағы алшақтықты айтарлықтай 
төмендетеді. 

Бағдарламаны іске асырудың маңызды нəтижесі сонымен бірге Қазақстанның БҰҰ АКТ даму 
индексіне 30-ға кіруін жеделдету болады. 

Цифрландыру бағдарламасының сəтті іске асырылуы бұдан да ұзақ көкжиектерде елді əлі де 
өзінің алғашқы формасында тұрған ғылыми-техникалық жəне əлеуметтік дамудың келесі 
міндеттеріне дайындайды[2]. 

Қорытындылай келе, Қазақстан ұзақ уақыт бойы жетекшілік көрсеткіштерді иеленіп келеді. 
Бүгін Президентіміз өте маңызды мəселеге назар аударуда. Қазақстан қолға алған бағдарламада 
нақты тапсырмалар белгіленген. Мұның бəрі жаһандық бəсекеге қажетті заманауи талаптар. 
Инновация игілігін игеруге барлық əлем елдері ұмтылуы тиісті. Бірақ, технология тынымсыз, 
жылжымалы ағын. Оған кімнің қалай ілесетіні елдердің маңызды тектіктерді қалай тиімді 
пайдаланып, қандай шешімдер қабылдағанына да байланысты. Бұл тұрғыда, Қазақстан көптеген 
көрші елдерге қарағанда көшілгері қадамдар жасап отыр. Əрине көздеген межеге қол жеткізу үшін 
біраз уақыт керек. Тынымсыз еңбек ету қажет. Сондай-ақ бұл іске барлығымыз бірігіп атсалысуға 
тиіспіз. Мемлекеттер күш біріктірген жағдайда жоғары жетістіктерге жете алады деп ойлаймын. 
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Түйіндеме: Отандық ауыл шаруашылығының əлеуметтік-экономикалық дамуы агросферадағы 

экономикалық қатынастарды ұғынуға принципті жаңа көзқарас жасау қажеттілігін тудырды. АӨК 
салаларының тиімді өзара іс-қимылы үшін сапалы жаңа теориялық-əдістемелік база қажет. 

Елдің аграрлық секторын дамытудың қазіргі кезеңі кəсіпкерлік қызметтің түбегейлі жаңа 
жағдайларын біртіндеп жасаумен сипатталады. Өндірістің нарықтық бағдарының қажеттілігін 
өзектілендіретін экономикалық жағдай қалыптасады. Осыған байланысты нарық талаптарын ескере 
отырып, АӨК кəсіпорындарының қызметін ұйымдастырудың нақты экономикалық құралы ауыл 
шаруашылығын мемлекеттік қолдау болып табылады. 

Түйінді сөздер: агроөнеркəсіп кешені, агробизнес, ауыл шаруашылығы өндірісі, нарықты 
зерттеу. 

 
Мақсаты: Қазақстан Республикасындағы ауыл шаруашылығына мемлекеттік қолдауды дамыту 

бағыттарын көрсету. 
Міндеттері:  
-Мемлекет тарапынан ауыл шаруашылығын қолдауға қабылданған бағдарламаларды талдау; 
- Облыс өңіріндегі ауыл шаруашылық бағдарламаларының тиімділігі. 
Өзектілігі: Ауыл шаруашылығына қатысты мемлекеттік қолдауды дамытуды күшейтіп, ұтымды 

жақтарын қарастырып, зерттеу. 
Жобанын əдісі: - зерттеу, талдау, сараптау 
Күтілетін нəтиже: Қазақстан Республикасында «Ақылды технологиялар» – агроөнеркəсіп 

кешенін қарқынды дамытып, еңбек өнімділігін арттыру, өнімді экспортқа шығару. 
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Кіріспе. Агроөнеркəсіптік кешен (АӨК) елдің азық-түлік жəне экономикалық қауіпсіздігін, 
сондай-ақ ауылдық аумақтардың еңбек жəне қоныстық əлеуетін қалыптастыратын экономиканың 
маңызды секторларының бірі болып табылады.  

Қазақстанның АӨК одан əрі дамыту үшін жақсы перспективалар бар: майлы, ет секторларының 
экспорттық позициялары күшейтілуде, ал астық жəне ұн бойынша Қазақстан қысқа мерзімде əлемдегі 
ірі экспорттаушы елдердің қатарына енді. Қазақстанның Еуразиялық экономикалық одаққа жəне 
дүниежүзілік сауда ұйымына мүшелігі мүмкіндіктер туғызады жəне сонымен қатар ішкі жəне сыртқы 
нарықтарда бəсекеге қабілеттілікке жоғары талаптар қояды. Осыған байланысты АӨК-ні мемлекеттік 
реттеудің рөлі өте маңызды. 

Тəуелсіздік кезеңінде тоғыз бағдарламалық құжат əзірленді, олардың негізінде АӨК 
саласындағы мемлекеттік саясат іске асырылды: 1991-1995 жылдарға жəне 2000 жылға дейінгі 
кезеңге арналған "Ауыл" əлеуметтік-экономикалық даму бағдарламасы, 1993-1995 жəне 2000 жылға 
дейінгі АӨК дамытудың тұжырымдамалық бағдарламасы, 2000-2002 жылдарға арналған ауыл 
шаруашылығы өндірісін дамыту бағдарламасы, 2003-2005 жылдарға арналған мемлекеттік аграрлық 
азық-түлік бағдарламасы, 2004-2010 жылдарға арналған ауылдық аумақтарды дамытудың 
мемлекеттік бағдарламасы, 2006-2010 жылдарға арналған ҚР АӨК тұрақты даму тұжырымдамасын 
іске асыру жөніндегі бірінші кезектегі шаралар бағдарламасы, 2010-2014 жылдарға арналған АӨК 
дамыту бағдарламасы жəне 2013-2020 жылдарға арналған "Агробизнес – 2020"АӨК дамыту 
Бағдарламасы, Қазақстан Республикасының 2025 жылға дейінгі дамуының кешенді стратегиялық 
жоспары əзірленді[1]. 

Ауыл шаруашылығы экономиканың негізгі салаларының бірі болып табылады. Аграрлық 
сектордың даму деңгейі əрдайым қазақстандық қоғамның экономикалық жəне қоғамдық - саяси 
тұрақтылығының айқындаушы факторы ретінде əрекет етіп келеді. 

Республика экономикасын дамытудың басым бағыттарының бірі бола отырып, ауыл 
шаруашылығының зор əлеуеті мен үлкен резерві бар. Қазақстанның түрлі климаттық жағдайлары 
қалыпты жылу белдеуінің барлық дерлік дақылдарын өсіруге жəне мал шаруашылығын дамытуға 
мүмкіндік береді[2]. 

Қазақстанның агроөнеркəсіптік кешеніндегі ахуалды жалпы талдау Қазақстанның аграрлық 
секторының мынадай сипаттамалары бар: 

- ауыл шаруашылығы мақсатындағы жердің жалпы көлемі – 222,6 млн. га, оның ішінде 24 
млн. га егістік жер (10,8%), 5 млн. га шабындық жер (2,2%), 189 млн. га жайылымдар (85%); 

- ауыл халқының саны – 7,3 млн. адам немесе ел халқының жалпы санынан 47,2%; 
- топырақ жəне өсімдік жамылғысының көлденең жəне тік аймақтылығы айқын көрінеді. 

Орман-дала жəне дала аймақтарында барлық жерлердің 10%, шөлейт жəне шөлейт аймақтарда-
шамамен 60%, тау облыстарында-шамамен 5%; 

- елдің барлық егіншілік аймақтары жылдық жауын – шашынның аздығымен сипатталады-
150-320 ММ; 

- теңізге шығудың болмауы, бұл сыртқы нарықтарға қол жеткізу үшін елеулі қиындықтар 
туғызады; 

- маусымаралық кезеңде қант, өсімдік майы, құс еті, көкөністер мен жемістер сияқты өнімдер 
түрлерін қоспағанда, азық-түліктердің көпшілігімен қамтамасыз етудің өзін-өзі қамтамасыз етілуі; 

- бидай мен ұнның ірі экспорттаушысы болып табылады (əлемдік экспорттаушылардың 10-
ына кіреді), елдің ауыл шаруашылығы өнімдерінің жалпы экспортының айтарлықтай үлесі мақта 
(15%), тері мен жүн (25%); 

- мал шаруашылығы саласы Қазақстан үшін дəстүрлі болып табылады, бұл ретте малдың 90% 
- ы халықтың үй шаруашылықтарында жатыр; 

- ауыл шаруашылығы техникасы паркінің орташа жасы 13-14 жылды құрайды, нормативтік 
пайдалану мерзімі 7-10 жыл; 

Ауыл экономикасын көтеру мақсатында соңғы он жылда қаржы ресурстарымен нығайтылған 
АӨК жəне ауылды дамыту жəне қолдау бойынша мемлекеттік жəне салалық бағдарламалар 
қабылданды[3]. 

Қарағанды облысының ауыл шаруашылығының əлеуметтік-экономикалық дамуын талдау. 
Бүгінгі таңда 468,7 мың гектар жерде 562,3 мың тонна немесе 57,5% дəнді дақылдар егілді. 

Орташа өнімділік 12,1 ц/га құрайды.  
Жоспар бойынша 91,7 мың тонна болса, 50,4 мың тонна көлемінде тұқым себілді немесе 35%. 
Ауыл шаруашылығы құрылымдарында картоп 5940 гектар алынды немесе 64,0% жиналды, 

орташа өнімділік 233 ц/га болғанда, жалпы түсім 138,5 мың тоннаны құрайды. 
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Көкөніс 1051 гектар алқапта немесе 73,0% жиналды. 29,5 мың тонна көкөніс жиналды 
Қазақстан Республикасының Президенті – Елбасы Н.Ə.Назарбаевтың тапсырмасына сəйкес 

облыс бойынша 12 млн. 490 мың гектар алқапта жайылымдардың электрондық карталарын, 234 мың 
гектар шабындық пен 2 мың гектар көпжылдық екпелердің электрондық карталарын енгізу бойынша 
жұмыс жасалды. 

Бүгінгі күні 56 шаруашылықпен 230 мың гектарда немесе 1,8% жайылымдардың электрондық 
карталары қалыптастырылды, шабындықтар бойынша – 4 шаруашылық 2 932 гектарда, көпжылдық 
екпелер бойынша жұмыс атқарылды. 

Бүгінгі күні 292 тонна экспортталды, немесе жоспарға 53% (жылдық 29,2%), оның ішінде 179,5 
тонна сиыр еті ("Астана Агропродукт"ЖШС-154,4 тн жəне "Қайыпата" ЖШС-14,6 тонна қой еті 
("Астана Агропродукт"ЖШС-2 267 бас). 

Оның ішінде Жаңаарқа (18,2 тонна), Қарқаралы (4,6 тонна), Осакаров (15,0 тонна), Шет (8,9 
тонна) жəне Ұлытау (10,5 тонна) аудандарымен 57,2 тонна сиыр еті жөнелтілді. 

Экспортқа 1915 бас ірі қара мал дайындалды. 
Оның ішінде Бұқар Жырау ауданы – 90, Нұра ауданы-85, Қарқаралы ауданы-130, Осакаровка - 

177, Шет ауданы - 324, Ақтоғай ауданы - 341, Жаңаарқа ауданы – 350 жəне Улытау 416 бас. 
2 528 бас ірі қара мал сатып алуға 44 қарыз алушыға 1,5 млрд. теңгеден астам қаржы берілді. 
2018 жылғы 1 қарашадағы өткен жылғы тиісті мерзіммен салыстырғанда шаруашылықтың 

барлық санаттарында ірі қара мал басы 6%-ға өсті жəне  
526,7 мың басты құрады; жылқы – 8,1%-ға жəне 300,5 мың басты; түйе – 3,1%-ға жəне 1,4 мың 

басты, құс – 5,3%-ға жəне 4191,1 мың басты құрады. Қой басы 5,8%-ға азайды жəне 767,3 мың басты; 
ешкі – 5,9%-ға жəне 196,5 мың басты; шошқа – 4,3%-ға жəне 78,3 мың басты құрады. 

Ірі қара мал, ешкі, қой жəне жылқы басының негізгі үлесі (сəйкесінше 51,8%, 63,7%, 51% жəне 
62,5%) шаруа немесе фермер қожалықтарында жəне дара кəсіпкерлерінде; шошқа жəне құс 
(сəйкесінше 61,9% жəне 81,2%) ауыл шаруашылығы кəсіпорындарында, түйе (сəйкесінше 50,6%) 
жұртшылық шаруашылықтарында шоғырланған. 

2018 жылғы қаңтар-қазандағы мал мен құстың барлық түрлерін шаруашылықта сою немесе 
тірідей салмақта союға өткізу 2017 жылғы тиісті кезеңмен салыстырғанда 1,2%-ға көбейді жəне 100,5 
мың тоннаны құрады. Сиыр сүтінің өндірісі 3,3%-ға өсті жəне 398,3 мың тоннаны құрады, тауық 
жұмыртқасының өндірісі 18,2%-ға өсті жəне 599,6 млн. дананы құрады. 

2017 жылдың қаңтар-қазан айларында "Сыбаға" бағдарламасы бойынша 877 бас мал сатып 
алынды (аналық мал басы-835 бас, тұқымдық бұқалар-42 бас), "Құлан" бағдарламасы бойынша 314 
бас жылқы сатып алынды, "Алтын асық" бағдарламасы бойынша 471 бас қой сатып алынды. 

Өткен жылдың 10 айында 56 ауыл шаруашылығы кооперативі құрылды, оның ішінде 31 ет 
АШК, 25 сүт бағытындағы АШК, ағымдағы жылы 77,2 тонна ет жəне 631,1 тонна сүт өндірілді. 

Облыс бойынша ірі қара малдың отбасылық бордақылау алаңдарын құру бойынша жоспар 780 
құрайды,ағымдағы жылы 891 бордақылау алаңы құрылды. 

2017-2021 жылдарға арналған агроөнеркəсіптік кешенді дамыту бағдарламасы шеңберінде АӨК 
салаларын мемлекеттік қолдау 11958,1 млн.теңгені құрайды, оның ішінде мал шаруашылығы саласы 
бойынша - 3941,3 млн. теңге, өсімдік шаруашылығы саласы бойынша-2419,1 млн. теңге, 
республикалық бюджеттен (инвестициялық субсидиялау, қайта өңдеу) – 5597,7 млн. теңге[4]. 

Бұрынғы техникаларға қарағанда, қазіргі таңдағы техникалар əлдеқайда жақсарған. Жұмысы 
автоматтандырылған. Көп қызметі компьютерлік техника арқылы басқарылады. Өте ыңғайлы. 
Осының арқасында жерді тыңайту, дəн себу сынды егіс алқабындағы жұмыс жандануда. 

Сонымен қатар, ауыл шаруашылығы кооперативтерін құру бойынша алға ілгерлеушілік 
байқалады. Мемлекет жəрдемі ауыл шаруашылығының қуатын арттырып, мүмкіндігін ұлғайтты. 

Қазіргі таңда ет өндіру де облыстың келешегі мол саласының бірі саналады. Оған ең алдымен  
Қытайдың  күн сайын өсіп отырған нарығы мен олардың азықтану құрылымдарының өзгеруіне 
байланысты, құрамында ақуызы мол өнімдерге деген сұраныстарының артуы себепші болып отыр.  

Алғашқы ет экспорты Қарағанды облысынан бастау алды. Қарағандыдағы «Арай.кz» ет өндеу 
кешенінің қой еті Қазақстан бойынша алғаш рет Қытай Халық Республикасына экспортталды. 
Тарихи сəт. 22 тонна ет өнімін əзірлеуге Ақтоғай жəне Жанаарқа аудандарынан жеткізілген бас-аяғы 
1200 қой сойылды.  Жалпы құны  38 миллион теңге. 

Мемлекет басшысы Н.Назарбаев биыл маусымда Қытай Халық Республикасына жасаған жұмыс 
сапарында Қазақстанның ауыл шаруашылығы өнімін аталған елге экспорттау жөнінде келісімге қол 
жеткізген еді. 2021 жылға дейін ауыл шаруашылығы өнімділігі мен экспортты 2,5 есеге арттыруды 
жоспарлап отыр. Бүгінгі таңда осы мақсатқа жетудің алғашқы қадамы басталды. 
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Қорытынды 
Мақалада Қазақстан Республикасында ауыл шаруашылығының дамуының негізгі 

тенденцияларын, экономиканың аграрлық секторының қазіргі жағдайы мен проблемалары 
қарастырылды. 

Мемлекет басшысы өзінің "Төртінші өнеркəсіптік революция жағдайындағы дамудың жаңа 
мүмкіндіктері" атты жыл сайынғы Жолдауында "Ақылды технологиялар" үшінші бағыты шеңберінде 
агроөнеркəсіптік кешенді дамытуда серпіліс жасау мүмкіндігін алға қояды. 

Ауыл шаруашылығы өндірісі саласын жəне Қазақстандағы барлық АӨК дамытуға бөлінетін 
мемлекеттік ресурстардың мөлшері елеусіз болып табылады. Осылайша, ауыл шаруашылығы 
өнімдерінің өзіндік құнының құрылымында мемлекеттік қолдаудың барлық түрлерінің деңгейі 
шамамен 8% – ды, ал дамыған елдерде-40% - ды жəне одан да көп; Қазақстанда 1 га егістікке олар 9,3 
АҚШ долларын құрайды. Қазақстанда бір ауыл шаруашылығы құрылымдарына қайта есептегенде 
республикалық бюджеттен мемлекеттік қолдау сомасы 1200 АҚШ долларын, ал АҚШ - та-45000 
АҚШ долларын құрайды. 

Республикада ауыл шаруашылығы тауарын өндірушілердің кредиттік ресурстарын 
пайдаланғаны үшін 2004 жылы жеткен пайыздық мөлшерлеме жоғары болып қалуда. Нарықтық 
экономикасы дамыған елдерде ол 3,5-4,5% - дан аспайды, ауыл шаруашылығы мақсатындағы 
жерлерге ипотекалық кредит беру жоқ (ұзақ мерзімді кредит алудың негізгі көзі ретінде); ауыл 
шаруашылығы өнімдері мен азық-түлікті өндіру жəне өткізу кезінде баға тетігі пысықталмаған (баға 
тепе-теңдігі); ауыл шаруашылығы өндірісін сақтандыру дамыған елдердің деңгейіне жəне т. б. сəйкес 
келмейді. 

Шетелдік тəжірибені зерттеуде көрсеткендей, нарықтық экономика жағдайында ауыл 
шаруашылығын дамытуға мемлекеттік ықпал етудің нысандары мен əдістері салыстырмалы түрде 
қатал жəне күрделі жайдан неғұрлым жұмсақ жағдайға көшуі тиіс. Мəселен, мысалы, АҚШ-та 
фермерлер үшін экономикалық қауіпсіздіктің үш компонентті жүйесі бар, ол мыналарды қамтиды: 
орташа кепілдік бағасы жəне егін кепіліне несие беру; өндіріс деңгейіне байланысты емес тікелей 
тіркелген төлемдер жəне антициклді төлемдер түрінде фермер секторын қолдауды. Субсидиялау 
бидай, арпа, сұлы, жүгері, құмай, соя, май тұқымы, мақта жəне жержаңғақ қоса алғанда, өсімдік 
шаруашылығының барлық негізгі өнімдері бойынша жүзеге асырылады. Сүт, жүн жəне бал өндірісін 
қаржыландыру да ұлғаюда. Фермерлер көктемде бекітілген кепілдік бағаларға сəйкес астық 
кепілдігімен аванс алады. Егер сату бағасы кепіл бағасының деңгейінен төмен болса, онда қосымша 
ақы төленеді. Тікелей тіркелген төлемдер кепіл бағасы бекітілген дақылдар бойынша ғана төленеді. 
Олардың деңгейі жалпы соманы, алаң мөлшерін, түсімділігін ескере отырып анықталады. 

Қазақстанда қорғаныс шараларын белсенді жүзеге асырумен қатар ұлттық дайындаушылар 
өнімдерінің, оның ішінде ауыл шаруашылығы өнімдерінің бəсекеге қабілеттілігін арттыру жөнінде 
шаралар қабылдау қажет. Жалпы, оларды іс-қимыл бағыттары бойынша үш негізгі блокқа 
топтастыруға болады. Елдің бəсекеге қабілеттілігінің базисін құрайтын ұлттық экономиканы 
нығайтуға бағытталған жалпы сипаттағы шаралар. Оларға: өңіраралық жəрмеңкелер, отандық өндіріс 
тауарларын сату-көрмелерін ұйымдастыру; өңіраралық келісімдерде ұлттық өнеркəсіптің мүдделерін 
есепке алу жатады.; белгіленген тəртіппен өнеркəсіп тауарларын жарнамалық жəне ақпараттық 
қолдауды ұсыну; отандық өндіріс тауарларын сату бөлігінде ірі сауда объектілерінің қызметін реттеу; 
отандық тауар өндірушілердің қатысуымен көтерме жəне көтерме-бөлшек сауда жүйелерін құру; 
отандық өндіріс тауарларын өткізетін өнеркəсіп кəсіпорындары мен сауда кəсіпорындарын кредиттік-
қаржылық қолдау шараларын пайдалану; ассортименттік минимумды сақтау; сату жəне сатудан 
кейінгі сервис сапасы, өндіруші имиджі. 

Аграрлық сектор экономиканың жаңа драйвері болуы тиіс. Қазақстанның агроөнеркəсіптік 
кешенінің перспективалы болашағы бар. Көптеген позициялар бойынша біз əлемдегі ең ірі аграрлық 
экспорттық өнім өндірушілердің бірі бола аламыз. Əсіресе экологиялық таза тамақ өнімдерін өндіру 
бойынша. Made in Kazakhstan бренді осындай өнімнің эталонына айналуы тиіс. Сонымен қатар, біз 
Еуразиялық құрлықта астық өндіру бойынша "астық себеті" деп аталатын болуға тиіспіз. Бізге 
шикізат өндірісінен сапалы, өңделген өнім шығаруға көшуді қамтамасыз ету қажет. Сонда ғана біз 
халықаралық нарықтарда бəсекеге түсе аламыз. 

Сол себепті, əрбір Қазақстан азаматы өз құқықтарын қорғай алатындай білімді,білікті болып 
тəрбиеленуі қажет. Ертенгі күні басқа елге қарап қалмайтындай, бəсекеге қабілетті болуы керек. 
Қазақстан ол бір алып мемлекет, елді ел болып қалыптастыратын қалалар, ауыл округтері жəне 
ауылдар, егер осы кішігірім ауылдарымызды дамытып, өсіретін болсақ жолдауда айтылғандай 
төртінші өнеркəсіптік революция жағдайында дамудың үлкен мүмкіндіктері туады. 
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Елбасымыздың айтуынша «Көл-көсір мұнайдың» дəуірі аяқталып келеді. Елімізге дамудың жаңа 
сапасы қажет. 

Осыған байланысты елбасы халықтың жағдайын көтеру үшін, біліктілікті арттыру үшін, 
жастарымыздың бəсекеге қабілетті болуы үшін мынадай міндеттерді шешуге жұмылуымыз керек 
екенің айтып өтті. 

«Ақылды технологиялар» – агроөнеркəсіп кешенін қарқынды дамыту мүмкіндігі. 
Аграрлық саясат еңбек өнімділігін түбегейлі арттыруға жəне өңделген өнімнің экспортын 

ұлғайтуға бағытталуы керек. Шикізатты қайта өңдеуді қамтамасыз етіп, əлемдік нарықтарға жоғары 
сапалы дайын өніммен шығуымыз қажет. 

Бұл мəселені шешуге барлық аграрлық кешеннің түбегейлі бет бұруы маңызды. 
Аграрлық ғылымды дамыту мəселесі басты назарда болуға тиіс. 
Ол ең алдымен жаңа технологияларды трансферттеумен жəне оларды отандық жағдайға 

бейімдеумен айналысуы қажет.   
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Новизна этой идеи заключается в том, что у нас будет материальная или нематериальная 

возможность удовлетворить человеческие потребности или решить возникающие технические и 
социальные проблемы. Инновация основана на новизне базового конструктивного принципа жизни и 
деятельности [1]. 

Цифровизация - это цифровое преобразование или переход от аналоговой к цифровой 
технологии. Граница между реальным и виртуальным мирами становится все более традиционной. 

Цифровизация является одной из ключевых инновационных платформ. В этой области имеется 
огромный потенциал для применения или открытия инновационных проектов [2]. 

Инвестирование в новые идеи оцифровки страны или города является очень выгодным 
вложением в цифровую эпоху, как для экономики, так и для глобальных вызовов и возможностей, 
которые улучшают качество жизни. 

Первый Президент Республики Казахстан, Лидер Нации НС Нурсултан Назарбаев в своем 
Послании народу Казахстана от 31 января 2017 года объявил о Третьей модернизации, которая 
является основой цифровизации, и подчеркнул необходимость развития новых отраслей с 
использованием цифровых технологий и то, что «важно обеспечить развитие коммуникаций и 
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общего доступа к волоконно-оптической инфраструктуре». Развитие цифровой индустрии дает 
импульс всем остальным отраслям»[3].  

В Национальном плане выполнения Послания народу Казахстана от 31 января 2017 года 
определены критерии достижения Третьих целей модернизации страны - к 2050 году Казахстан 
войдет в число 30 ведущих развитых стран мира. Для этого среднегодовые темпы роста экономики 
должны быть на уровне 4,5-5%. Основным драйвером новой модели роста должна стать способность 
обеспечивать занятость, увеличивать экспорт и привлекать инвестиции, что может обеспечить 70% 
роста ВВП. В соответствии с этим приоритетные направления были утверждены в начале третьей 
модернизации. Ожидается, что оставшиеся 30% будут предоставлены социальными секторами 
(здравоохранение, образование, занятость) и отраслью ИКТ в краткосрочной перспективе. В связи с 
этим принято Государственная программа «Цифровой Казахстан» в Республике Казахстан. 

К уровням проникновения цифровизации можно отнести все направления экономики и 
социальной жизни страны. 

Повгороду Караганде в рамках Государственной программы «Цифровой Казахстан» ведутся 
следующие работы по реализации компонентов проекта «Умный город» (образовательная система, 
коммунальное обслуживание, передвижение по городу, безопасный город и другие) [4].  

1. Проект «Open Karaganda» 
4 декабря 2019 года начал свое функционирование фронт-офис OPEN KARAGANDA» 

современный центр по предоставлению государственных услуг и консультаций, оказываемых 
местными исполнительными органами города Караганды для населения, главной целью которого 
является качественное и комфортное получение гражданами государственных услуг и консультаций, 
в котором внедрено открытое обслуживание посредством единого окна и электронной очереди, 
размещением уголков самообслуживания и комфортными условиями для людей с ограниченными 
возможностями [5]. 

2. Передвижение по городу  
Внедряется программа системы электронного обилечивания. Проект реализовывает 

иностранный инвестор в лице директора компания ТОО «Смарт Карт» Джейсон Ан [5].  
На сегодняшний день ведутся работы по установке терминалов оплаты и прокладке кабелей в 

ТОО «Автобусный парк №3». Работы ведутся согласно утверждённого графика и планируется 
завершить в первом квартале текущего года [5]. 

3. Цифровизация ЖКХ и коммунальное обслуживание 
В рамках цифровизации жилищно-коммунального хозяйства города Караганды «Е-КСК» в 

городе Караганды запущен проект WorkApp, который направлен на автоматизацию и цифровизацию 
вопросов КСК, содержания общего имущества кондоминиума [5].  

Внедрение цифровой системы WorkApp в жилищном секторе Караганды позволит решить 
проблему низкого качества услуг посредством единой диспетчерской платформы, которая 
анализирует проблемные вопросы властей кондоминиума. 

ТОО «Караганда жарык» полностью автоматизировало процесс передачи сертификатов в 
Караганду, около 160 тысяч персональных устройств и 394 единиц бытовой техники с 
дистанционным считыванием показателей учета электроэнергии. 

88% (2308 единиц) ТОО «Теплотранзит» оснащены многослойными приборами учета тепла, на 
сегодняшний день 2066 единиц включены в программу «E-shanyrak». 

Для получения актуальной информации о качестве теплоснабжения на основе приборов учета 
ТОО «Теплотранзит Караганда» разработана система на платформе WEB с использованием 
картографического модуля, отображающего информацию о качественных характеристиках 
теплоснабжения. Система позволяет быстро реагировать на аварийные ситуации, что обеспечивает 
постоянное прохождение отопительного сезона. 

ТОО «Караганды Су» вимеет 12 общедомовых приборов учета воды, которые планирует 
подключить до конца этой недели к программе Е-Шанырак. 

4. Проект «Безопасный город» 
В рамках проекта «Безопасный город» ведется работа по построению обширной сети 

видеонаблюдения с применением видеоаналитики и событийного оповещения. 
В центр оперативного управления УП города Караганды выведен сигнал с 4774 камер 

видеонаблюдения. 
5. Сфера образования [1]. 
С целью автоматизации учебно-воспитательного процесса во всех школах города внедрена 

автоматизированная система управления «Білімал». В 2017 году все школы перешли на электронный 
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журнал, для родителей действует мобильное приложение «Edu-mark», которое позволяет отслеживать 
оценки и посещаемость ребенка в онлайн режиме [2-4]. 

Государственная служба «Очередь обращения детей дошкольного возраста в дошкольные 
организации (до 7 лет)» автоматизирована. Была введена система управления очередью, которая 
полностью автоматизирует процесс, начиная с размещения детей и посещения детских садов. 

Эта система полностью исключает связь между получателем услуг, поставщиком услуг и 
директором детского сада. Состав детей в дошкольных учреждениях был перенесен с портала 
электронного правительства на портал garden.kargoo.gov.kz. Детские сады опубликуют информацию 
о вакансиях, и родители смогут самостоятельно выбрать детский сад и отправить электронное письмо 
с 12 февраля 2018 года [5].  

Внедрена система sсhool.kargoo.gov.kz по автоматизации государственной услуги «Прием 
документов и зачисление в организации образования независимо от ведомственной подчиненности 
для обучения по общеобразовательным программам начального, основного среднего, общего 
среднего образования».  Автоматизированная регистрация учащихся позволяет родителям выбрать 
школу, ознакомиться с языком обучения, осуществить передачу документов для зачисления и подать 
заявление в электронном виде. По окончанию всех этих процессов, результаты будут доставлены на 
их мобильный телефон. Основной плюс электронной системы – это прозрачность всех действий. 
Зарегистрировать ребенка можно в удобное для себя время, не выходя из дома или офиса. Система 
соблюдает правила информационной безопасности. 

7. Сфера культуры [5] 
В библиотеках ЦБС г. Караганды проводится работа по переводу книжного фонда в цифровой 

формат.  
КГУ «Централизованная библиотечная система г. Караганды» был разработан план действия по 

исполнению дорожной карты «Создание «Единой электронной библиотеки». 
8. Сфера бизнеса 
В рамках национальной программы «Модернизация 3.0» и концепции «Индустрия 4.0» на 

предприятии ТОО «Maker (Maker)» в 2018 году реализован проект модернизации 
машиностроительного производства. 

В фармацевтике реализован проект ТОО «Ригер».  
Это крупнейшийвв Центральном Казахстане специализированный логистический комплекс по 

обслуживанию и хранению лекарственных средств и изделий, где весь производственный процесс 
автоматизирован. 

Действует инновационный инвестиционный проект ТОО «Карагандинский фармацевтический 
комплекс», также в данной отрасли ТОО «Фармация 2010» в 2018 году завершена модернизация 
производства и проведены работы по внедрению стандартов GMP. 

Одним из крупных проектов является запуск проекта Онлайн-ОРЦ, на базе строящегося в 
Караганде оптово распределительного центра ТОО «Альфарух» [5]. 

На данном проекте будет обеспечена автоматизация управления бизнес-процессов. Склады 
будут функционировать на основе системы управления складом (анг.Warehouse Management System, 
аббр.WMS).  

В рамках Онлайн-ОРЦ будет функционировать система обеспечения интернет продаж, что 
позволит реализовывать товары через интернет площадки в различных объемах, крупный и мелкий 
опт. 

9. Сфера сельского хозяйства 
В сфере сельского хозяйства в рамках цифровизации проводится работа по формированию 

электронных карт земель сельскохозяйственного назначения на веб-портале qoldau.kz. 
10. Сфера здравоохранения 
В поликлиниках города внедрена инновационная технология программа КМИС (комплексная 

медицинская информационная система). 
В рамках «Цифровой Казахстан» с населением города активно проводится информационно-

разъяснительная работа по подключению мобильного приложения ДамуМед. 
Перспективы развития связаны с открытием инновационных предприятий в разных отраслях, 

повышением технологического процесса в экономике города. 
Цифровизация потенциально влияет на большинство общепризнанных параметров качества 

жизни. 
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Уровень благосостояния и занятость - цифровизация предоставляет жителям новые рабочие 
места в третичном секторе экономики и новые возможности трудоустройства, в т.ч. возможность 
удаленной работы, позволяющей зарабатывать больше, получая доступ к новым рынкам труда. 

Уровень затрат - это развитие цифровых услуг, которое, с одной стороны, экономит деньги на 
товарах и услугах, а с другой - стимулирует потребление новых товаров и услуг [4]. 

Уровень образования и человеческий капитал - доступ к образовательным и информационным 
ресурсам позволяет нам улучшать знания и навыки пользователей, повышая тем самым их 
конкурентоспособность на рынке труда. 

Характер свободного времени и его использование - цифровые услуги экономят время, 
предоставляя жителям информацию об общественном транспорте, такси, возможности заказывать 
товары и услуги на дому, удаленно получая общественные услуги и другие услуги. 

Уровень загрязнения окружающей среды - цифровые услуги помогают оптимизировать 
движение населения и товаров города, снизить уровень выбросов парниковых газов от транспорта. 

Доступность и качество социальных сетей. Цифровые сервисы предлагают пользователям новые 
способы взаимодействия и общения. с жителями других городов. Будут созданы условия для 
создания структуры взаимодействия с заинтересованными сторонами, а не по месту жительства. 

Общая удовлетворенность жизнью заключается в том, что оцифровка помогает увеличить 
разнообразие, качество и скорость предоставляемых услуг, повышает безопасность личных данных и 
безопасность транзакций во время предоставления услуг, а также экономит время для получения и 
перемещения товаров и услуг [5]. 

Цифровое преобразование не ограничивается использованием таких технологий, как большие 
данные, Интернет вещей, продвинутая реальность, блокчейн и многое другое. Все компании, 
занимающиеся цифровыми преобразованиями, можно разделить на два сектора: условный 
виртуальный сектор и условный реальный сектор. Каждый сегмент имеет свои особенности 
цифрового преобразования. 

Виртуальный сектор включает операторов связи, СМИ, все компании в новой цифровой 
экономике (интернет-магазины, агрегаторы, рынки) и организации финансового сектора. Ключевой 
ценностью для компаний в этом сегменте являются данные о клиентах. Основная цель - повысить 
эффективность использования данных клиентов. Границы между отраслями в этом секторе очень 
стерты: бизнес строится на данных клиентов. Зная пожелания и привычки клиента, компания могла 
продать ему банковские услуги, авиабилеты и ваучеры [3]. 

Относительно реальный сектор включает в себя компании, чей бизнес основан на активах 
физического мира. Для них актуален сбор данных для создания двойного количества активов. Такие 
цифровые счетчики должны быть интегрированы в цифровые счетчики объекта. Можно 
проанализировать цифровые противопоказания и проверить гипотезы, чтобы найти скрытые резервы 
предприятия. Могут быть предположения относительно оптимизации бизнес-процессов, вариантов 
использования оборудования, технологических цепочек, ремонтных кампаний и инвестиций в 
инновации. Результаты анализа и тестов могут быть использованы для повышения 
производительности, повышения стабильности производства и повышения стабильности 
производства ... Технология больших данных, прогнозная аналитика и передовая реальность 
Интернета и Интернета особенно актуальны в этой области. 

Обычные виртуальные компании продвинулись в цифровой трансформации, а не в 
традиционных. Однако, учитывая тенденции, я могу с уверенностью сказать, что ситуация в корне 
изменится в ближайшие два года [4, 5]. 

Оцифровка предполагает реализацию комплекса взаимосвязанных мер, направленных на 
достижение главной амбициозной цели - создания инновационной экономики. 
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Түйіндеме: бизнестің болашағы мен табыстылығы көбінесе HR-ға байланысты, яғни  компания 

тұрақты алға жылжуы үшін жоғары командалық рухы бар білікті, талантты, еңбекқор қызметкерлер 
қажет.  Бұл мақалада басқару саласындағы HR – стратегиясының тиімділігі мен қажеттілігі жан – 
жақты қарастырылған. Сондай-ақ  HR – стратегиясының қалыптастырудың қадамдары мен түрлері 
толықтай ұсынылған. 

Кілт сөздер:адами ресурстар (HR), менеджмент, стратегия, бизнес тиімділілігі 
 
Мемлекет Басшысының «Сындарлы қоғамдық диалог - Қазақстанның тұрақтылығы мен 

өркендеуінің негізі» атты  жолдауындағы көрсетілген негізгі міндеттердің барлығы адам 
ресурстарынсыз жүзеге асырмайтыны анық. Сондықтан да басқару саласында адам ресурстары 
маңызды рөлді атқарады. 

Адам ресурстары менеджменті (HRM) – тиімді жұмыс күшін тарту, дамыту жəне қолдауға 
баңытталған ұйымдағы іс-əрекеттер жиынтығы. Адам ресурстарын басқару (HRM) кешенді жəне 
үнемі өзгеріп отыратын ортада жүргізіледі.  

Адам ресурстары - ұйымдағы өнімділік пен бəсекеге қабілеттілік үшін өте маңызды ұйым 
мүшелері. Бұрын ұйымдарда НRМ-ге (кейде персонал менеджменті деп аталады)  жеткілікті  
деңгейде көңіл бөлінбеді.  Соңғы жылдары НRМ -нің ұйым үшін маңызы қарқынды түрде артып 
келеді. Оның маңызы артуы құқықтық саладағы күрделі мəселелерден туындады. Адам 
ресурстарының ұйым үшін маңыздылыгын мойындау еңбек өнімділігін арттыру үшін қажет. 
Оларды тиімсіз басқару өндіріс шығындарын шамадан тыс көбейтіп жіберді. Компанияны 
басқаруда ұқыпты əрі жүйелі əдіс, яғни қажет емес қызметкерлерді жұмыстан шығара отырып, 
бизнестің көркеюі үшін керек адамдарды жүмысқа шақыру адам ресурстарын басқарудың 
стратегиялық маңыздылығы тұрғысынан қарастырылады. 

HR стратегиясы – бұл бизнес-стратегияға негізделген персоналмен жұмыс істеу мақсаттары мен 
міндеттері. Компанияның мəселесі жəне персоналдың жұмыс жағдайын жақсарту қажет. Мəселен, 
HR стратегиясы - ұзақ мерзімді жоспар. Жəне ол сізге жəне сіздің басшыңызға биылғы жылы не істеу 
керектігін айтады.  

Іс жүзінде кез келген ұйым кадрларға деген қандай да бір қажеттілікті сезінеді, сондықтанда да 
персоналды тарту жəне іріктеу міндетін қояды. Бұл келесілерді қарастырады: 

1) тиісті стратегияны əзірлеу жəне оны жалпы ауызбіршілікпен келісу (қызметкерлердің 
қайда, қашан, қанша жəне қандай мамандықтар қажет); 

2) қызметкерлерге қойылатын талаптар тізбесі, олардың еңбегіне ақы төлеу деңгейі, өсу 
перспективалары негізінде неғұрлым қолайлы үміткерлерді іріктеу əдістерін айқындау; 

3) персоналды тарту жəне еңбек шарттарын жасасу бойынша іс-əрекеттерді жүзеге асыру. 
HR стратегиясы кəсіпорынның стратегиясымен байланысты. Олардың əртүрлі нұсқаларын 

қарастырайық. 
Кəсіпкерлік стратегия - тиімділікті жоғарлату бойынша жұмыстарды ұйымдастыру. Яғни жаңа 

шешімдерге бағытталған стратегия. 
Персоналды басқару стратегиясы: 
- Белгісіздік жағдайында жұмыс істей алатын жəне нəтижелерге жетуге бағдарланатын 

шығармашылық əлеуеті бар адамдарды компанияға тарту. Оларды тəуекелдерді деңгейін есептей 
білуге үйрету; 

- Компанияның инновациялық стратегиясын жүзеге асыруға қабілетті негізгі қызметкерлерді 
ұстап тұру; 

- Кəсіпорынның инновациялық белсенділігін қалыптастыратын əрбір менеджер үшін жеке 
мотивация схемасын əзірлеу. 
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Сурет 1. HR-дің ықтимал мақсаттар мен стратегиялардың түрлері 
 

Нарыққа үлкен сұранысқа ие жаңа тауар немесе қызмет шығарған компанияларға қолайлы. Өсу 
деңгейін қамтамасыз ету үшін басшылар бизнес үдерістерді жүзеге асырады, кейде барлық қызметті 
жұмылдырады (мысалы,франчайзинг).  

Персоналды басқару стратегиясы: 
- Стандартталған стратегияларды қамтамасыз ету үшін жаңадан келушілерді тарту. 
- Мамандарды ауқымды жалдау жəне оқыту жүйесін құру. 
Табыстылық стратегия 
Компания дамыған кезде, нарық үшін тұрақты жəне стандартты өнім өндіреді, ал нарық бəсекелі 

болады. 
Персоналды басқару стратегиясы: 
- Тиімділікті арттыру бойынша жұмысты ұйымдастыру. Яғни, жұмыстың жаңа əдістері мен 

тəсілдерін, аттестациялауды жəне құзыреттілікті дамыту жүйесін қою. 
- Қызметкерлердің тиімділігіне, ұқыптылығына, бастамашылдығына бағытталған 

корпоративтік мəдениетті құру. 
- Тиімді мотивация схемасын жасау. 
- Тиімсіз қызметкерлерді ауыстыру жоспарын құру. 
      Ликвидациялық стратегия. Банкроттыққа байланысты кəсіпорын иелері немесе инвесторлар 

бизнес тиімсіз деген қорытындыға келеді. 
Персоналды басқару стратегиясы: 
- Заңнама шеңберінде персоналды барынша тиімді қысқарту. 
- Сату үшін құрылған компанияларда жұмыстың түбегейлі жаңа тəсілдерін жасай алатын 

адамдарды жалдау. 
Циклды стратегия. Нарықтың құлдырау жағдайында өмір сүруге бағытталған. 
Персоналды басқару стратегиясы: 
-Ұстап қалуға бағытталған негізгі қызметкерлерге уəждеме жүйесін əзірлеу. 
- Ұжымның психологиялық ахуалын нығайту. 
- Қалыптасқан жағдайда шешу жолдарын іздеу бастамасын көрсету[1]. 
Тиімді  HR-стратегиясын жазу үшін бизнестің стратегиялық міндеттеріне назар аудару маңызды. 

Егер компанияда 5-7 жылға арналған бизнесті дамытудың жаһандық стратегиясы жазылса, онда HR-
стратегияны тұжырымдай отырып, бизнестің стратегиялық жоспарына жүгіну өте маңызды. Өйткені, 
басқару, қаржы, маркетинг сияқты салалардағы бизнес-міндеттер, оның ішіндегі атап айтқанда, кез 
келген стратегияның негізі болып келетін  табыстың негізгі факторлары компанияның HR-саясатын 
анықтайды. Жалпы айтқанда, HR-стратегия бизнес ерекшелігіне байланысты болады. 

HR стратегиясы келесі ережелерге негізделуі тиіс : 
- HR стратегиясы бизнес стратегиясына негізделуі тиіс; 
- HR стратегиясы компанияда бар қызметкерлермен жұмыс істеу мəселелеріне негізделуі тиіс; 

HR-дің ықтимал мақсаттар мен стратегиялардың түрлері 

Кəсіпкерлік стратегия 

Динамикалық өсудің стратегия

Табыстылық стратегия 

Ликвидациялық стратегия 

Циклды стратегия 
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- Технологиялық HR. Бұл бірқатар персоналды басқару жүйесінде қажет болатын барлық 
жақсартулар мен дамулар. 

Əрқайсысына толықтай тоқталайық. 
1.HR стратегиясы бизнес стратегиясына негізделеді. Бизнес-стратегия-басқарудың кешенді 

жоспары. Сондықтан бұл жоспар компанияның нарықтағы жағдайын нығайтуы тиіс. Нəтижесінде 
тұтынушыларды тарту, қанағаттандыру, табысты бəсекелестік, жаһандық мақсаттарға қол жеткізу 
күш-жігерін үйлестіруді қамтамасыз ету. Мəселен, бизнес-стратегия компанияның белгілі бір кезеңге 
арналған компанияның дамуын міндетті түрде ескереді. Бүгінде нарық өте тез өзгереді. Сондықтан 
компания иелері, басшылары, қызметкерлері белгісіздік жəне тəуекел  жағдайындайларда өмір 
сүреді. Осының нəтижесінде бизнес-стратегияны барынша 2 жылға əзірлеу қабылданды. Əрине, банк 
саласы, сондай-ақ үлкен сенімсіз компаниялар 5 жылдық кезеңге арналған өз стратегияларын əлі де 
"əзірлеуде". Бірақ, жалпы орта жəне шағын бизнес компаниялары 2 жылдық стратегияны əзірлеуді 
ұстанады.  

Бизнес-стратегияда көрініс болуы тиіс. Бұл зерттеу аясында ұсынылған компанияның бейнесі: "2 
жылдан кейін біз қандай болдық?". Мысалы, егер "BEM Consulting Group" компаниясы туралы 
айтатын болсақ, онда келесі түрде тұжырымдауға болады. "BEM Consulting Group" компаниясы — 
клиенттер үшін күрделі міндеттерді шешетін ірі халықаралық консалтингтік компания, əрбір 
клиентке жеке көзқарас, біз əрқашан кеңірек ойлаймыз.Мəселен, əрбір компанияның өз көзқарасы 
бар, ол міндетті түрде тұжырымдалуы керек.Жалпы айтқанда, табысты бəсекелестік, жаһандық 
мақсаттарға қол жеткізу күш-жігерін үйлестіруді қамтамасыз ету. Ол үшін адам ресурстарын 
жоспарлай ала керек.(2 сурет). 

Пайымдаудан басқа, бизнес – стратегия қаржылық мақсаттан тұруы тиіс. Бұл жағдайда біз 
мынадай сұрақтарға жауап беруге тиіспіз: "белгіленген 2 жылда қанша компания жұмыс істеуді 
жоспарлап отыр? Жəне де бұл посчитать?"Əдетте, компаниялар табыс өсіміне бөлене отырып, өзіне 
амбициялық мақсаттар қояды. Бірақ біз ақшаны қайдан алатындығын түсіну маңызды. Сонда біз 
төменде жұмыс істей бастаймыз. Сондықтан, біз маркетинг пен сатылымда не жасалатынын тіркей 
бастаймыз. Клиенттерге қандай өнімдер мен қызметтерді сатамыз жəне біз бұл барлық бізге 
қамтамасыз ететін персоналмен не істейміз. Сондықтан, біз қызметкерлер туралы айтқан кезде, бұл 
жерде оларды оқыту қалай жүргізілетінін, құзыреттерді қалай қамтамасыз ететінін, штатты жəне т.б. 
қалай ұлғайтатынымызды түсіну маңызды.  

HR менеджері, HR директоры компанияда бизнес стратегиясы бар ма білу керек. Шын мəнінде, 
стратегия  жоғарыдай көрсетілгендей барлық талаптартарға сай ма? Егер стратегия бар болса, онда 
деректер жай ғана "төбеден" алынған болса, олар тексерілмеген, есептелмеген. Немесе бұл бизнес — 
стратегия меншік иесінің өзі əзірлеген, оның бөлімшелерінің пікірін ескермей, онда бұл бағдарлануға 
болмайтын стратегия болуы мүмкін. Сондықтан, HR директор бизнес стратегиясы қалай жасалғанын 
білу керек. Мəселен, егер ол жоқ болса, HR менеджері оны бастамашы болуы мүмкін. Мысалы, 
компаниядағы қандай да бір үдерістерді қалай оңтайландыратынын көру қажет –  ұйымда бизнес-
стратегияны əзірлеу кезінде барлығына назар аудару керек. Барлық көрсеткіштер анықталуы жəне 
теңгерілуі тиіс. Осылайша, компанияның қаржылық мақсатына қол жеткізу. 

2. HR  əрдайым өзіне сұрақ қою керек: "мəселелерді қалай ажыратуға болады?"Мысалы, 
міндетті түрде компания диагностикасын жасау керек. Жəне персонал диагностикасын жүргізу. 
Осылайша, осы тəжірибиелік құралдарды қолданғаннан кейін HR ұйымда қандай мəселелер бар 
екенін бірден көреді. 

Шын мəнінде, бұл статистикалық ақпарат. Қызметкерлер бойынша қандай деректерді жинау-
төменде схемада. Оларды CRM немесе HR жүйесінде сұраңыз. Қажет болған жағдайда 
қызметкерлердің жеке істеріне қарап шығыңыз. Барлық деректерді бір файлға қосыңыз. Сіздің 
алдыңызда компанияда кім жұмыс істейді нақты жайылым болады. Сіз персонал құрылымында 
айқын ауытқулар жоқ па бағалайсыз. 

3.Мəселен, бұл сіз осы жылы өндіргіңіз келетін HR-да барлық мүмкін жақсарту. Мысалы,  
қызметкерлерді іріктеу. Бұл үдеріс кезеңде таңдаудың тиімділігі есепке алған жоқ. Яғни  HR бөлімі 
қалай жұмыс істейтінін көрсететін HR метрикасы (өлшеу əдістері) қолданған жоқ. Мəселен, сіз осы 
міндетті алдыңыз – осы жылы осыған ұқсас іске асыру [2]. 
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Сурет 2. Адам ресурстарын жоспарлау 

 
Жалпы қорытындылай келе, келесі ұсыныстарды жасауға болады: 
1.Егер бизнес-стратегия болмаса, онда сіз HR ретінде бизнес-стратегияны əзірлеу қажеттілігін 

ұсыну  жəне оны əзірлеуге өзіңіз қатысу; 
2.Тексеруден кейін мəліметтерді жинау; 
3. HR жүйесінде жасалатын жақсартулар тізімін жасау; 
4. Қалыптасқан тапсырмалардың тізімін жасау. Мысалы, бизнес-стратегия бойынша - 15 міндет. 

Мəселемен жұмыс істеу бойынша – 20 міндет. Сондай-ақ, жақсарту саласында тағы 5 міндет. 
5. Бұл ұзақ тапсырмалар тізімін басым, орта мерзімді, ұзақ мерзімді міндеттерге бөліңіз. Жəне, 

əрине, оны тікелей басшыңызбен кеңесу керек. Тиісінше, ол қандай міндеттерді басым деп 
санайтынын түсіндіру. 

6. Жылдық жоспарды кварталдарға бөлу.Бұл сіздің нəтижелерін қадағалау оңай болуы үшін 
істеу қажет [3]. 

HR стратегиясы бар кезде, көп пайда болады. Мəселен, бұл ұстануға болатын бағыт. Бұл жүйелік 
деңгейде HR бөлімінде жұмыс жүргізуді қамтамасыз етеді. Нəтижесінде, HR стратегиясын іске асыру 
үшін бюджетті шығаруға болады. Сондай-ақ, HR  басымдықтарды түсіну қалыптасады. Желілік 
менеджерлерді HR стратегиясын құру процесіне тарту жүреді.Əрине, орындаған нақты мақсаттар 
немесе жоқ. 
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Аннотация:Сейчас век новых технологий, и цифровизация должна стать источником для 
реализации новых методов в борьбе с коррупционной деятельностью, т.к. нынешняя 
антикоррупционная политика не справляется с решением данной проблемы. В статье 
рассматриваются новые методы цифровизации по оздоровлению системы в государстве, и практика 
внедрения ее в Казахстан. 

Ключевые слова: коррупция, цифровизация, антикоррупционная политика, цифровая экономика, 
банковская сфера, интернет-технологии, блогсфера. 

 
В эпоху стремительного технологического развития, цифровизация и формирование цифровой 

культуры приобретают особую значимость с целью обеспечения благосостояния граждан и 
социально-экономической стабильности государства.  

Коррупция в Казахстане стала серьезной опасностью для верховенства закона, демократических 
преобразований и прав человека, вызвала серьезные социальные последствия, ослабила доверие к 
власти, привела к деградации социума, политических и социальных отношений, причинила урон 
имиджу и престижу нашей страны в современном мире. Именно поэтому цифровизация экономики 
может создать новую тенденцию в борьбе с коррупцией. Как выразил Назарбаев Н.А. «Цифровизация 
– это не цель, это средство достижения абсолютного преимущества Казахстана» [1]. 

В настоящее время экономика и общество в нашей стране нуждаются в адаптации к 
современным условиям. Принятые государственные меры по развитию цифровизации и цифровой 
культуры в Казахстане сформировали базу для дальнейших мер по цифровой трансформации.  

Создание необходимых условий для развития цифровой экономики необходимо проводить 
посредством внедрения данных в цифровой форме во все области социально-экономической 
деятельности и направленной на увеличение конкурентоспособности страны, качества жизни 
граждан, обеспечение экономического роста и национального суверенитета. Вследствие этого 
большое внимание стоит уделять решению имеющихся социально–экономических проблем, включая 
коррупцию. Несмотря на периодическое обновление документов, регламентирующих 
антикоррупционную направленность, до «идеального» правового поля нашему законодательству еще 
далеко – устаревшие нормы и новые законы создают ряд трудностей в осуществлении экономических 
процессов. 

Большая часть коррупционных действий происходит при личном контакте заинтересованных 
лиц, следовательно, необходимость сократить масштабы личных контактов чиновников и граждан 
сейчас в приоритете. 

Создание информационного портала единой базы граждан РК с личным кабинетом, содержащим 
необходимый функционал для доступа к государственным услугам и электронному 
документообороту, предоставит возможность любому пользователю через свой персональный 
аккаунт осуществлять в режиме онлайн-операции с документами в реальном времени и отслеживать 
их в любой момент. Благодаря этому будет уменьшена связь с должностными лицами, во благо 
избегания незаконных действий, и также обеспечена открытость государственных услуг. 

Такая практика борьбы с коррупцией зарубежных стран свидетельствует, что использование 
информационных технологий во время расследований дает существенную экономию средств и 
нивелирует важность наличия больших финансовых ресурсов для проведения эффективных 
расследований [2]. 

Подобный опыт уже реализуется в нашей стране. 12 декабря 2017 года утверждена 
Государственная программа «Цифровой Казахстан».Основными приоритетами Программы стали 
ускорение темпов развития экономики Республики Казахстан и улучшение качества жизни 
населения, а также создание условий для перехода экономики на принципиально новую траекторию 
развития, обеспечивающую создание цифровой экономики будущего в долгосрочной перспективе.[3] 
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Ожидаемые Цифровые дивиденды для Казахстана определены и обозначены в соответствии со 
стратегическими задачами государства. Предварительно, к самым актуальным вопросам можно 
отнести: усиление результативности и открытости государственного управления, обеспечение 
занятости населения, повышение качества образования и здравоохранения, улучшение 
инвестиционного климата, повышение производительности труда и рост доли малого и среднего 
бизнеса в структуре ВВП. 

С утверждением цифровой программы государственные органы в первых рядах начали 
переходить на цифровые носители вместо бумажных. Созданы специализированные сайты и 
приложения, например, всем известный портал EGOV, действующий с 2005 г., который весьма 
успешно вошел в массовое пользование только за последние пару лет: в 2018 г. количество 
зарегистрированных пользователей портала увеличилось на 1,5 млн. человек и составило 8,9 млн. 
человек. Доля предоставленных электронных государственных услуг гражданам, выросла с 17 млн. в 
2018 г. до 27 млн. в 2019 г. 

Сегодня дистанционное банковское обслуживание клиентов быстро прогрессирует в Казахстане. 
Это услуги интернет-банкинга, мобильных банковских приложений, посредством которых можно 
удаленно проводить платежи, оплачивать услуги и иметь доступ к другим востребованным услугам 
банков.  

Если говорить, об основных тенденциях цифровизации в финансовом секторе можно выделить, 
во-первых, популярность дистанционного обслуживания среди финансовых субъектов в пределах 
собственных структур. В банковской сфере это связано с увеличением пользователей интернет- и 
мобильного банкинга. Онлайн-режим предоставляет открытие банковского счета и совершение 
любых необходимых платежей. 

Во-вторых, рост и развитие онлайн-взаимодействия банка с государственными органами, т.к. 
электронный формат положительно влияет на повышение эффективности предоставления населению 
банковских и государственных услуг.Например, сегодня разработали онлайн-подтверждение банками 
всех платежей в бюджет.Благодаря интегрированию банков с информационными системами 
государственных органов клиентам после оплаты штрафов, налогов или таможенных платежей нет 
нужды возвращаться с бумажными квитанциями в эти государственные структуры для 
подтверждения платежа и получения услуги или снятия задолженности. Это происходит 
автоматически, в режиме реального времени.В результате такая цифровая кооперацияобеспечит 
высокоэффективное безбумажное обслуживание населения и субъектов бизнеса в финансовом и 
государственном секторе. 

В-третьих, можно отметить направление горизонтальной интеграции, то есть взаимодействия 
финансовых организаций между собой или с новыми участниками рынка, путем предоставления 
интерфейса доступа для совместного развития новых сервисов для клиентов. 

В этих условиях возникает новая задача – организация такого анализа данных, который 
позволил бы выявлять коррупционные сделки, получать представление о поведении коррупционеров 
и собственно коррупционных взаимоотношениях, а на следующем этапе (с применением технологий 
искусственного интеллекта) – выявлять преимущества реализации коррупционных сделок, 
контролировать поведение предположительных участников коррупционных схем и соответственно 
противодействовать развитию коррупции. 

Следующим направлением использования возможностей результатов цифровизации в 
противодействии коррупции – это мониторинг через систему Интернет. 

До прихода глобальной сети в каждом доме, обнародование информации было нелегким делом. 
Люди писали в газетные издания, либо отправляли материал на телевидение. Однако быть 
услышанным было непросто, этот метод был не до конца эффективным, потому что большая часть 
информации не опубликовывалась [4]. Но появление всемирной паутины изменило данную 
ситуацию. В конечном счете, Интернет стал арсеналом для синапса по совместной борьбе с 
коррупционной деятельностью. 

Вместе с тем, основным оружием в распоряжении людей, желающих открыть правду о своих 
коллегах по работе, погрязших в коррупцию, становится Интернет. Разоблачение становится делом 
«пяти минут». Такие люди находят необходимые им сведения, обмениваются опытом, афишируют и 
распространяют свою историю разоблачения, связанную с коррупционной деятельностью. Они 
объединяются в сообщества, тем самым борясь с незаконными действиями. Однако 
противодействовать можно и в одиночку и быть при этом абсолютно анонимным, в зависимости от 
того, хочет ли раскрывать свою личность человек.  
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Таким образом, по оценке многих пользователей и критиков, применение Интернета в целях 
коррупционного оздоровления оказывает действенное воздействие на систему. Такой метод в 
последнее время популяризуется, т.к. влияние глобальной сети распространяется на все сферы 
общества. 

Следует отметить, что деятельность по противодействию коррупции в Интернете должна быть 
основана, прежде всего, на принципе законности. Следовательно, во-первых, все доказательства и 
факты коррупционного действия обязаны соответствовать действующему законодательству, а, во-
вторых, быть законодательно урегулированы со стороны государства. Именно проявление внимания 
государства в нормативном обеспечении мер противодействия коррупции при помощи Интернета 
должна стать гарантом эффективности деятельности разоблачителей. 

Однако в Республики Казахстан на сегодняшний день законодательно нормы не прописаны, 
которые должны регулировать «внешнее разоблачение» в Интернете. 

Следовательно, необходимо образование единого государственного сайта, направленного на 
противодействие коррупции, где каждый желающий сможет опубликовать свое раскрытие 
коррупционных действий и тем самым привлечь властей к своему обращению.Отметим, что создание 
такого сайта потребует немало средств от государства и привлечение службы по борьбе с коррупцией 
для расследования дел, предоставленных пользователями, для обеспечения результата по данным 
обращениям. 

Из этого следует, что Интернет открывает совершенно новый потенциал миру по 
противодействию коррупции, внедряя действенные инструменты для того, чтобы общество 
постаралось применить данную возможность для разоблачения и объединения в Интернете. 

Часто в сети можно увидеть статьи, связанные со схемами коррупций, и то, как привести эту 
схему в действие. Такие статьи и сайты должны быть немедленно закрыты. В данном случае как раз 
нужен мониторинг сети. Предлагается создать систему, которая круглосуточно будет проверять 
Интернет на наличие таких статей и сайтов. Путем отбора «нежелательной информации» и занесения 
её в черный список, правоохранительные органы должны пресекать правонарушения. Оператор связи 
немедленно должен запретить доступ к таким ресурсам.  

Создание интернет-порталов и специальных линий, посвященных борьбе с коррупцией – есть 
эффективный способ борьбы с ней. На таких интернет-порталах любой может оставить информацию 
о чиновниках и иных должностных лицах, которые требуют деньги за свою деятельность, 
предоставлять доказательства и свидетельства коррупционных действий. Специальная линия 
предназначена для направления гражданами информации о конкретных фактах коррупции.Органы 
власти должны двигаться к реализации формулы «чем больше прозрачности, тем меньше 
коррупции».  

Роль интернет-технологий в антикоррупционной работе связана с возможностями минимизации 
человеческого фактора в государственных процессах за счет автоматизации процессов, повышения 
прозрачности, внедрения электронных операций, превентивного выявление коррупционных 
действий, повышение уровня информирования общества, формирования отчетность, сдерживания 
чиновников от коррупционных действий за счет огласки, стимуляции этичных взглядов и позиций. 

Поскольку государственные институты не справляются с возложенными на них функциями по 
профилактике коррупции, здесь могут помочь социальные сети – «роевые технологии» и 
информационно-коммуникационные средства. [5] 

Масштабный охват людей социальными сетями обусловил и возможность прямого к ним 
доступа. Численность зарегистрированных пользователей социальных сетей увеличивается с каждым 
днем. Это означает, что для борьбы с коррупцией стали возникать новые цифровые возможности, 
которые позволяют осуществлять широкомасштабное распространение в обществе информации о 
резонансных антикоррупционных расследованиях и коррупционных скандалах в социальных сетях. 

Исследователи пришли к единому мнению, что уровень восприятия коррупции зависит от 
активности пользователей в социальных сетях. Международная организация FreedomHouse заявляет, 
что упоминания о коррупционных действиях в странах с низким рейтингом свободы прессы 
выше,чем в странах с более свободной прессой. Другая организация TransparencyInternational, 
которая противодействует коррупции, предлагает основным источником пропаганды информации о 
фактах коррупции предоставить социальным сетям и новейшим приложениям [6]. 

Фактически на сегодняшний день социальные сети – основная цепочка коммуникаций с людьми. 
Следовательно, было бы разумным вести эффективную работу на площадках социальных сетей 
Агентством по делам государственной службы и противодействию коррупции. 
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Свой вклад в борьбу с коррупцией также могут внести популярные блогеры в нашей стране. 
Блогсфера в свою очередь практически не контролируется государством, то есть теми лицами, среди 
которых есть коррупционеры. Её в обиходе стали называть «народным СМИ». Блогсфера за своё 
столь недолгое существование политизировалась и стала важным инструментом распространения 
информации, а также критики власти. Пользователи сети Интернет могут узнать от блогеров о фактах 
коррупции, различных злоупотреблениях правоохранительных органов и чиновников. Поэтому 
необходимо развивать такую деятельность блогеров. Привлечение их в сферу антикоррупционного 
оздоровления может сыграть важную роль распространения полезной информации среди их 
читателей. Таким образом, путем использования информации, полученной от блогеров, можно 
раскрыть больше преступлений, связанных с коррупционной деятельностью.  

Таким образом, можно сказать, что чем меньше возможностей прямого «человеческого» 
общения различных участников процесса, тем ниже соблазн для коррупционных действий. Для 
существенных результатов в борьбе с коррупцией на высоком уровне нужна сильная политическая 
воля и взаимодействие правительства и казахстанского общества в целом. Но многие политики 
считают, что цифровизация ведет не к искоренению коррупции, а лишь к ее видоизменению, так как 
коррупционеры тоже вооружаются «цифрой». В частности, можно привести случаи с 
фальсификацией тендеровв электронном виде. В данном примере, махинации с буквами кириллицы и 
латиницы в заявке приводили к дискредитации участника конкурса. 

Учитывая, что коррупция все-таки политическая проблема, сама цифровизация не поможет стать 
лекарством от коррупции. С ней борются уже давно существующими способами. Независимые СМИ, 
образующие общественное мнение, заставляют чиновников бояться быть раскрытыми. Свободные 
выборы, вытесняющие псевдополитиков с их кожаных кресел, пользующихся превышением своих 
полномочий.Независимый суд, обеспечивающий объективную оценку рассмотрению дел, связанных 
с беззаконием. Данные методысуществовали еще до появления цифровых технологийи помогали с 
ликвидацией, хоть и не всей доли сегмента коррупции, но ее большей части. 

Таким образом, очевидно, что процесс цифровизации не решит полностью проблему коррупции 
и даже, возможно, на первой стадии создания и освоения в области антикоррупционной деятельности 
породит больше проблем. Для того, чтобы преимущества данной технологии смогли реализоваться в 
полной объеме, необходимо их сбалансированное развитие и постепенное внедрение. Однако именно 
этот процесс будет весьма плодотворно способствовать борьбе с коррупцией в совокупности с 
усиленными существующими в Казахстане, а также интегрированными зарубежными мерами. И 
тогда нам не только удастся достичьрывка в новое будущее, но и улучшить экономическую 
ситуацию, восстановить национальную безопасность государства и вернуть доверие граждан к нашей 
демократической системе.  
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Аннотация: В статье рассматривается казахстанский сектор информационных технологий (ИТ) 

представляет собой растущий и динамичный рынок, который особенно привлекателен для 
участников международного рынка ввиду замедления в мировом телекоммуникационном секторе.. 
Основными факторами его роста в Казахстане были низкая зависимость сектора информационных 
технологий от колебаний международная экономика, рост внутреннего спроса в связи с ростом 
мировых цен на казахстанские минеральные товары и растущий спрос на индивидуальные решения в 
частном секторе. 

Ключевые слова: информационные технологии, информационно-коммуникационные 
технологии, интернет, технология, инновации. 

 
Информационно-коммуникационные технологии (ИКТ) - совокупность методов, 

производственных процессов и программно-технических средств, интегрированных с целью сбора, 
обработки, хранения, распространения, отображения и использования информации в интересах ее 
пользователей. В широком понимании ИТ охватывают все области создания, передачи, хранения 
и восприятия информации и не только компьютерные технологии. Нам хорошо известно о важности 
Послания главы государства Н.А. Назарбаева, названного «Новые возможности развития в условиях 
четвертой промышленной революции» от 10 января 2018 года для каждого гражданина нашей 
страны. Казахстан привержен своему интенсивному развитию. В рамках Стратегии развития 
«Казахстан-2050» предпринимаются 100 конкретных шагов для реализации Национального плана, и 
началась третья модернизация Казахстана; Программа индустриализации успешно реализуется, и 
была принята комплексная программа «Цифровой Казахстан»; Нам четко известно о реализации 
комплексного стратегического плана развития Республики Казахстан до 2025 года. 

Содержание Послания посвящено развитию страны в условиях «Четвертой промышленной 
революции». Казахстан должен стать лидером по внедрению новых технологий индустриализации; 
10 основных задач, которые должны быть выполнены нами, заключаются в следующем: дальнейшее 
развитие ресурсного потенциала; «Умные технологии» - возможность интенсивного развития 
агропромышленного комплекса; повышение эффективности транспортно-логистической 
инфраструктуры; внедрение современных технологий в сфере строительства и ЖКХ; 
«Модернизация» финансового сектора; человеческий капитал - основа модернизации; эффективное 
государственное управление; борьба с коррупцией и верховенством закона; «Умные города» и 
«умная нация». В сфере образования Казахстана предпринимаются шаги для цивилизованного 
развития, направленного на выход в мировое образовательное пространство. 

Казахстанский сектор информационных технологий (ИТ) представляет собой растущий и 
динамичный рынок, который особенно привлекателен для участников международного рынка ввиду 
замедления в мировом телекоммуникационном секторе.. Основными факторами его роста в 
Казахстане были низкая зависимость сектора информационных технологий от колебаний 
международная экономика, рост внутреннего спроса в связи с ростом мировых цен на казахстанские 
минеральные товары и растущий спрос на индивидуальные решения в частном секторе. Времена, 
когда казахстанский ИТ-рынок выглядел, как времена Колумба, прошли. Однако местный спрос 
чрезвычайно чувствителен к цене. Обычные потребители обычно предпочитают недорогой 
компьютер всемирно известному бренду. Тем не менее, казахстанский рынок остается одним из 
перспективных развивающихся рынков.   В корпоративном секторе растет спрос на импортное 
оборудование. Продолжающийся рост числа и покупательной способности малых и средних частных 
предприятий стимулирует спрос на легально импортируемые операционные системы, пакеты 
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программных приложений и программное обеспечение для управления предприятием. Лучшие 
ближайшие перспективы продаж также включают периферийные устройства, сетевое оборудование и 
интернет-технологии. Значительное увеличение государственных закупок компьютеров и 
программного обеспечения в рамках государственных региональных программ закупок 
способствовало распространению Интернета в сфере образования. Согласно исследованию, 
проведенному Actis Systems Asia, каждый третий пользователь Интернета в стране является 
студентом.   Правительство Казахстана осознало важность Интернета и информационных технологий 
для повышения эффективности и действенности государственных органов, повышения политической 
прозрачности и улучшения качества жизни в целом. Например, фактический спрос на ИТ-продукты 
трудно определить из-за высокого уровня пиратских программных продуктов. Кроме того, 
Международная корпорация планирования и исследований (IPR) оценивает «серый» импорт 
(поставки через третьи страны без разрешения первоначального поставщика) в 89% от общего объема 
рынка. В последние годы правительство Казахстана предприняло шаги по улучшению 
правоприменения против пиратства, но пиратское программное обеспечение для потребителей по-
прежнему доступно на уличных рынках. Плохое соблюдение прав интеллектуальной собственности 
может серьезно ограничить потенциал продаж законных поставщиков программного обеспечения в 
Казахстане.   Создание в 2001 году Казахстанской ассоциации ИТ-индустрии воспринимается как 
важный шаг в развитии отрасли и продвижении правовых улучшений на казахстанском рынке ИТ. 
Членами-учредителями стали около 12 компаний, как казахстанских, так и местных представителей 
иностранных компаний. Цели ассоциации - представлять интересы казахстанской ИТ-индустрии на 
национальном и международном уровнях, создавать условия для будущего роста рынка ИТ и 
защищать корпоративные интересы ИТ-компаний. Среди членов ассоциации - казахстанские 
компании BIPS, ALSI, Actis Systems Asia и GLOTUR. 

Растущая экономика Казахстана и его хорошо образованная часть населения представляют 
большой потенциальный спрос на интернет-оборудование и услуги. В Казахстане каждый третий 
взрослый горожанин имеет компьютерную грамотность. В то же время этот спрос существенно 
ограничен небольшим располагаемым доходом. Астана и Алматы с их относительно сильной 
экономикой и относительно высоким уровнем доходов останутся наиболее привлекательными 
телекоммуникационными и интернет-рынками. Другие быстрорастущие рынки включают Усть-
Каменогорск на востоке Казахстана и некоторые населенные пункты западных нефтедобывающих 
регионов. Ассоциация ИТ планирует значительные меры по улучшению интернет-соединения в 
регионах в рамках своего казахстанского плана расширения электронной коммерции. 

За последнее десятилетие Казахстан сделал большой скачок в развитии различных сфер 
экономики, в том числе и в IT-сфере. Как сейчас обстоит дело с индустрией информационных 
технологий. Большинство передовых стран мира, включая Канаду, США, Корею, Китай и другие, 
давно разработали и реализуют стратегии или комплексные программы по информационному 
развитию как общества в целом, так и отдельных сфер деятельности. От них не отстают и 
государства постсоветского пространства: для примера, за долгосрочную стратегическую цель 
государственной информационной политики России и Беларуси взято объединение всех слоев 
сообщества для достижения целей инновационного развития, а также координации бизнеса. Сегодня 
в РК достаточно развита только одна из областей IT-индустрии — сформировано электронное 
правительство, причем его реализация оказалась настолько успешной, что попала в ТОП мировых 
рейтингов. Несмотря на это, развития только электронного правительства и отрасли 
телекоммуникаций явно недостаточно для формирования информационного сообщества. Поэтому, 
для создания всех необходимых условий, которые будут способствовать переходу к 
информационному обществу, в 2014 году была разработана государственная программа 
«Информационный Казахстан — 2020». 

Облачные технологии - это наиболее удобное место для хранения и обработки различной 
информации, проще говоря — рабочая площадка в интернете, а точнее, на удаленном сервере. 
Сегодня на рынке существует несколько видов облачных сервисов: iCloud, Google Play, OnLive, Xbox 
Live, Google.Диск, Microsoft Office Web Apps. Самые популярные — последние два, представляющие 
собой бесплатные онлайн-офисы, включающие текстовый, табличный процессор и программу для 
создания презентаций, а также интернет-сервис хранения файлов с функциями файлообмена. 

Облачный сервис - самое удобное пространство для хранения информации. Не нужно бегать с 2-
3 флешками, когда можно просто все на Google.Диск загрузить. Тем более, что у них стоит одна из 
самых мощных защитных систем в мире» 
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Не менее популярными потребители считают и обычные хранилища файлов. Сюда мы можем 
добавить такие, как Dropbox, Windows Live SkyDrive и все тот же Google Диск. Между прочим, не 
только офисные программы и файлообменники используют облачные технологии — недавно 
появился даже бесплатный антивирус Panda Cloud Antivirus. Он основан на инновационной 
технологии «коллективного интеллекта» и использует вычислительную мощь cloud-механизмов для 
большинства операций: анализа, блокировки и попыток удаления вредоносного ПО. Но не стоит 
забывать и о минусах в использовании облачного сервиса в РК: тут и низкая скорость доступа в 
интернет, дороговизна, да и слабая интернет-грамотность пользователей — в июле 2017 количество 
пользователей Интернета в РК достигло всего 3,47 млн. 

Существенной проблемой компаний, специализирующихся на разработке и продвижении 
программного обеспечения и технологий, является отсутствие значительных налоговых льгот, что 
мешает инвестировать в разработку передовых программ и сервисов. 

Антон Скрамовский, руководитель ИТ-проектов: «В Казахстане проходят различные конкурсы, 
семинары, поднимаются инвестиционные платформы, стартапы, но для реального развития ит-
индустрии, необходимы не платформы общения, а нормальное обучение. Достойные педагогические 
кадры по причине низких зарплат сами уходят в работу. А те кто остаются, мало чему могут научить. 
30% работающих в Казахстане специалистов - самоучки, еще 10-15% - приглашенные из-за рубежа, а 
остальных называть специалистами сложно» 

Конечно, государство принимает все меры для поддержки развития этой сферы в Казахстане и 
даже сформированы структуры, ответственные за господдержку, но бюрократические барьеры и 
проблемы с коррупцией делают такую помощь почти невозможной. И тут бы очень пригодились 
гранты, выдаваемые государством на развитие проектов в сфере информационных технологий, но в 
связи с неквалифицированностью экспертов, выбираемых для оценки, и отсутствия ответственности 
за результат, они становятся недоступны. Возможность взять банковский кредит, учитывая высокие 
проценты, остается только у компаний, которые занимаются куплей-продажей. 

В конечном результате приходим к тому, что для дальнейшего продуктивного развития рынка 
информационных технологий необходимо качественное изменение его структуры: до сих пор между 
всеми основными участниками IT-отрасли (государство, IT-компании, IT-менеджеры, крупный 
бизнес) отсутствует единое понимание реальной задачи, стоящей перед ними в Казахстане. 

В связи с запуском инновационной программы по развитию IT-индустрии, в Казахстане начала 
проявляться тенденция в катастрофической нехватке профессиональных кадров. Это способствует 
активному внедрению российских и западных информационных компаний на рынок страны, что 
усложняет процесс развития конкретно местного бизнеса. 

Решение проблемы тут может быть только одно — заблаговременная подготовка 
квалифицированных кадров нового поколения. Система образования должна выработать более 
вариабельные методики, задания — стать более приближенными к практике, а преподаватели 
должны иметь возможность постоянно повышать свой профессионализм. Наиболее продуктивное 
образование будущего — это симбиоз дневного обучения с сетевыми формами, с разной степенью 
вовлечения в образовательный процесс. 

Сегодня такой уровень предлагается только в сетевых академиях Cisco, которых в стране 16. 
Центральные находятся в компьютерной академии «ШАГ» в Астане и в Алматы, на базе 
Алматинского института энергетики и связи. 

Более 300 специалистов были подготовлены с 2003 года в соответствии с мировыми стандартами 
образования. Выпускники этих академий гарантировано получают высокооплачиваемые должности в 
передовых компаниях разных секторов экономики Казахстана. 

Казахстан производит инновационные решения в области социального обеспечения и 
социального страхования, а информационно-коммуникационные технологии играют стратегическую 
роль в их практической реализации для оказания государственных услуг населению. Но самое 
главное - все внедренные инновации, прежде всего Все они адаптированы к потребностям населения, 
что способствует достижению главной цели, поставленной Главой государства - Казахстаном как 
одной из 30 развитых стран. Внедрение инновационных подходов позволяет находить решения задач 
социальной политики, обеспечивать качественное обслуживание населения и создание новых 
возможностей для развития и самореализации. Планируется, что к 2020 году планируется обеспечить 
автоматизированный доступ к своевременной, актуальной, надежной и достаточной информации для 
обеспечения безопасной, справедливой, высококачественной и устойчивой системы 
здравоохранения, ориентированной на потребности пациентов и медицинских работников. В 
ближайшие годы учреждения здравоохранения будут подвергаться комплексной автоматизации 
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процессов управления и предоставления медицинских услуг и интеграции информационных систем 
медицинских учреждений с единой информационной системой социальных служб. 

В начале 2013 года Казахстан принял государственную программу «Информационный Казахстан 
- 2020». Эта программа это новый взгляд на роль и место ИКТ в современном развитие Казахстана. 
Как подчеркнуто в этом документ "в период реализации Стратегический план - 2020 год будет 
ускорен диверсификация экономики за счет ускорения индустриализация ", которая направлена на 
комплексное повышение эффективности экономики, в таких областях как нефть и газ, добыча 
полезных ископаемых, ядерная, химическая и другие. такие сектора экономики как машиностроение, 
машиностроение, оборонная промышленность, фармацевтика, сельское хозяйство. Сущность и 
структура сферы рынка ИКТ в Казахстане заключается в «создании конкурентного внутренний 
рынок ИКТ через развитие инфокоммуникационной и инновационной инфраструктуры и 
исследовательская деятельность ". ИКТ охватывает все отрасли экономики и деятельность 
государства и предназначена для того, чтобы стимулировать рынок ИКТ, обеспечить эффективность 
государственного управления, доступность информационно-коммуникационная инфраструктура, 
создание информационной среды для социально-экономического и культурного развития общества. 
Большое внимание было уделено развитию инфраструктуры ИКТ промышленных предприятий, 
роботизации всех производственных процессов с высоким уровнем риска для здоровья и жизни 
человека, внедрение автоматизированные системы управления и внутренних процессов 
промышленных предприятий, разработка инновационная деятельность промышленных предприятий 
путем тесного сотрудничества с отечественными исследовательскими организациями и высшие 
учебные заведения. С учетом мировых тенденций внимание уделяется поощрению промышленные 
предприятия внедряют энергоэффективные и ресурсосберегающие «зеленые» ИКТ в 
производственный процесс с использованием средств поддержки в соответствии с Законом 
Республики Казахстан «О государственной поддержке Промышленные инновации »и 
совершенствование налогового и земельного законодательства. 

Технический прогресс и непрерывное появление новых разработок требуют от специалистов 
в сфере информатизации постоянного совершенствования и развития. Процессы, связанные 
с автоматизацией предприятий, внедрением информационных систем, использованием 
информационно-коммуникационных технологий, являются сегодня самыми перспективными 
и востребованными во всех сферах бизнеса. Развитие информационно-коммуникационных 
технологий является одним из важнейших факторов повышения конкурентоспособности 
казахстанской экономики. Процесс глобализации, конвергенции и диффузии экономик различных 
стран требует от Казахстана перехода к качественно новому уровню развития, без которого 
невозможно занять достойное место в мировой экономической системе. Современная 
телекоммуникационная отрасль занимает особое положение в экономике страны, поскольку наиболее 
приближена к мировым стандартам по таким критериям, как темпы роста, конкурентоспособность 
представляемых услуг, уровень развития научно-технической базы, профессионализм менеджмента 
[2]. Сфера ИКТ Казахстана стала самостоятельным сектором экономики Казахстана. Она состоит из 
отрасли телекоммуникаций, почтовых услуг, отрасли информационных технологий 
и распространения телерадиосигнала. Данный подход обусловлен взаимным проникновением 
технологий связи, распространения телерадиовещания и информационных технологий, который 
наблюдается в последние десятилетия по всему миру. Значительный прогресс в использовании 
информационных технологий правительствами стран Центральной Азии зарегистрирован 
Всемирным банком за последние четыре года. Об этом говорится в обзоре «Использование 
информационных и коммуникационных технологий в повышении гражданской активности 
в Центральной Азии», презентованный ВБ в Бишкеке во вторник. По данным банка, в Казахстане 
значительный прогресс получили такие проекты как, «электронное правительство», получение 
государственных услуг через интернет, блоги чиновников, связь через интернет сайт 
с муниципальными властями, а также открытые государственные данные. «В 2012 году Казахстан 
улучшил свои позиции в мировом рейтинге стран, внедривших систему электронного правительства, 
заняв второе место среди развивающихся стран. Электронные услуги являются приоритетным 
направлением в области электронного правительства. Государственный портал обеспечивает единую 
точку входа ко всем услугам электронного правительства», — отмечают эксперты банка. Агентство 
РК по статистике подготовило отчет об использовании информационно-коммуникационных 
технологий в Казахстане в 2013 году. Число интернет-пользователей в возрасте 6–74 лет (с учетом 
пользователей мобильного интернета) в 2013 году составило 63,3 % от общего числа населения, 
а количество пользователей компьютером — 63,2 %. Наибольший процент пользователей интернета 
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среди городского населения зафиксирован в Атырауской (88,6 %), Мангистауской (87,8 %) 
и Актюбинской (85,3 %) областях. Среди сельского населения — в Костанайской (71 %), 
Кызылординской (64 %) и Акмолинской (62,8 %) областях. Наибольшее число пользователей 
компьютером среди городского населения — в Атырауской (84,2 %), Кызылординской (83,1 %) 
и Актюбинской (80 %) областях. Среди сельского — в Атырауской (67,3 %), Кызылординской 
(66,4 %) и Костанайской (63,5 %) областях. В Астане число интернет-пользователей составляет 
64,5 %, ПК-пользователей — 62,2 % от общего числа населения. В Алматы — 71 %. 

Информационно-коммуникационные технологии (ИКТ) полностью изменили наш образ жизни. 
Появились новые рынки и бизнес-модели для поддержки ввода, хранения, обработки, анализа 
и представления информации, и этот процесс продолжает развиваться и расширяться в ускоренном 
темпе. Традиционная экономика на основе промышленности теперь трансформируется в экономику 
на основе знаний. Информационные технологии начали рассматриваться в качестве средства для 
обеспечения положительных сдвигов в социально-экономических условиях и инструмента для 
достижения целей развития страны. 
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Түйіндеме: мақаланың мақсаты-персоналды іріктеу жəне қабылдау процестерін қарастырудың 
концептуалды тəсілдерін сипаттау: жүйелік, үдерістік жəне аспаптық. 

Түйін сөздер: таңдау жəне іріктеу персоналды тұжырымдамалық құзыреті 
 
Персоналды басқару дегеніміз ол басқарудың əлеуметтік, жəне экономикалық, 

ұйымдастырушылық өзара байланыстары көмегімен жүйелі жəне жоспарлы түрде жүргізілетін 
процесс жəне персоналдардың кəсіби жəне жеке дамуына деген қажеттіліктерін қанағаттандыру 
болып табылады. «Персоналды басқару» түсінігі (оның синонимы – «персонал менеджменті», «адами 
ресурстарды басқару», «персонал экономикасы») үш аспектіні меңзейді: функционалдық, 
ұйымдастырушылық, білім беру аспектілері. Қызметтік тұрғыдан алғанда персоналды басқару 
дегеніміз персонал саласындағы қызметке байланысты міндеттер мен шешімдер (мысалы, 
персоналды таңдау, жұмысқа енгізу, персоналды пайдалану, біліктілігін арттыру, еңбегін төлеу жəне 
жұмыстан босату). Ұйымдастырушылық тұрғысынан алғанда ол түсінік барлық тұлғаларды жəне 
кəсіподақтағы персонал жұмысына жауапты барлық қызметті қамтиды (мысалы, желідегі 
менеджерлер, персонал бөлімі, кəсіпорын қызметкерлерінің кеңесі).  
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Персоналмен жұмыс істеудің жоспары – ол уақытпен бөлінген (жыл, тоқсан, ай, жұмысшы күні, 
он күндік, ауысым), объекттілік (ұйым, функционалдық бөлім, бөлімше, цех, учаске, жұмыс орны) 
жəне құрылымдық (қажеттілік, жалдау, адаптация, пайдалану, оқыту, қайта даярлау біліктілікті 
арттыру, іскери карьера, персонал шығындары, жұмыстан босату) негізгі есептеулерге жəне 
негіздемелерге бекітілген оперативтік əрекеттерді таңдау. 

Ол үшін арнайы сауалнамалар арқылы мына ақпараттарды жинау қажет: 
- персоналдың тұрақты құрамы туралы мəліметтер (аты, əкесінің аты, тегі, тұрғылықты орны, 

жасы, жұмысқа түскен уақыты жəне т.б.);  
-Персонал құрылымы туралы мəліметтер (біліктілік, жас ерекшелігі, ұлттық құрылымы; 

мүгедектер саны, қызметкерлер, білікті мамандар жəне т.б.); кадрлардың кетуі туралы мəліметтер; 
-тоқтап тұру мен ауысу бойынша уақытты жоғалту; 
- жұмыс күнінің ұзақтығы туралы мəліметтер (толық немесе жартылай жұмыс күні, бір немесе 

бірнеше ауысыммен жұмыс істеу, түнгі ауысым, демалыс уақытының ұзақтығы); 
-қызметкерлер мен жұмысшылар туралы мəліметтер (оның құрылымы, қосымша еңбекақы, 

үстеме ақылар, тариф бойынша төлеу жəне тарифтен жоғары төлемдер); 
-мемлекеттік жəне құқықтық ұйымдар ұсынатын əлеуметтік қызметтер туралы мəліметтер ( 

заңға сəйкес жəне тарифтік келісімшарттарға, жəне ерікті түрде көрсетілетін əлеуметтік қажеттілік 
шығындары). 

Жаңа қабылданған қызметкер арнайы дайындығы бар жəне осындай қызмет орындарында 
жұмыс тəжірибесі болса, оның бейімделу мерзімі де қысқа болады. Алайда осы жағдайдың өзінде де 
оған өзіне белгілі жұмыстар аталған жаңа жұмыста басқаша жүргізілуі мүмкін екенін естен шығармау 
керек.  

Мекеменің ұйымдастырушылық құрылымы бірнеше параметрлерге сəйкес болады ол əрекет 
технологиясы, сыртқы инфрақұрылым жəне персонал, жаңа қызметкер өзіне таныс емес жағдайға 
түседі. Онда адаптация  мекеме қызметінің мамандану ерекшеліктерімен таныстыру арқылы 
жүргізіледі жəне коммуникативтік процеске енгізу арқылы, персоналмен таныстыру арқылы, 
коммуникацияның ұйымдастырушылық бағытымен, өзін ұстау ерекшеліктерімен жүргізіледі. 

Келесі кезең ол бағыттау – жаңа қызметкерді  одан талап етілетін өзінің қызметтік міндеттерімен 
таныстыру арқылы жəне жұмыс талаптарымен таныстыру арқылы жүргізіледі. Ол үшін жаңа 
қызметкердің басшылары қамтылады жəне персоналды басқару қызметінің мамандары да тартылады. 
Жалпы бағыттау барысында мыналар қамтылады: 

- мекеме туралы жалпы түсінік, атап айтқанда: оның мақсаты, басымдықтары, проблемалары, 
дəстүрі, нормалары, стандарттары, өнімі мен қажеттіліктері, басқарудағы ұйымдастырушылық 
құрылымдар, іскери серіктестік, бірінші басшы туралы ақпарат; 

- персоналға қатысты мекеменің саясаты: кадр саясатының принциптері; таңдау принциптері, 
персоналды таңдау жəне бағалау; кəсіби даярлық бағыты, қайта даярлау жəне біліктілікті арттыру; 
жұмыс кестесі нормасы мен ережелері; коммерциялық құпияны  жəне техникалық құжаттарды қорғау 
ережесі; 

- еңбек төлемі: персонал грейдингісіне сəйкес еңбекті төлеу нормалары мен төлем түрлері; 
демалыстар төлемі, үстеме жұмыстар төлемі жəне басқа да төлемдер; 

- қосымша жеңілдіктер: сақтандыру, еңбек өтілін есепке алу; уақытша жұмысқа жарамсыздық 
парағын есепке алу, демалыс төлемдері, отбасындағы адамдардың қайтыс болуы мен ауыруына 
байланысты төлемдер, бала күтіміне байланысты жəрдемақылар жұмыстан шығу немесе 
зейнеткерлікке шығу жағдайындағы қаржылық көмектер; кəсібі білім алу мүмкіндігі, біліктілікті 
арттыру мүмкіндігі; асхананың, буфет; басқа да қызметкерге қызмет ететін қызметтердің болуы; 

- еңбекті қорғау жəне қауіпсіздік техникасын сақтау: алғашқы медициналық көмек көрсету; 
жұмыс орнындағы қорғаныс шаралары; өндірістегі қауіптер туралы ескерту; өртке қарсы қауіпсіздік 
техникасының ережесі; жазатайым оқиға барысында өзін ұстай білу жəне ол туралы хабарлау 
ережесі; 

- қызметкер мен оның кəсіподақпен қатынасы: жалдау мерзімі мен жалдау жағдайлары; 
тағайындау, жылжу, ауысу; сынақ мерзімі; мекеме қызметкерлерінің құқықтары мен міндеттері; 
құрылымдық бөлімшенің тікелей басшысының құқықтары; 

- тұрмыс қызметі: тамақты ұйымдастыру; қызметтік есіктердің болуы; жеке көлікті қою орны 
жəне т.б.; 

Қалыптасқан əлеуметтік-экономикалық жағдайларда ұйым персоналын іріктеу мен жұмысқа 
қабылдаудың қазіргі заманғы жəне тиімді əдістерін пайдаланудың өзектілігі артады. Қызметкерлерді 
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іріктеу "процесс" ретінде анықталғандықтан, оны талдауға толық көлемде процесс тəсілін қолдануға 
болады.  

Персоналды іріктеу жəне таңдау процесі өзара байланысты жəне дəйекті кезеңдер жиынтығы 
ретінде қарастырылады. Үдерістік тəсіл кіріс жəне шығыс (нəтиже), клиент жəне орындаушы, 
құжаттық сүйемелдеу сияқты ұғымдарды анықтауды көздейді. Іріктеу процесінің кірісі персоналды 
тартудағы нақты қажеттіліктің болуы жəне сезінуі болып табылады. Қызметке қойылатын 
белгіленген талаптарға сəйкес келетін персоналды уақтылы беру. Процестің клиенті ішкі Тапсырыс 
беруші, персоналды тарту қажеттілігі туындаған бөлімше басшысы болып табылады. Процестің 
орындаушысы таңдау жөніндегі менеджер (маман) болып табылады. 

Персоналды іріктеудің келесі тұжырымдамалық тəсілін аспаптық ретінде анықтауға болады. Бұл 
тəсіл үміткерлерді негізді іріктеу үшін əртүрлі құралдарды: əдістерді, технологияларды, тəсілдерді 
пайдалануды көздейді.  

Персоналды басқарудың қазіргі тəжірибесінде ұйымда персоналды іріктеу мен таңдаудың екі 
негізгі тəсілі қалыптасты: "кандидатқа бағыт беру "жəне"бос орынға бағыт беру". Бірінші тəсіл –
кандидатқа бағыт беру-таңдау процесі кандидаттың портретін барынша толық құрастыра отырып, 
оның мықты жақтары мен өсу аймағын анықтап, оның ресурстық əлеуеті мен компания үшін 
құндылығын бағалай алатындай етіп ұйымдастырылғанын болжайды. Осы тəсіл шеңберінде кандидат 
ұйымға пайдалы болуы мүмкін нəрселерді əкелуі маңызды болып табылады.  

Əлеуетті құндылығы бар кандидаттар үшін лауазымдық міндеттері түзетілуі немесе өзі 
бастапқыда үміткер болған лауазымнан өзгеше өзге лауазым ұсынылуы мүмкін. Екінші тəсіл –бос 
жұмыс орнына бағдарлану-лауазымға қойылатын талаптарды алдын ала сипаттаудан тұрады. Осы 
талаптарға сəйкес əлеуетті үміткерлерді іріктеу жүргізіледі. Аталған іс-шараның нəтижесі 
белгіленген талаптарға сəйкес келетін үміткердің бос жұмыс орнын алмастыруы болып табылады. 
Егер персоналды кадр саясаты ретінде іріктеу процесін қарастырсақ, онда: 

1) "корпоративтік мəдениетке сəйкестік" принципі бойынша іріктеу – бұл жерде кандидат 
ұйымдастырушылық ортаға тез бейімделе алатын кандидаттың құндылықтарына көп көңіл бөлінеді.; 

2) "жаңарту" қағидаты бойынша іріктеу-қалыптасқан Ұйымдық құрылым мен еңбек 
ұжымындағы ахуал даму мен түбегейлі өзгерістер қажет болған кезде пайдаланылады; 

3) стратегиялық дамуға бағдарланған іріктеу персоналдың кəсіби даму жүйесінің, сондай-ақ 
ұйымда ұзақ мерзімді мансап үшін жағдайлардың болуын болжайды; 

4) тактикалық міндеттерді шешуге бағытталған іріктеу тұрақты жəне жедел бос жұмыс 
орындарын жабу үшін пайдаланылады; 

5) дайын мамандарды немесе оларды "даярланған кандидаттарды" деп те атайды, яғни 
лауазымға қойылатын талаптарға толық сəйкес келетін кандидаттарды іріктеу; 

6) дайындалатын мамандарды, яғни даму əлеуеті бар, бірақ өзіндік практикалық жұмыс үшін 
қалыптасқан дағдылары, шеберлігі мен білімі жоқ кандидаттарды іріктеу.  

Қандай да бір тəсілді таңдау ұйымдағы қабылданған кадр саясатымен, персоналға қатысты 
корпоративтік құндылықтармен, сондай-ақ еңбек ұжымын басқару стилінің ерекшеліктерімен 
анықталады. Осылайша, персоналды іріктеу жəне таңдау процестерін қарау жүйелік, үдерістік жəне 
аспаптық сияқты тұжырымдамалық тəсілдер шеңберінде жүзеге асырылады.  

Жүйелік тəсіл белгілі бір функционалдық міндеті бар элементтердің жиынтығы ретінде 
персоналды іріктеу мен таңдауды қарастырады.  

Үдерістік тəсіл өзара байланысты кезеңдердің тізбегі ретінде персоналды іріктеу мен таңдауды 
анықтайды. 

Аспаптық тəсіл персоналды іріктеу жəне таңдау кезінде қолданылатын жекелеген 
технологияларды, əдістерді, тəсілдерді бөлуге жəне талдауға негізделген. Негізгі тұжырымдамалық 
тəсілдерден басқа, мынадай бағыттарды бөліп көрсетеді: кандидатқа немесе бос жұмыс орнына 
бағдарлау, стратегиялық, тактикалық іріктеу, жаңарту принципі бойынша таңдау немесе 
корпоративтік мəдениетке сəйкестік жəне т.б. отандық жəне шетелдік зерттеушілер бірнеше 
теориялық үлгілер мен практикалық ұсыныстар ұсынды. Батыс мамандарының іріктеу кезінде 
субъективизм мəселесін шешу үшін құзыреттілік моделінің тəжірибесі ұсынылды. Бастапқыда, 
американдық менеджмент тəжірибесінде құзыреттілік деп қызметкердің еңбек тəртібін анықтайтын 
мінездеме түсінілді.  

Отандық практикада құзыреттілікті түсіну мынадай түрде нақтыланды: "құзыреттілік моделі –
адамға өз қызметіне сəйкес функцияларды табысты орындауға мүмкіндік беретін сипаттамалардың 
толық жиынтығы". Құзыреттілік-бұл қызметкердің негізгі мінездемесі, оны иелену кезінде ол дұрыс 
мінез-құлықты көрсете алады, соның салдарынан жұмыста жоғары нəтижелерге қол жеткізуге 
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қабілетті ұйымдағы кез келген лауазымға қолданылатын корпоративтік (немесе түйінді). 
Корпоративтік құзыреттер стратегия, корпоративтік этика Кодексі жəне т.б. сияқты корпоративтік 
құжаттарда тіркелетін ұйымның құндылықтарынан тұрады. Олар басқару қызметімен айналысатын 
жəне желілік немесе функционалдық бағынышты қызметкерлері бар қызметкерлер үшін əзірленеді.  

Басқару құзыреті əртүрлі салалардағы басшылар үшін ұқсас болуы мүмкін жəне мысалы, 
"стратегиялық көзқарас", "бизнесті басқару", "адамдармен жұмыс" жəне т.б. сияқты құзыреттерді 
қамтиды. Ұйымдағы лауазымдардың барлық топтары үшін кəсіби құзыреттілікті құру өте көп еңбекті 
қажет ететін жəне ұзақ процесс болып табылады. Іріктеуде құзыреттілік үлгілерін пайдалану 
қызметкерлерді тарту үшін жауап беретін қызметкерлердің субъективизмін азайтуға, сондай-ақ 
олардың алдына қойылған міндеттерді шеше алатын жəне ұйымның мақсаттарына қол жеткізуге 
ықпал ететін осындай кандидаттарды таңдауға мүмкіндік береді. Отандық жəне шетелдік 
зерттеушілер арасындағы іріктеу мəселелерін жалпы шешу психологияны, экономиканы жəне 
персоналды басқаруды ұштастыратын кешенді тəсілді қолдану болып табылады . 

Hilaire жəне Kosinski - Жұмыс берушінің брендін құру үшін рекрутер үшін арнайы нұсқаулық 
əзірледі. Кез келген рекрутер назар аударуға тиісті үш негізгі компоненттер бар:  

1. Рекрутерлер, əсіресе компания туралы мəлімдемелерге, оның құндылықтарына, көріністері 
мен миссияларына қатысты айту керек. Олар ізденуші компания, жұмыс беруші жəне жұмыс 
орнындағы атмосфера туралы нақты түсінік алу үшін үміткердің санасында жұмыс берушінің белгілі 
бір бейнесін қалыптастыруы тиіс. 

 2. Компания туралы нақты мəлімдемелерге қосымша персонал жөніндегі менеджерлер оң əсер 
ету үшін жұмысқа кандидаттарға жақсы қарауға тиіс; əйтпесе, үміткерлермен нашар жүгінсе, оларда 
жұмыс берушінің теріс қабылдауы дамиды. Рекрутерге (жəне, демек, жұмыс берушіге) қатысты теріс 
сезімдерді тудыратын іс-əрекеттер: кандидатпен байланысқа кіру үшін тым ұзақ уақыт, үміткердің 
тəжірибесі мен білімі қызығушылық танытпай немесе жұмыс берушінің кандидатқа "сатуға" тым 
қатты тырыса отырып, қосымша ақпаратқа сұрау салуларды елемей, оны/оған назар аудармау. Сол 
сияқты, егер персонал жөніндегі менеджер тез жауап берсе, ізденушінің қосымшасын жаңартса, 
сұрақтарға жауап берсе жəне кандидатты тыңдау жəне түсіну үшін уақыт алса, онда үміткер одан да 
қызықтырған компания мен ашық позиция болады.  

3. Рекрутер ұйымның алғашқы байланыс нүктелері болып табылады жəне əлеуетті қызметкерлер 
əдетте жұмыс туралы хабарландыру арқылы HR басшыларымен қарым-қатынас бастайды. Жарнама-
бұл компания мен кандидат арасындағы ерекше көпір, сондықтан ол жақсы ұйымдастырылуға жəне 
ақпараттық болуға тиіс. Кандидат хабарландыруды оқып, оған жауап бергеннен кейін рекрутер 
онымен/онымен байланысып, өтінім беру процесінде келесі қадамдарға дайындалуы тиіс. Рекрутер 
кандидаттарға жұмысқа көмектескенде жəне оларға деген сенімді дамытқанда, жұмыс берушінің 
бренді құрылады. 
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Аннотация: В данной статье рассматривается информация, она  становится стратегическим 
ресурсом, а информационные технологии являются одним из инструментов повышения 
эффективности государственного и муниципального управления. Внедрение информационных 
технологий в сферы государственного управления является задачей стратегической важности. 
Получение открытой и достоверной, а также своевременной информации на информационных 
порталах государственных структур позволит различным категориям граждан чувствовать себя 
причастными к политике государства.  
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В настоящее время основной чертой мировой экономики является быстрое развитие в 

направлении глобализации и использования информационных и коммуникационных технологий. 
Направленность на глобализацию определяется структурными, качественными и количественными 
изменениями экономических процессов. «Технический прогресс, в результате которого потоки 
информации и изменения становятся менее контролируемыми за пределами границ, ожидания 
потребителей и пользователей по сравнению с наиболее привлекательными товарами с точки зрения 
качества и цены, способствовали внедрению возможности новых вариантов во многих секторах 
деятельности, где не было ничего, кроме низкого предложения монопольной государственной 
службы.  

Цифровые технологии имеют ряд преимуществ, включая, помимо прочего, упрощение 
государственных услуг, ускорение обмена информацией, содействие появлению новых возможностей 
для бизнеса и создание новых цифровых продуктов. 

Правительство Казахстана реализует программу «Цифровой Казахстан», целью которой 
является повышение конкурентоспособности страны. Экономика и качество жизни благодаря 
прогрессивному развитию цифровой экосистемы. Это развитие будет стимулировать экономику, 
улучшать условия для ведения бизнеса, повышать уровень цифровой грамотности населения и 
повышать конкурентоспособность страны. Автоматизация труда, робототехника, искусственный 
интеллект, обмен большими данными, 3D-печать и виртуальная реальность являются 
инновационными технологиями, которые не только создают новые виды бизнеса, но могут также 
дать положительный импульс традиционным секторам экономики. Реализация программы основана 
на четырех ключевых моментах. Создание цифрового шелкового пути позволит создать надежную, 
доступную, высокоскоростную и безопасную цифровую инфраструктуру. Расширение охвата сетей 
связи и развитие инфраструктуры, а также укрепление кибербезопасности, являются неотъемлемой 
частью программы. Более 1200 сельских населенных пунктов страны будут обеспечены 
широкополосным доступом в период с 2018 по 2020 годы. Эти инициативы включают модернизацию 
системы спутниковой связи и развитие волоконно-оптических линий связи с удаленными 
поселениями, а также увеличение пропускной способности и сети цифрового телевидения и 
радиовещания. На сегодняшний день на портале egov.kz предоставлено 190 миллионов услуг, на 
которых зарегистрировано более 6,8 миллиона пользователей. Из 746 общих государственных услуг 
452 автоматизированы. Мобильное приложение используют более 3,3 миллиона пользователей, и им 
было предоставлено более 10 миллионов услуг. общество нуждается в повышении цифровой 
грамотности и подготовке специалистов для различных отраслей [1]. 

Правительство планирует пересмотреть программы среднего образования, включив в них 
введение в робототехнику, виртуальную реальность и 3D-печать, а также организовать учебные 
курсы для ознакомления населения с базовыми цифровыми навыками. Переподготовка персонала 
позволит гражданам соответствовать высоким профессиональным стандартам и оставаться 
востребованным. ИКТ охватывает как сферу доступа в Интернет, так и мобильную, основанную на 
беспроводных сетях. Он также включает в себя устаревшие технологии, такие как стационарные 
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телефоны, радио и телевизионное вещание - все они до сих пор широко используются наряду с 
передовыми ИКТ-компонентами, такими как искусственный интеллект и робототехника. 

Цифровая трансформация необходима во всех отраслях экономики, и казахстанская экономика 
должна внедрить широко распространенные цифровые технологии для повышения своей 
конкурентоспособности. 

Используя программу оцифровки экономики, правительство планирует повысить уровень 
производительности труда. Этому будет способствовать информационная система Digital Mine, 
которая будет собирать данные с помощью датчиков, установленных на оборудовании, обеспечивать 
оптимальный производственный процесс, контролировать потребление реагентов, сокращать время 
простоя оборудования и быстро выявлять и устранять нештатные ситуации. Последний аспект 
заключается в формировании упреждающего цифрового правительства, которое улучшает 
электронные и мобильные правительственные системы и оптимизирует предоставление 
государственных услуг. Электронное правительство сокращает объем бумажной работы, увеличивает 
участие граждан в управлении и внедряет технологию Smart City. Sergek, система мониторинга 
соблюдения правил дорожного движения, внедрена и работает в Астане. Ожидается, что программа 
улучшит ситуацию с участием водителей, и жители столицы видят результаты [2]. Если система 
исправляет нарушение, протокол генерируется автоматически и отправляется на домашний адрес 
нарушителя. Такие системы мониторинга будут установлены во всех городах, включая самые 
маленькие, где они помогут снизить уровень преступности и преступности. 

Государственная программа «Цифровой Казахстан» была утверждена в декабре 2017 года. Это 
важная программа, которая направлена на повышение уровня жизни каждого казахстанца 
посредством использования цифровых технологий. План состоит в том, чтобы реализовать 
программу в течение пяти лет с 2018 по 2022 год в пяти ключевых областях: оцифровка экономики, 
переход к цифровому правительству, внедрение Цифрового шелкового пути, развитие человеческого 
капитала и создание инновационной экосистемы. В этих пяти областях есть 17 конкретных целей и 
120 проектов [3]. 

В сфере оцифровки экономики целью является повышение производительности во всех 
секторах. Digital Mine - один из наиболее значимых проектов - эта информационная система собирает 
данные с помощью датчиков, установленных на оборудовании, обеспечивает оптимальные 
производственные процессы, контролирует расход реагентов, сокращает время простоя оборудования 
и быстро выявляет и устраняет аварийные ситуации. Другая область - переход к цифровому 
правительству.Наша страна стремится оцифровать деятельность государственных органов, сократить 
количество документов, расширить участие граждан в государственном управлении и внедрить 
технологию «умный город». Одним из примеров является Sergek (Vigilant), система контроля за 
соблюдением правил дорожного движения. Он был введен недавно и, как ожидается, улучшит 
соблюдение правил дорожного движения. Когда система регистрирует нарушение правил дорожного 
движения, она автоматически генерирует протокол и отправляет его на адрес нарушителя. Другая 
цель - реализовать проект по созданию центров оперативного управления для малых городов 
Казахстана. Таким образом, не только крупные города, но и моногорода будут оснащены новыми 
технологиями, что приведет к снижению уровня преступности и правонарушений. 

Расширение сетей связи и инфраструктуры ИКТ, а также укрепление кибербезопасности - это 
третья и не менее важная сфера программы - внедрение Цифрового шелкового пути. С 2018 по 2020 
год 2616 сельских поселений будут обеспечены широкополосным доступом в Интернет [4]. Эта 
инициатива включает модернизацию системы спутниковой связи, предоставление волоконно-
оптических линий связи в удаленные населенные пункты, увеличение пропускной способности и 
улучшение сети цифрового телевидения и радиовещания. 

Развитие человеческого капитала является четвертой областью. Его цель - обновить систему 
образования в соответствии с лучшими мировыми практиками. Один из реализуемых проектов - 
обновление программ среднего образования путем внедрения новых языков программирования и 
элементов STEM. Элементы робототехники, виртуальной реальности, 3D-печати, среди прочего, 
будут внедрены в учебную программу. Эта область также включает в себя проект по проведению 
учебных курсов для населения по развитию базовых цифровых навыков. Переподготовка позволит 
нашим гражданам соответствовать профессиональным стандартам и оставаться востребованным. В 
заключительной области - создании инновационной экосистемы - также определены конкретные 
задачи. К ним относятся поддержка сайтов инновационного развития, продвижение 
технологического предпринимательства и культуры стартапов, привлечение венчурного 
финансирования и создание спроса на инновации [5]. Международный стартовый центр Astana Hub - 



243 

яркий тому пример. Ожидается, что он предоставит отечественным ИТ-специалистам и стартапам 
возможность начать разработку своих проектов уже сегодня. 

С момента принятия программы «Цифровой Казахстан» прошло немного времени. Однако наши 
граждане уже наблюдают ощутимые результаты. Появились новые средства навигации, которые 
помогают сократить время, затрачиваемое на поездку, и выбрать наиболее оптимальные маршруты. 
Есть приложения, которые помогают найти практически любой товар. 

В Северо-Казахстанской области успешно работает цифровая ферма, где компьютер 
автоматически рассчитывает объемы кормления и время кормления. Во-первых, это снижает затраты 
на содержание персонала, а во-вторых, повышает эффективность производства. 

Есть и ощутимые результаты в сфере здравоохранения: компьютерное оборудование в 
медицинских учреждениях составляет 81,3 процента, а доступ к Интернету предоставляется 55,6 
процентам медицинских учреждений. Для каждого пациента создается электронный паспорт 
здоровья, который позволит хранить всю историю болезни пациента в Интернете. Первые результаты 
этой и других инициатив уже очевидны, несмотря на то, что программа была принята совсем 
недавно. Примечательно, что Президент Нурсултан Назарбаев подчеркнул, что реализация 
государственной программы «Цифровой Казахстан» является главной задачей правительства. 
Государственные органы во всем мире существенно улучшили предоставление услуг по сети 
Интернет, расширив спектр и функциональность электронных государственных служб для граждан и 
для компаний. Третье ежегодное всемирное исследование компании Accenture1 в области 
автоматизации государственного управления под названием «Реализация концепции электронного 
правительства» (Realizing the Vision) показывает, что государственные органы также демонстрируют 
большее понимание значения информационных технологий для возможности полного изменения 
характера их деятельности - как с точки зрения предоставления услуг, так и с точки зрения 
эффективности управления. Государственная администрация должна нести ответственность за свои 
действия не только в управлении государственными ресурсами, но также в предоставлении 
качественных государственных услуг. Уважение для правил и процедур, а именно тех, которые 
направлены на совершенствование управления государственными финансами. Одним из средств, с 
помощью которого граждане могут достичь общественные услуги через участие в управлении. 
Регулярные консультации и активное участие граждан в управление укрепляет отношения с 
общественностью органы власти. Гражданин должен рассматриваться как партнер в правительство , а 
не просто клиент. За последнее десятилетие события в области информации и коммуникационные 
технологии (ИКТ) коренным образом изменили повседневную жизнь граждан и их отношения с 
правительствами.  

Инновационный процесс государственного управления намерен модернизировать 
администрацию в направлении усиления ее потенциала и делает правительство более эффективным. 
Инновация также влияет на улучшение государственного управления, создание условий для 
осуществления государственной политики, сокращение дефицита и одобрение экономического роста. 
Рациональный и устойчивый непрерывный процесс децентрализация в следующем периоде будет 
двигаться к лучшее качество и количество государственных услуг, а также государственные 
администрации смогут улучшить свою реакцию на требования граждан. Государственное управление 
должно брать ответственность за свои действия, а не только в управлении государственных  
ресурсов, но и в предоставлении качественных общественных сервисов.  

Следует признать, что казахстанцы в своей повседневной жизни активно используют 
возможности, предоставляемые цифровыми технологиями; и на уровне потребителей существует 
высокий потенциал для адаптации к новым условиям. Уровень проникновения интернета в 
Казахстане составляет около 76%, а уровень цифровой грамотности - 77% [6]. Казахстанцы активно 
пользуются интернетом через мобильные устройства. Согласно опросам общественного мнения, 
только 16% граждан готовы отказаться от устройств, чтобы сэкономить, и вместо этого казахстанцы с 
большей вероятностью согласятся на сверхурочную работу 

Технологические инновации - это успешная реализация (в торговле или управлении) 
технической идеи, новой для учреждения, которое ее создает. Инновации отличаются от 
изобретений, технологий и исследований, но могут возникнуть из любого из трех. Описаны 
различные модели инновационного процесса, поскольку они полезны при разработке 
государственной политики для стимулирования инноваций, а также для управления их созданием. 
Более продвинутые из этих моделей включают рассмотрение дополнительных активов и социального 
капитала, что помогает объяснить различия в инновационном потенциале в разных обществах. 
Американскому обществу особенно дано использование баннеров, под которыми общественное 
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мнение объединяется с целью достижения экономического благополучия. В середине 1970-х годов, 
когда «высокотехнологичные» отрасли стали ключом к росту, и технически ловкие японцы 
немедленно бросили вызов американским фирмам, знамя было «критическими технологиями», 
полученными из исследований в области обороны и космоса. Когда в 1980-х и начале 1990-х годов 
экономические проблемы стали серьезными, знаменем стала «конкурентоспособность»; даже 
консервативный президент Рейган создал целевую группу в Белом доме, чтобы предложить, как 
правительство может повысить конкурентоспособность Америки в условиях серьезной ценовой и 
качественной конкуренции в наукоемких отраслях, особенно в Азии. В то время как мы готовимся к 
вступлению в следующее тысячелетие, новое знамя для богатых и бедных стран - это 
«инновация».Инновация и трансформация общественности стала возможной благодаря 
использованию ИКТ в ежедневной производительности правительства. Процесс обновления будет 
более всеобъемлющим с участием институциональных реформ и технологических 
усовершенствований. Наиболее Важным аспектом этого развития является установление приоритетов 
использования ИКТ по секторам и уровням правительства в соответствии с общей стратегией 
реформирования государственного сектора. Одной из современных тенденций в системе 
государственного управления является все более активное употребление методологии 
инновационного менеджмента к анализу процессов государственного управления и внедрения в 
практику деятельности органов государственной власти инноваций. При этом осуществление 
инновационного развития системы государственного управления требует не просто заимствования 
апробированных технологий и готовых решений из сферы менеджмента, а разработки собственных 
стандартов инноватики, основанной на осмыслении особенностей сферы публичного управления, 
расширении механизмов внедрения известных моделей и использовании новых концептуальных 
решений. При этом «нарастающая диффузия экономических процессов позволяет утверждать о 
нарастающем влиянии инновационного развития системы государственного управления как на 
общественную сферу, так и на бизнес-среду». 

Размышления о внедрении инноваций в процесс государственного управления связываются в 
научной литературе с процессами модернизации публичного управления. Проблема инноваций (от 
англ. innovation — нововведение) сегодня является ключевой для многих социальных институтов, 
поскольку изменения, которые происходят в нашей стране, касаются, практически, всех сфер 
жизнедеятельности людей. Не случайно, одной из основных тенденций развития современной 
системы управления является поиск подходов к инновациям и способам их внедрения. Кроме того, в 
условиях динамично меняющегося рынка информации и технологий способность организаций и 
органов управления инициировать и внедрять инновации становится все более ценным 
конкурентным преимуществом. Инновационная деятельность организаций является одним из 
основных условий формирования конкурентной стратегической перспективы [7]. В то же время 
конкурентоспособность организаций напрямую связана с инновационностью их деятельности. Чтобы 
добиться успеха и производить конкурентоспособную продукцию сейчас и в будущем, организациям 
необходимо создавать и осваивать новые инновационные продукты и технологии. Следовательно, 
благодаря техническим, организационным и управленческим инновациям организации могут 
создавать и сохранять ключевые компетенции, такие как знания, навыки, которые определяют их 
конкурентные преимущества. 

Наиболее Важным аспектом этого развития является установление приоритетов использования 
ИКТ по секторам и уровням правительства в соответствии с общей стратегией реформирования 
государственного сектора. Одной из современных тенденций в системе государственного управления 
является все более активное употребление методологии инновационного менеджмента к анализу 
процессов государственного управления и внедрения в практику деятельности органов 
государственной власти инноваций. При этом осуществление инновационного развития системы 
государственного управления требует не просто заимствования апробированных технологий и 
готовых решений из сферы менеджмента, а разработки собственных стандартов инновации, 
основанной на осмыслении особенностей сферы публичного управления, расширении механизмов 
внедрения известных моделей и использовании новых концептуальных решений. При этом 
«нарастающая диффузия экономических процессов позволяет утверждать о нарастающем влиянии 
инновационного развития системы государственного управления как на общественную сферу, так и 
на бизнес-среду». Размышления о внедрении инноваций в процесс государственного управления 
связываются в научной литературе с процессами модернизации публичного управления.  

Технологические инновации создают возможности для предпринимателей по созданию новых 
организаций и созданию конкурентных позиций в качестве источников упадка преимуществ 
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действующих компаний. Технологические инновации также создают неопределенность и риск для 
должностных лиц, потому что их результаты могут быть только несовершенно ожидаемыми. 
Воздействие нововведения может быть неизвестно, пока не станет слишком поздно для сотрудников, 
использующих старые ноу-хау, успешно конкурировать с новыми конкурентами; слишком рано 
играть в азартные игры для данного нововведения может поставить под угрозу выживание 
действующего президента, если окажется, что эта технология не станет доминирующей. Таким 
образом, лежащие в основе технологии и технологические инновации могут оказать глубокое 
влияние на конкурентную динамику и эволюцию организационного населения. Экологическое 
исследование, связывающее технологические циклы с динамикой численности населения, хотя и 
ограниченное по объему, дает убедительную поддержку этому утверждению (Baum 1996). Хотя 
прошлые исследования обычно рассматривают технологические изменения как экзогенные, изучение 
того, как экологические процессы формируют технологические изменения, может углубить наше 
понимание технологических циклов путем изучения динамики организационной поддержки новых 
технологий. 

Стране понадобится много лет, чтобы получить необходимый опыт работы и знания и улучшить 
свои навыки. Несмотря на ранние этапы и неизбежные недостатки, программа помогает стране не 
только развиваться, но, возможно, стать более развитой, чем это было до оцифровки. Путь 
Казахстана к оцифровке может быть непростым, но он должен быть плодотворным, и самое лучшее, 
что обычные люди выиграют от этого процесса. 
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Түйіндеме: Мақалада ұйымды басқарудың экономикалық əдістерінің мəні жəне мазмұны 
қарастырылған. 

Кілт сөздер: ұйым, құрылым, ынталандыру, əлеуметтік, бұйрық, əкімшілік. 
 
Ұйымды басқару əдісі – бұл ұйым алға қойған мақсаттарға жету үшін басқарылатын объектіге 

басқару объектісіне əсер ету əдістері мен əдістерінің жиынтығы.  
Грек тілінен аударғанда кез-келген мақсатқа жетудің жолын білдіретін «əдіс» сөзі. Басқару 

əдістерін қолдана отырып, басқарушылық қызметтің негізгі мазмұны енгізіліп, жүзеге асырылады. 
Менеджмент əдістері басқару жүйесінің ең белсенді элементтері болып табылады, балама болып 
табылады жəне басқарудың мақсаттары мен принциптерін жүзеге асыруға бағытталған. Олар басқару 
аппараты қызметкерлерінің еңбек мазмұнымен байланысты жəне толығымен күрделі жүйені 
білдіреді. 
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Əкімшілік əдістердің көмегімен белгілі бір мінез-құлыққа тікелей мəжбүрлеу арқылы немесе 
осындай мəжбүрлеу мүмкіндігін жасау арқылы адамдардың қызметіне белсенді араласу. Бұл əдістер 
қарапайым стандартты міндеттерді шешуде, ең алдымен, құрылымдарда қолданылады. 

Олар қызметкерлердің бастамаларына шектеу қойып, нəтижелер үшін барлық жауапкершілікті 
көшбасшыға жүктейді. 

Мұндай əдістердің құраушы элементі – орындаушыларға сыйақы төлеу, бірақ ол нақты 
жетістікке жету үшін жүзеге асырылмайды. 

Əкімшілік басқару əдістері бұйрықтар арқылы жүзеге асырылады, олар келесі түрде болуы 
мүмкін: 

Бұйрық дегеніміз – менеджердің нақты мəселені шешуге бағытталған жазбаша немесе ауызша 
бұйрығы, ол нені, қашан жəне кім жасау керектігін белгілейді. Бұл жағдайда мердігердің 
жауапкершілігі əдетте нақты анықталған. Бұйрық тиісті түрде орындалуы жəне əкімшілік заңға 
сəйкес келуі керек, əйтпесе ол заңды емес; 

бұйрық – жеке мəселелерді шешуге бағытталған басшының басқару тобы. 
Əдетте, бұйрық жеке құрылымдық бөлімшелердегі міндеттерді нақтылау үшін қолданылады; 
ауызша нұсқаулар – нақты міндеттерді түсіндіруге басшының үнемі басқарушылық əсері; 
қаулы – құжатта жазылған бастың бұйрығы. 
Реттеуші əсер ету əдістерін сəтті қолданудың қажетті шарты – оларды жүзеге асырудың оңтайлы 

формасының əрбір нақты жағдайына таңдау болып табылады. Тіпті мазмұн тұрғысынан ең 
негізделген тапсырыс, егер оны орындау керек адамдар дұрыс түсінбесе, күтілген нəтижеге əкелмеуі 
мүмкін. 

Осылайша, басқарудың əкімшілік əдістері бір адамдық басқарудың, тəртіптіліктің, 
жауапкершіліктің өзара қатынасына негізделген. 

Əкімшілік басқару əдістерінің ең маңызды жетіспеушілігі – бұл басқарушыларды олардың 
өсуіне емес, қажетті нəтижелерге қол жеткізуге бағыттауы; бастама емес, еңбексүйгіштікке 
шақырыңыз. Сондықтан, бүгінгі күні бизнеске шығармашылық көзқарасты, жаңаны үнемі іздеуді 
дамыту қажет болған жағдайда, мұндай əдістер ескіруде. 

Өндіріс мəселелерін сəтті шешуге көбінесе экономикалық басқару əдістері ықпал етеді. Олар 
жұмыс істеудің оңтайлы əдістерін дербес іздеу жəне олардың нəтижелері үшін жауапкершілікті алу 
мəселесінде жұмысшылардың материалдық қызығушылығына негізделген. 

Мұндай əдістер ХХ ғасырдың басында енгізіле бастады. Негізін қалаушы Ф.У.Тейлор. 
Экономикалық əдістер тапсырмалардың уақтылы жəне сапалы орындалуы қызметкерлердің күш 

салуы нəтижесінде алынған шығындарды немесе қосымша пайда үнемдеумен марапатталатынын 
айтады. Сондықтан адамдар өз қызметінің нақты нəтижесін барынша арттыруға тікелей мүдделі. 
Сонымен бірге, экономиканы басқару əдістері, əсіресе зияткерлік кəсіптердегі жұмысшыларға 
қатысты шектеулі, өйткені олар үшін ақша маңызды, бірақ көбінесе жұмыс істеудің маңызды 
ынталандырушысы емес. 

Мұнда 1920 жылдары пайда болған əлеуметтік-психологиялық басқару əдістері пайда болады. 
ХХ ғасырда адамдардың жұмысқа қанағаттандырудағы қажеттіліктеріне жауап ретінде пайда болды. 
Бұл əдістер – бұл команданың қалыптасуы мен дамуына, оның ішінде болып жатқан əлеуметтік 
процестерге əсер етудің нақты жолдары мен əдістері. Бұл əдістер жұмысшылардың мінез-құлқына 
əсер етудің екі бағытын ұсынады жəне олардың еңбек белсенділігін арттырады: 

1. Ұжымда қолайлы моральдық-психологиялық ахуал қалыптастыру, оның мүшелері 
арасындағы ашық жəне мейірімді қарым-қатынасты дамыту; 

2. Əр қызметкердің жеке қабілеттерін ашу, оны жетілдіруге көмектесу, адамның күнделікті 
қызметінде өзін-өзі тану мүмкіндігін арттыруға бағытталған. 

Əлеуметтік-психологиялық əдістердің екі тобы белгілі: əлеуметтік (насихаттау, адамгершілік 
ынталандыру, басқаруға жұмысшыларды тарту, оқыту əдістері) жəне психологиялық (кəсіптік таңдау 
жəне оқыту əдістері, еңбекті ізгілендіру əдістері, психологиялық үйлесімділікке негізделген жұмыс 
топтарын құру əдістері). 

Əлеуметтік-психологиялық əсер ету əдістерінің мысалдары тұрақты өндірістік жиналыстар 
(жұмысшылардың басқаруға қатысу формасы ретінде), жеке тұлға мен білім қалыптастыру тəсілі 
ретінде сендіру, ұжымның əлеуметтік дамуын ұйымдастыру, экономикалық бəсекелестік, өзін-өзі 
сынау, түрлі рəсімдер болуы мүмкін.  

Қазіргі өркениетті қоғамда құқықтық басқарудың əдістері көбірек қолданылады. Олардың мəні 
жұмысшылардың қызметі тəуелсіз іс-қимылдың шекаралары мен ережелерін анықтайтын 
нормативтік-құқықтық актілер арқылы реттеледі. 
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Тəжірибеде қолданылатын басқару əдістері əдетте күрделі, яғни олар экономикалық 
қызығушылықты, моральдық жəне материалдық ынталандыруды да, əлеуметтік-психологиялық 
факторларды да ескереді. Бұл жағдайда жеке əдістер нақты жағдайларда бір-бірін толықтырады.  

Барлық деңгейдегі менеджерлер басқару əдістерінің жиынтығына ие бола алады, дұрыс таңдау 
жасай алады жəне осы нақты жағдайларда ең тиімді əдістерді қолдана алады. 
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Түйіндеме: Мақалада əлеуметтік кəсіпкерлікті бизнес-қызметтің ерекше түрі ретінде 

қарастырылған. Біздің экономикамыз əлеуметтік бағдарланған болып табылатынына қарамастан, 
қазіргі уақытта əлеуметтік мəселелердің едəуір саны мемлекет тарапынан назардан тыс қалып отыр. 
Мұндай үдерістер біздің еліміз үшін ғана емес, басқа да көптеген, соның ішінде жоғары дамыған 
елдер үшін де тəн екенін атап өткен жөн. Бұл елдерде əлеуметтік кəсіпкерлік қоғамның бірқатар 
əлеуметтік мəселелерін шешудің тиімді құралы болды. Бүгінде біздің елімізде əлеуметтік кəсіпкерлік 
тек қана өз дамуында қарқын алып келеді.  

Кілт сөздер: кəсіпкерлік, несие, əлеуметтік, дивидент, инновация, кəсіпорындар, технология. 
 
Қазіргі экономикалық қоғамда кəсіпкерлік институты даму жəне əл-ауқат негіздерінің бірі болып 

табылады, бірақ əлеуметтік жауапкершілік мəселесі де, жақын арада ғана бұл қоғам үшін екінші 
дəрежелі болып табылды. Алайда, өз заманының көрнекті жаңашылдары ХХ ғасырдың бірінші 
жартысында бизнеспен ұштастыра отырып, əлеуметтік жауапкершілік идеяларын енгізді. Осылайша, 
бірінші итальяндық əйел-дəрігер Мария Монтессори 1906 жылы балалармен жұмыс істей бастады 
жəне əр баланың табиғи бірегейлігіне негізделген революциялық тəрбиелеу əдісін құрды. 
«Монтессори – мектептері» қазіргі уақытта франшиза бойынша бүкіл əлемге таралған жəне де 
айтарлықтай табыс көзін əкелетін мектеп болып табылады. Жəне де бұл – «Монтессори – мектебі» əр 
балаға когнитивті дайындыққа қосымша əлеуметтік дағдыларды, эмоциялық өсуді жəне физикалық 
үйлестіруді нығайту жолымен өз əлеуетін іске асыруға мүмкіндік береді. 

Əлеуметтік кəсіпкерлік немесе əлеуметтік-жауапкершілік бизнес идеялары қоғамның даму 
бағыттарының бірі ретінде ХХ ғасырдың 70-90 жылдары кеңінен таралған. Бірақ өткен ғасырдың 
ортасынан бастап əлеуметтік жауапкершілік идеясын іс жүзінде қолдану орын алды. 

Мемлекеттік деңгейде əлеуметтік кəсіпкерлік идеяларды насихаттаған алғашқы маңызды 
тұлғалардың бірі Майкл Янг – ты айту болады. 1954 жылы ол қауымдастықтарды зерттеу институтын 
(Institute of Community Studies) құрды, оның негізгі мақсаты əлеуметтік ұйымдар мен əлеуметтік 
бастамаларды қолдау болып табылды. Институт базасының қолдауымен мынадай ұйымдар құрылды: 

- Ұлттық тұтынушылар кеңесі (1975); 
- Үш мыңжылдық университет(1982); 
- Ашық өнер колледжі, яғни студенттер əр түрлі шығармашылық түрлерімен сырттай 

айналыса(1987); 



248 

- Ауыр сырқаты бар балалардың білім алу құқығын қорғау жөніндегі ұлттық қауымдастық 
(1993); 

- Əлеуметтік кəсіпкерлер мектебі (1998). 
Тағы да бір əлеуметтік кəсіпкерлік жəне бизнестің əлеуметтік жауапкершілігі теориясының 

негізін қалаушы – Нобель сыйлығының лауреаты Мухаммад Юнус болып табылады. 1976 жылы ол 
Бангладеште "Grameen Bank"-ты құрды, ол өзін–өзі жұмыспен қамту арқылы экономикалық өзін-өзі  
қамтамасыз етуге қол жеткізу үшін кедей азаматтарға шағын несиелер берді. Бұл модель алдағы 
уақытта əлемнің 58 елінде енгізілді. 

Əлеуметтік кəсіпкерлік тұжырымдамасының теориялық қалыптасуына Билл Дрейтон да үлкен 
үлес қосты. 1981 жылы ол «Ашока: қоғамның жаңашылдары» (Ashoka: Innovators for the Public) атты 
қауымдастықты құрды [1]. 

«Əлеуметтік кəсіпкерлік» тұжырымдамасының қолданбалы бағытының негізін қалаушы "Дьюка 
университетінің əлеуметтік кəсіпкерлікті дамыту орталығының" директоры Грегори Диз болып 
табылады. Əлеуметтік бизнесті зерттейтін Батыс мектебі зерттеушілерінің базалық тобына дəстүрлі 
түрде: Г. Дис, Д. Томсон, Д. Маир, С. Альворд, Ч. Лидбитер жатады. Батыс мектебінің əлеуметтік 
бизнесті зерттейтін базалық зерттеушілері қатарына: Г.Дис, Д. Томсон, Д. Маир, С. Альворд, Ч. 
Лидбитер жатады. 

Шетелдік ғалымдар қалыптастырған əлеуметтік кəсіпкерлік тұжырымдамасын зерттейтін жəне 
насихаттайтын негізгі ұғымдық аппаратты қарастырамыз (кесте 1): 

 
Кесте 1 
«Əлеуметтік кəсіпкерлік» тұжырымдамасының терминологиялық аппараты 

№ 
п\п 

Автор Ұғымның түсінігі 

1 Г.Дис Əлеуметтік кəсіпкерлер - бұл əлеуметтік сектордағы өзгерістер агенттері: 
- əлеуметтік құндылықты құру жəне қолдау үшін миссияны қалыптастыру;  
- осы миссияны мойындау жəне адал қызмет ету;  
- үздіксіз инновациялар, бейімделу жəне оқыту үдерісіне қатысу;  
- қолда бар ресурстармен шектелмеген батыл əрекеттер;  
- жоғары жауапкершілік қасиеті. 

2 Д.Томпсон Əлеуметтік кəсіпкерлер – бұл мемлекеттік əлеуметтік қамсыздандыру жүйесі 
қанағаттандырғысы келмейтін немесе қанағаттандыра алмайтын жəне қажетті 
ресурстарды бірге жинайтын кейбір əлеуметтік қажеттіліктерді қанағаттандыру 
мүмкіндігі бар екенін түсінетін адамдар (əдетте адамдар, жиі еріктілер, ақша 
жəне үй-жайлар). 

3 Д. Маир Əлеуметтік кəсіпкерлер – дамудың əлеуметтік тетіктерін өзгертетін жеке 
тұлғалар немесе ұйымдар 

4 С.Альворд Əлеуметтік инновациялар – бизнес – кең мағынадағы инновациялар, соның 
ішінде қоғамдық игілікке арналған процестер мен технологиялар. 

5 Ч.Лидбитер Əлеуметтік кəсіпкерлер-көшбасшылар, ертекшілер, менеджерлер, бай қиялдары 
бар адамдар. Олар əлеуметтік проблемаларды мойындайды жəне əлеуметтік 
өзгерістерді жүзеге асыру үшін кəсіпорындарды құрады жəне басқарады. 

6 М.Юнус Əлеуметтік кəсіпкерлік - өте кең түсінік. Мəселен, адамдарға көмек көрсету 
мақсатын алға қойған кез келген инновациялық қызмет əлеуметтік кəсіпкерлік 
ретінде сипатталуы мүмкін. 

7 Гришина Я.С. Кəсіпкерлік қызмет-инновациялық əдістер мен технологияларды пайдалана 
отырып, əлеуметтік мəселелерді шешуге бағытталған. 

8 Судакова Н.А. Қоғамға жəне қоршаған ортаға пайда əкелетін инновациялық өнімдер мен 
қызметтерді жасау тəсілі 

Е с к е р т у – кесте [2] қайнар көзінен алынып, авторлармен құрылды 

 
Ұсынылған ұғымдар мен пайымдауларға негізделе отырып, шетелдік зерттеушілерге тəн жəне 

əлеуметтік кəсіпкерлікті түсінуге негізделген, əлеуметтік проблемаларды шешуге бағытталған 
инновациялық кəсіпкерлік күш-жігер ретінде көзқарас бөліп көрсетуге болады. Бұл түсінік 
əлеуметтік кəсіпкерліктің коммерциялық жəне коммерциялық емес ұйымдар жүзеге асыратын 
əлеуметтік қызметтің басқа түрлерінен негізгі айырмашылықтарын да анықтайды. 

Ұсынылған тұжырымдамаға негізделе отырып, экономикалық қызмет ретінде əлеуметтік 
кəсіпкерлік əлеуметтік мəселелерді инновациялық əдіспен шешуге бағытталған, əлеуметтік жəне 
экономикалық ресурстарды өзін-өзі өндіретін жəне өндірістің кеңеюіне қабілетті жəне мақсатты 
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əлеуметтік игіліктерді ұсынатындай етіп ойлап тауып немесе біріктіре отырып жəне осы қызмет 
арқылы бүкіл қоғамдық жүйені түрлендіреді. 

Ресей сарапшылары «біздің болашағымыз» атты əлеуметтік бағдарламаларды қолдау қорынан 
əлеуметтік кəсіпкерлікті əлеуметтік мəселелерді жеңілдетуге немесе шешуге бағытталған кəсіпкерлік 
қызмет ретінде анықтады, ол мынадай белгілермен сипаттайды: əлеуметтік əсер ету, 
инновациялылық, өзін-өзі ақтауы жəне қаржылық тұрақтылық, ауқымдылығы жəне таралымдылығы, 
кəсіпкерлік тəсіл. 

А.Н.Макаревич жəне Т. Ю. Сазонова əлеуметтік кəсіпкерлік -экономикалық қызметтің жаңа түрі 
деген, жəне оның мынадай ерекшеліктерін атап өткен: 

- ұйымның əлеуметтік мақсаты, яғни оның ұйымның əлеуметтік əсері əдеттегі коммерциялық 
кəсіпкерлікте болатын жанама емес, алдын ала жоспарланған жəне күтілетін нəтиже болып табылады; 

- қызмет нəтижелерін сатудан табыс алу есебінен, сондай-ақ гранттар мен қайырмалдықтар 
есебінен тұрақты өзін-өзі ақтауға қол жеткізу [3]. 

М. Юнустың пікірінше, əлеуметтік бизнес пайданы барынша арттыратын кəсіпорындардан 
ерекшеленеді, ол өнімдер мен қызметтерді өндіру есебінен əлеуметтік проблемаларды шешуге 
бағытталған. Шығынсыз, бірақ табыс əкелмейтін немесе экономикалық мағынада дивиденттер – 
əлеуметтік бизнес орналасқан тұжырымдаманы қысқаша сипаттауға болады: өз шығындарын толық 
төлейді, инвестицияланған қаражаттың қайтарылуын қамтамасыз етеді, пайда есебінен қызметті 
қаржыландыру жүргізіледі,сондай-ақ ол неғұрлым төмен бағада болса, қызмет көрсетудің неғұрлым 
жоғары сапасы жəне халықтың кедей топтарына игіліктердің көп қолжетімділігі түрінде бөлінеді. 

Əлеуметтік кəсіпкерліктің мақсаты-əлеуметтік кəсіпкерлік əлеуметтік жəне экономикалық 
ресурстарды ойлап табып немесе біріктіріге ұмтылады, өзін-өзі өндіретін, өндірістің жəне мақсатты 
əлеуметтік игіліктерді берудің тетігін кеңейтуге қабілетті, инновациялық əдіспен əлеуметтік 
қиындықтарды азайтуға ұмтылады. 

Əлеуметтік кəсіпкерлік айқын қабылданған жəне жаппай құбылыс ретінде əлемдік аренада 
шамамен 35 жыл өмір сүруде. Осы уақыт аралығында əлемнің көптеген елдерінде венчурлық тəсіл 
мен қорларға негізделген осы саланы қолдау құрылымы қалыптасты. 

Əлеуметтік кəсіпкерлік шын мəнінде қайырымдылық пен бизнестің тоғысында орналасқан. Бұл 
еріктілік соңынан мамандық болып қалыптасты. Əлеуметтік кəсіпкер деп атауға болатын даулар əлі 
де белсенді болғанымен, бұл құбылыс қандай түрде ұсынылғанына қарамастан, ол əлеуметтік 
инновациялық қайта құруларды қажет ететін мемлекеттер үшін перспективалы жəне іске 
асырылмаған сегмент болып қалады [4]. 

Əлеуметтік кəсіпкер – бұл бизнесменнің жаңа түрі десек те болады, ол үшін ең басты құндылық 
пайда емес, əлеуметтік мəселені шешу болып табылады. 

 
Əдебиттер тізімі: 

1 Ашока: лучшие практики последних лет – Портал «Новый бизнес: социальное 
предпринимательство». URL: http://www.nb-forum. ru/interesting/stories/ashoka-luchshie-praktiki-
poslednih-let.html#ixzz42Py4LASL 

2 Лисевич А.В. Социальное предпринимательство: понятие и региональный аспект//Вестник 
марийского государственного университета, серия «Сельскохозяйственные науки, экономические 
науки», 2016. Т.2. №2 (6), С.75-79 

3 Жохова В.В. Социальное предпринимательство: сущность и понятие//Известия ДВФУ. 
Экономика и управление, №1, 2015, С. 85-97 

4 Арай Ю. Н. Социальное предпринимательство в начале XXI века: основные понятия и 
страновые особенности // Российский журнал менеджмента. Т. 11. № 1. 2013. С. 111–130. 



250 

Қазақстандық басқарудың жаңа парадигмасы 
 

З.А. Ескерова1,  Ж.М. Амантай2 

1Менеджмент кафедрасының аға оқытушысы, э.ғ.м. 
2"Менеджмент" мамандығы бойынша 2 курс студенті 

zamirra_e@mail.ru,jana_2001@inbox.ru  
 

1,2 Е.А. Бөкетов атындағы Қарағанды мемлекеттік университеті, Қарағанды қ. 
 

Түйіндеме: Мақалада қазақстандық компаниялардағы менеджменттің негізгі мəселелері жəне 
менеджмент тиімділігіне халықтың мəдениетінің əсері туралы айтылады. Қазақстанның басқару 
жүйесін қалыптастыруда туындайтын міндеттердің өзіндік ерекшеліктері бар екендігіне байланысты 
жəне еліміздің тарихының, мəдени-адамгершілік құндылықтарының, менталитеттің жəне т.б. даму 
ерекшеліктерін түсіну, осы мəселені шешудің əдістері қабылдануы керек. Мақаланы жазудың 
мақсаты Қазақстанда менеджменттің дамуына ұлттық сипаттамалардың əсері не екенін түсіну əрекеті 
ретінде анықталуы мүмкін.  

Кілт сөздер: басқарудың ұлттық модельдері, менеджмент, қазақстандық менеджмент, компания. 
 
Экономиканың жаһандану жағдайында бəсекеге қабілеттілік пен басқарудың заманауи 

концпцияларына көптеген өзгерістерді енгізуді қажеті етті, яғни сапаны басқару, қауіпсіздік жəне т.б. 
Осының негізінде нарықтық экономика жағдайында менеджменттің рөлі өте маңызды, өйткені 
менеджменттің мəні минималды шығындармен жəне басқару процесінің барлық кезеңдерінде үлкен 
табыспен кəсіпорынның түпкілікті нəтижесін алу болып табылады. 

Көптеген адамдар біздің тəуелсіздік кезеңінің тарихы бойынша айтарлықтай қысқа кезеңдерден 
менеджменттің қазақстандық моделі туралы əңгімелеудің өзектілігіне келіспеуі мүмкін, бірақ біз 
Қазақстанның тəуелсіз дамуының жиырма тоғыз  жылдық кезеңі - басқару саласында белгілі бір 
қорытындыларды шығару жəне оның даму перспективаларын айқындау үшін жеткілікті мерзім деп 
есептейміз. Барлық елдерде басқарудың өзіндік ерекшеліктері бар, олар адамдардың өмір сүретін 
географиялық жағдайларында, белгілі бір елдің мəдениетінде, экономикалық қатынастарда, тарихи 
жəне ұлттық ерекшеліктерінде көрініс табады. Халықтың менталитеті дəл осы ұлттық факторларға 
сəйкес қалыптасады, олар ел басқару жүйесінің дамуына айтарлықтай əсер етеді. Сондықтан 
басқарудың келесі модельдері ерекшеленеді: жапон, американдық жəне қазақстандық моделі. 

Менеджменттің өзіндік ерекшелігі-ол компанияларды сұранысты қанағаттандыруға, өндірістің 
тиімділігін үздіксіз арттыруға, шешімдерді таңдау еркіндігіне, сондай-ақ стратегиялық жоспарлар 
мен бағдарламаларды əзірлеуге жəне нарық қажеттіліктеріне байланысты оларды тұрақты түзетуге 
бағыттайды. Қазақстандық менеджменттің ерекшеліктеріне тікелей көшеміз. 

Қазақстандық менеджментте пайданы барынша арттыру мақсаты басым мəнге ие.Бұл бағаның 
өсуі сапаның жақсаруымен сүйемелденбейтіні, өнімнің тұтынушылық қасиеттері туралы ақпарат – 
жалған, агрессивті жəне жалған жарнама, нарықта жалған өнімнің айтарлықтай көлемінің болуы [1]. 

Əлеуметтік өлшемде қазақстандық менеджменттің ерекшеліктері ұйымдастырушылық орта 
қалыптастыру сатысында, сондай-ақ ұйым көшбасшысында билік өкілеттіктерін жоғары деңгейде 
орталықтандыруда. Қазақстандық менеджмент жалпы алғанда оң сапаға ие жəне біздің 
кəсіпкерлеріміздің білімі мен креативтілігіне, олардың күйзеліске төзімділігіне жəне отансүйгіштігіне 
негізделеді. Сонымен қатар, менеджменттің теріс көріністері деп персоналдың түпкі нəтижелерде 
əлсіз мүдделілігі, салыстырмалы түрде жоғары емес еңбекақы төлеу жəне оны кешіктіру, еңбек 
заңнамасы нормаларының бұзылуы, персоналды басқару жүйесінің жетілдірілмеуі атауға болады. 

Тұтынушылар мен қызметкерлер кəсіпкерге (менеджерге) қатысты кемшіліктерге ие. Роберт 
Танненбаум айтқандай, «өз қызметтерінде отыз жыл жұмыс істеген менеджерлер міндетті түрде отыз 
жылдық тəжірибеге ие болмайды. Керісінше, бұл отыз рет қайталанатын бір жылдық тəжірибе ». 
Тəжірибесі бар менеджерлер дамып, жаңа идеяларды енгізіп, жаңа биіктерге жетуі керек.Көптеген 
қазақстандық компаниялардың басты мақсаты - маркетингтік зерттеулер, жарнама стратегиялары, 
ұйымдастырушылық басқару, шығындарды оңтайландыру тетіктері сияқты аспектілерді есепке 
алмау. Отандық компаниялар сататын өнімдер мен қызметтер кейде агрессивті жарнама арқылы 
ұсынылады, ал сапасы əрқашан ұсынысқа сəйкес келмейді. Сонымен қатар, көптеген отандық 
компаниялардың басқару тетіктері авторитарлық басқару принципіне ие. Ұйымдастыру ортасы 
əдетте қарапайым, ал корпоративтік мəдениет қалыптастыру сатысында көптеген менеджерлер 
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персоналды өздері үшін таңдайды, көбіне байланысты жəне басқа да мүдделерді ескереді, ал жұмыс 
берушінің таңдауына ұсыныстар əсер етеді, бұл əрқашан компанияның тиімділігіне əсер етпейді . 

Біздің елімізде басқарушы кадрларды даярлау экономикалық дамудан артта қалып отыр, 
сəйкесінше, өздігінен оқытылатын менеджерлер біздің елімізде жұмыс істейді жəне басқарады. Егер 
біз шетелдік қатысумен жұмыс істейтін компанияларды көзқарас тұрғысынан алып тастайтын болсақ, 
онда сенім білдірудің үлкен үлесі бар біздің компаниялар өздігінен білім алатын компаниялар ретінде 
жіктелуі мүмкін. 

Қазақстандық қызмет көрсету нарығы құрылымының негізгі бөлігі - бұл негізінен жеке капитал 
болып табылатын шағын бизнес. Қазіргі Қазақстан үшін бұл қызмет көрсету кəсіпорындарын 
құрудың түбегейлі жаңа нысаны. Ірі өндіріспен салыстырғанда ол қызметті басқарудың ерекше 
шарттарымен сипатталады. Қызмет көрсету саласы нарықтық қатынастардың қалыптасуы мен 
дамуына, ең алдымен, қызмет көрсету нарығының субъектілері санының өсуі нəтижесінде əсер етеді. 
Мысалы, АҚШ нарығында шамамен 20 миллион фирма, Жапонияда - 9 миллион, Үндістанда - 12 
миллион фирма жұмыс істейді. 

Сонымен қатар, фирмалардың 85% -ы экономиканың жеке секторындағы шағын жəне орта 
бизнестің кəсіпкерлері болып табылады. Сервистік кəсіпорындардың артықшылықтарының қатарына 
мыналар жатады: нарықта өнімді сатудың үнемі өзгеріп тұратын жағдайларына тез бейімделу, 
қорлардың тез айналымы, қызмет көрсету мен өндірісті басқарудың өте ұтымды кəсіпорындары 
есебінен шығындардың едəуір төмендеуі жəне басқару аппараттарының өзіндік құны аз. Басқарудың 
маңызды құралдарының бірі-ақпарат. Осы ақпаратты пайдалана жəне бере отырып, сондай-ақ кері 
сигналдарды ала отырып, басшы бағыныштыларды ұйымдастырады жəне уəждейді. Көп нəрсе ол 
тағайындалған адамдардың осы ақпаратты неғұрлым барабар қабылдауға қол жеткізу үшін ақпаратты 
беру қабілетіне байланысты [2]. 

Коммуникациясыз адамдардың ұйымдасқан тобының болуы мүмкін емес. Коммуникация-бұл 
ұйымдасқан іс-əрекет біртұтас тұтас біріктірілетін құрал. Коммуникация өзгерістер жүзеге 
асырылатын құрал болып табылады, ақпарат тиімділікке ие болады, мақсаттар іске асырылады. 
Коммуникациясыз басқару да мүмкін емес, өйткені ол бір жағынан коммуникацияның қазіргі жəне 
қалыптасқан түрлеріне сүйенеді, екінші жағынан - бірлескен қызметті де, басқаруды де жеңілдететін 
коммуникация нысандарын қалыптастырады. Коммуникацияның барлық басқару салаларында 
кеңінен қолданылуына қарамастан, ол басшылық жəне көшбасшылық функцияларын жүзеге асыру 
үшін аса маңызды. Зерттеулерге сəйкес, жетекші уақыттың көп бөлігін коммуникацияға жұмсайды. 
Бұл керемет көрінеді, бірақ, егер басшы жоспарлау, ұйымдастыру, мотивация жəне бақылау басқару 
функциялары туралы айтпағанда, тұлғааралық қарым-қатынаста, ақпараттық алмасу жəне шешімдер 
қабылдау процесінде өз рөлін іске асыру үшін осы қызметпен айналысатынын ескерсе, түсінікті 
болады. Өйткені, ақпарат алмасу басқару қызметінің барлық негізгі түрлеріне енгізілген, 
коммуникацияларды байланыстырушы процесс деп атауға болады. 

Сервистік кəсіпорынды басқару процесінде орындаушының іс-əрекетінің еркіндігі дəрежесін 
жоғарылату кезінде басқарушының максималды басқару органына ауысуын біріктіруге болады. 
Қызмет көрсету секторындағы шағын кəсіпорындарда жұмысшылардың функциялары қатаң 
анықталады жəне бақылау жеңілдетіледі. 

Шағын құрамдағы жұмысшылардың өзара алмастығы мен өзара тəуелділігі, олардың 
арасындағы сенім қызмет көрсету кəсіпорнының тиімді жұмыс істеуіне жағдай жасайды. 
Шындығында, тек осындай команда ғана өзгеріп отырған экономикалық жағдайларға икемді жəне 
тиімді əрекет ете алады, тəуекелдерді қабылдай алады, жаңа өндірістер мен инновациялық қызмет 
нарығын зерттей алады . 

Қазақстандық менеджменттің жағымды жақтары - тез өзгеретін сыртқы ортадағы 
шығармашылық пен тиімділік. Активтерге қалыпты меншік құқығы, капиталды ұлғайту жəне ұзақ 
мерзімді перспективада технологияларға ұмтылу, егер басқару деңгейі төмен болып қалатын болса, 
тиімді іскерлік басқарусыз қажетті нəтиже бермейді. 

Басқарушылық шешімдердің ерекшелігіне халықтың мəдениеті үлкен əсер етеді. Бұл 
параметрдің басқару процесіне əсерін талдау үшін біз Х.Хофстеде бес факторлы модельді қолдандық. 
Хофстеде моделі мəдениеттің 5 өлшемін ұсынады:  

1) билік ара қашықтығы – халық қалыпты немесе рұқсат етілген деп санайтын адамдар 
арасындағы теңсіздік дəрежесі. Қазақстанда көбінесе авторитарлық стиль жəне басқаруды 
орталықтандыру байқалады. Демек, Қазақстанда биліктің жоғары арақашықтығы. 

2) индивидуализм-ұжымшылдық. Осы елдің адамдары жеке немесе топ мүшелері ретінде əрекет 
етуді қалайтын дəреже. Қазақстанда көп нəрсе компанияның қай өңірде орналасқанына байланысты.  
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Алматы, Астана қалаларында жəне басқа да ірі қалаларда қарым-қатынастың жеке сипаты байқалады. 
Шымкент сияқты қалаларда, əсіресе, аймақтарда адамдар арасындағы бейресми жеке қарым-қатынас, 
яғни ұжымшылдық дамыған. Қазақстан осы параметрге қатысты аралық орынға ие. Тарихи қазақтар-
ұжымдық халық, рулар өмір сүрді, бірақ "жүз" ("жүз" - рулар бірлестігі) арасында тітіркендірушілік 
болды. Соғыстар, шапқыншылық кезінде қазақ халқына "жүздер" арасындағы келіспеушілік, басқа ру 
өкілдерінің беделін мойындамау, кең аумақ жəне көшпелі өмір салты сияқты себептерге байланысты 
бірігу қиын болды. 

3) батылдық – əйелдік. Қазақстандық компанияларда "ерлер құндылықтары"басым. Басшылар 
ұтымды ойлау негізінде шешім қабылдайды, тану, табыс, мансаптық өсу, материалдық əл-ауқат, 
амбицияларды жүзеге асыру мүмкіндігі сияқты құндылықтар басым. 

4) белгісіздікке қатынасы. Қазақстандық компанияларда-белгісіздікті болдырмаудың жоғары 
дəрежесі. Басшылар төмен тəуекел дəрежесі бар шешімдер қабылдайды, менеджерлер 
тапсырмаларды орындауға көбірек бағдарланады. 

5) ұзақ мерзімді-қысқа мерзімді бағдар. Қазақстанда дəстүрлерді құрметтеу, қоғамдық борышты 
орындау жəне қабылданған əлеуметтік шарттарды сақтау сияқты құндылықтар үлкен маңызға ие. 
Қоғам тарапынан тұрақты қысымға байланысты басқалардан нашар емес өмір сүруге деген қатты 
ұмтылыс сезіледі, тіпті егер бұл қаражат бойынша болмаса да, жəне өзінің қадір-қасиетін ешқашан 
жоғалтпаңыз.Мысал ретінде біздің елімізде көптеген заңгерлер мен экономистердің болуы туралы 
фактіні келтіруге болады. Ата-аналар өз балаларын беделді мамандықтар мен университеттерге 
беретін басқа адамдармен бірге бола отырып, балаларын осындай мамандықтарға жіберуді жөн 
көреді. Адамдар жылдам нəтижеге бағытталған [3].  

Қазақстандық менеджмент кəсіпкерлердің «бəрін бірден» алғысы келетіндігімен ерекшеленеді, 
бұл болашақта жағымсыз салдарға əкеледі. Қазақстанда көптеген жоғары оқу орындары мен бизнес-
тренинг орталықтары болғанына қарамастан, қазақстандық компаниялардағы қызметкерлердің 
құзіреттілік деңгейі шет елдермен салыстырғанда жоғары деңгейде емес. Компанияларда тиімділікті 
арттыру үшін қызметкерлер «ақша алудан» гөрі, ақша табатын жүйені енгізу керек. Бүгінгі таңда 
авторитарлық басқару стилі, еңбек келісім-шартын бұзу, жеке танысу мен ұсыныстар негізінде 
қызметкерлерді таңдау байқалады. Тиімді басқарудың заманауи құралдарын енгізу қажет, тек елдің 
ұлттық жəне мəдени параметрлерін ескере отырып. Қазақстан табиғи ресурстардың молдығымен, 
макроэкономикалық тұрақтылықпен жəне тиімді халықаралық қызметтің арқасында жоғары 
нəтижелерге қол жеткізді. Қазіргі кезең адами ресурстарды, олардың инновациялық əлеуетін 
дамытуды талап етеді. «Біздің байлығымыз - адами ресурстар» деген қағидат бойнша табиғи 
ресурстарға бай ел Жапонияның тəжірибесі назар аударарлық. 

 Біз, қазақтар, есте сақтайтын халықпыз, жəне біз басқа халықтардың жасаған жақсылығын 
əрдайым есте ұстауымыз керек. Философиялық принципін қолдана отырып, біз өзіміздің өткен 
тарихымыздан бар жақсылықты алуымыз керек жəне өзіміздің қазіргімізді осы негізде құруымыз 
керек, содан кейін біз осы негізге отырып, əдемі болашаққа ұмтыламыз.  
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Аннотация: В статье рассматривается современная инновационная политика 
агропромышленного комплекса Казахстана. Неблагоприятный макроэкономический климат в 
аграрной сфере экономики Казахстана и низкие инвестиционные возможности 
сельхозтоваропроизводителей имеют высокую возможность ограничить необходимые условия для 
активизации инновационной политики в АПК. 
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Агропромышленный комплекс – ключевая и особо перспективная отрасль экономики 

Казахстана. Только считанные страны мира сравнительно сопоставимы с нашим потенциалом в 
развитии сельского хозяйства.  

В нашей стране особое внимание со стороны государства уделяется развитию сельского 
хозяйства. Увеличиваются объемы финансирования данной отрасли, разрабатываются новые 
программы, разрабатываются новые механизмы государственной поддержки. Если по 
статистическим данным, мы наблюдаем устойчивый рост сельского хозяйства: увеличивается объем 
валовой продукции и инвестиции в отрасль, вводятся в эксплуатацию новые сельскохозяйственные 
объекты. Вместе с тем, часто беспокоит вопрос: «Чем больше вывозится сельхозпродукция, тем выше 
их цены. Почему структура сельскохозяйственного экспорта не изменится?».  

Конкурентоспособность сельского хозяйства определяется, прежде всего, уровнем технологий, 
применяемых при производстве продукции. В числе актуальных тем сегодняшнего дня – не только 
увеличение объемов субсидий на сельское хозяйство, но и восстановление и совершенствование 
научно-инновационной сферы отрасли. 

На самом деле аграрный сектор – это важная и необходимая сфера для благоприятного 
проживания населения. Как известно, обеспечение населения продуктами питания занимает особое 
место в экономической и социальной жизни страны. Вместе с тем, уровень развития аграрного 
сектора, в частности, определяет экономическую безопасность страны.  

В Казахстане есть все возможности для развития агропромышленного сектора, 
конкурентоспособного на мировом рынке. Наша земля благоприятна для сельского хозяйства. Кроме 
того, социальное положение почти половины населения страны тесно связано с сельскими 
регионами. Тем не менее, именно на сегодняшний день тесная консолидация аграрного сектора с 
смежными отраслями, когда усилилось влияние большого бизнеса на экономические процессы 
аграрного сектора и на рынке сельскохозяйственной продукции, развивается конкурентоспособность 
аграрного сектора только с большой  скоростью. 

В условиях сложности доступа к сегодняшним банковским кредитам, направленным на 
стимулирование аграрной отрасли, развитие сельскохозяйственного производства в широком объеме 
становится невозможным. В целом, многие хозяйства заявляют о том, что нынешнее кредитование не 
отвечает современным требованиям ведения операций по развитию сельского хозяйства. Именно на 
сегодняшний день отечественное сельское хозяйство оправдывает себя по вопросу, поставленному 
Елбасы Нурсултаном Назарбаевым, когда стремится к достижению уровня стран Восточной Европы. 
Сельское хозяйство, по словам международных финансовых структур, остается формой монетарной 
политики государства. 

Таким образом, обеспечение привлекательности отечественного сельского хозяйства к 
привлечению кредитов и инвестиций становится актуальным на сегодняшний день. 

Несмотря на значительное замедление темпов инновационного процесса в агропромышленном 
комплексе, потребность сельхозорганизаций в новых ресурсосберегающих сельскохозяйственных 
технологиях возрастает. Тем не менее, процесс разработки и внедрения инновационных технологий, 
в первую очередь, требует значительных затрат на научно–исследовательские и опытно–
конструкторские работы.  
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Тем не менее, как и ожидалось, эффективная инновационная деятельность может обеспечить 
успешное выполнение программы «Агробизнес – 2020».  

Из выделенных на развитие агропромышленного комплекса 2 трлн.тенге. 977 млн. долл. – 14% 
будут направлены на государственное обеспечение АПК и 14%  на финансовое оздоровление 
отрасли.  

К условиям и факторам, положительно влияющим на инновационное развитие 
агропромышленного комплекса, можно отнести рыночный подход хозяйствования, многообразие 
природных ресурсов, достаточность научного и образовательного потенциала, масштабность 
внутреннего продовольственного рынка, возможность производства экологически безопасных, 
натуральных продуктов питания. А как условия и факторы, оказывающие негативное влияние – 
сложность организационной структуры отечественной сельскохозяйственной науки; разнообразие 
научно-технических и инновационных видов деятельности; приоритетность удельного веса вопросов 
регионального, отраслевого и межотраслевого характера в научных исследованиях; слишком 
большой срок исследования некоторых вопросов, касающихся воспроизводства. Данные факторы 
создают серьезные трудности в управлении сельскохозяйственной наукой и аграрными научными 
исследованиями. 

Большинство инноваций в рыночной экономике осуществляется как инструмент решения 
производственных и коммерческих задач со стороны предпринимательских структур и как важный 
фактор, обеспечивающий их устойчивое функционирование, экономический рост и 
конкурентоспособность, и направляется на рынок, конкретную потребительскую группу или 
удовлетворение потребностями. Одним из необходимых условий развития агропромышленного 
комплекса является научно–технический прогресс. 

Несмотря на наличие в Казахстане уникальной научно-производственной базы и 
высококвалифицированных научных специалистов, инновационный кризис вызван резким 
снижением уровня государственного регулирования и управления процессом разработки и выпуска 
новостей, отсутствием источников финансирования и неправильной передачей деятельности 
исследовательских коллективов. 

Государство должно уделять особое внимание, в первую очередь, поддержанию механизма 
устойчивого воспроизводства, основанного на материальном производстве; усилению организации 
работ по своевременному патентованию научных результатов ученых аграрного профиля, 
повышающих эффективность и конкурентоспособность сельскохозяйственной продукции; 
стимулированию внедрения инновационных достижений в производство. Для обеспечения 
конкурентоспособности в период глобализации необходимо срочно внедрять новые инновационные 
технологии, требующие значительных вложений в сельское хозяйство. При этом следует четко 
понимать, что нынешнее состояние кадрового потенциала в сельском хозяйстве существенно 
препятствует практическому внедрению инноваций, минимизирует эффективность инвестиций и 
сдерживает реализацию государственного проекта «Развитие агропромышленного комплекса». 

В сегодняшних условиях выход из кризиса можно только развивать инновационные процессы, 
направленные на максимальную модернизацию агропромышленного производства посредством 
внедрения достижений науки и техники. Инновационные процессы являются постоянным, 
непрерывным течением превращения конкретных технических и технологических идей в новые 
технологии на основе научных разработок и доведения их до освоения непосредственно на 
производстве с целью получения новой, качественной продукции. В данном процессе участвуют 
научные организации и учебные заведения в сельском хозяйстве, организации управления 
производством, обслуживающие и внедряющие в производство структуры, сельскохозяйственные 
товаропроизводители. 

Как национальные рынки традиционных товаров, так и национальные рынки инновационной 
продукции имеют количественные характеристики, отраслевую и географическую структуру, виды 
собственной рекламы, методику расчета цен, юридические правила. При обмене объектов 
инновационной продукции выполняются юридические условия иных коммерческих сделок, таких как 
сделки купли-продажи, аренды, оказания услуг, капитала, займов и инвестирования.  

На основе инновационных рынков стран с развитой экономикой будет создан мировой рынок 
инноваций.  

В связи с этим, в агропромышленном комплексе в период осуществления кардинальных 
рыночных преобразований складывающегося в Казахстане рынка инноваций наблюдается ряд 
специфических особенностей: 
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- несмотря на то, что в научно-технической сфере с прошлых лет существует достаточный 
запас научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ, заказчик не имеет средств для их 
реализации и проведения новых исследований и разработок в области сельского хозяйства; 

- рынок инноваций состоит не из самой продукции, а из совокупности организаций, 
коллективов, отдельных специалистов, способных вести инновационную деятельность; 

- на сегодняшний день инновационные организации не могут работать самостоятельно за счет 
средств организаций, которые зачастую обеспечивают венчурным капиталом. 

Развитие инновационного и технического прогресса в стране приводит к тому, что мировой 
рынок остается источником сырья. Зависимость отечественных производителей и потребителей от 
какого-либо вида товара от внешнего рынка в конечном итоге снизит рейтинг государства в 
международной конкуренции, а добавленная стоимость и валютные поступления от их приобретения 
будут направлены на обновление производства и технологий зарубежных конкурентов. 
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Наиболее характерной тенденцией развития современного управления как на макро-, так и на 

микроуровне является расширение использования информационно-коммуникационных технологий и 
переход к цифровой экономики большинства сфер государственной политики и социально-
общественной жизни. 

Цифровая трансформация оказывает значительное влияние на все сферы жизни современного 
общества. На сегодняшний день мировая экономика характеризуется переходом к цифровой форме, 
то государственные органы должны соответствовать данным тенденциям и все больше переходить от 
традиционной формы управления и взаимодействия с сектором бизнеса и населения к электронной. 
Такая форма, в первую очередь, предполагает внедрение и расширение использования так 
называемого «электронного правительства».  

Электронное правительство - это система взаимодействия государства и гражданина через 
Интернет, новая модель государственного управления которой меняет традиционные 
взаимоотношения граждан и силовых структур. Эта форма взаимодействия способствует развитию 
цифровой экономики на национальном уровне. 

Применение интернет-технологий в государственном управлении связано и с применением сети 
интернет для оказания государственных услуг населению и бизнесу.  

Основной мотив цифровой трансформации современной экономики определяется стремлением 
потребителей к доступности, своевременности, качеству и персонализации предлагаемых услуг. 
Базовой в цифровой парадигме является услуга, ориентированная на совместное использование 
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государством, бизнесом и потребителем информационных ресурсов с учетом требований 
безопасности. Сегодня уже ни у кого не остается сомнений в необходимости цифровой 
трансформации экономики и интеграции различных отраслей хозяйства в цифровой мир и цифровую 
экономику. Цифровую трансформацию, которая происходит сейчас в сфере государственного 
управления экономикой, в том числе управления инвестиционными проектами, следует 
рассматривать в общем комплексе мер по переходу к цифровой экономике. В первую очередь следует 
говорить о построения открытых платформ, которые обеспечивают совместную работу специалистов 
и ИТ-специалистов, и о формировании экспертного сообщества с привлечением ведущих ученых в 
области цифровых данных.  

Особенная активная политика в области трансформации Республики Казахстан к цифровой 
экономике в последнее десятилетие особенно наблюдается в системе здравоохранения. На примере 
здравоохранения мы проанализируем и рассмотрим возможность привлечения модели 
государственно-частного партнерства и представителей сектора бизнеса к решению актуальных 
проблем политики цифровизации здравоохранения. 

Цифровизация здравоохранения является необходимым условием для развития не только этой 
конкретной отрасли, но и основным фактором экономического и общественного прогресса.  

В настоящее время по всей республике в live-режиме осуществляют свою функцию 22 
информационные системы. Их главная цель состоит в сборе статистической информации и 
обеспечения финансирования отрасли здравоохранения. Но главная проблема в том, что они не 
интегрированы ни с базой центральных органов, ни друг с другом. 

Встречи в медицинских организациях (далее - МО) республики показали, что трудно провести 
анализ текущего состояния объектов на предмет интеграции их функционала. Существует ряд 
проблем. 

Информационная безопасность медицинских информационных систем.  
Проблемы цифровизации первичной медико-санитарной помощи (далее –ПМСП): 
– не все электронные порталы Министерства здравоохранения (МЗ) связаны друг с другом, это 

осложняет работу специалистов ПМСП. В порталах имеется только функция поиска пациента по 
ИИН, внесение данных пациентов в регистры осуществляется ручным методом. 

Одной из актуальных проблем является тот факт, что на сегодняшний день доступом к сети 
интернет обеспечены не все объекты здравоохранения. 

Кроме того, к наиболее актуальным проблемам цифровизации здравоохранения необходимо 
также отнести: 

- низкая скорость доступа/недоступность государственных порталов 
- низкая скорость передачи данных в локальных сетях объектов здравоохранения 
- медленная работа компьютеров 
- отсутствие средств объективного контроля и мониторинга внутренних локальных сетей, 

используемых медицинскими организациями. 
Целевая модель оцифровки объединяет все потоки данных и процессы вокруг получателя услуги 

и создает единую цифровую среду. В условиях цифрового здравоохранения медиаторы на разных 
уровнях здравоохранения обеспечивают координацию своих действий и интеграцию истории болезни 
пациентов. 

Все информационные системы проходят национальные интеграционные процессы, переводя 
основную медицинскую информацию в электронные паспорта и унифицированное хранилище 
данных. Используя электронный паспорт здоровья, медицинские работники имеют доступ к 
подробной информации о здоровье пациента. 

Существенные продвижения в этом направлении бесспорно мы наблюдаем, однако со временем 
накопился и ряд проблем так называемой цифровизации здравоохранения и других систем экономики 
и политики, решение которых требует дополнительных значительных государственных инвестиций, 
что к сожалению, исключено на сегодняшний день ограниченным бюджетом Республики Казахстан. 

Однако существует актуальная на сегодняшний день бизнес-модель привлечения существенного 
объема инвестиционных средств и огромного потенциала представителей бизнес сектора Казахстана 
посредством реализации проектов государственно-частного партнерства. 

В условиях нехватки бюджетных средств, а также нестабильной финансово-экономической 
обстановки в мире государство вынуждено обращаться к частному сектору в целях поиска 
дополнительных источников финансирования. В свою очередь представителям бизнес сектора 
открывается доступ в те сферы производства товаров, выполнения работ и оказания услуг, 
традиционно монополизированных государственными органами. 
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В самом доступном виде ГЧП представляет собой относительно новую и актуальную бизнес-
модель развития экономики, которая также дает возможность привлекать частные инвестиции в 
общественную и социальную инфраструктуру, а также более эффективно распоряжаться 
государственными активами и средствами для реализации крупных инвестиционных проектов в 
сфере транспорта, ЖКХ, образования, здравоохранения, IT и других отраслях.   

К тому же государственно-частное партнерство (ГЧП) стало для Казахстана осознанной 
реальностью и весьма эффективным механизмом привлечения инвестиций.  

На сегодняшний день в Республике Казахстан с 2015 года заключено более 500 договоров ГЧП. 
Также 298 проектов находятся на этапе конкурса. В планах местных исполнительных органов 16 
регионов Казахстана реализация 360 проектов государственно-частного партнерства в различных 
отраслях [1]. 

 
Рисунок 1. Общее количество проектов ГЧП в Республике Казахстан 

Примечание: Источник [1] 
 
Общий объем инвестиций по данным проектам составил более 716 млрд. тг.  

 
Рисунок 2. Процент инвестиций по проектам ГЧП в Республике Казахстан 

Примечание: Источник [1] 
 
Существенную активность в инициации проектов ГЧП проявляет как государственный сектор, 

так и частный сектор, имеющий возможность инициировать проекты ГЧП использую механизм 
частной финансовой инициативы, предусмотренный в законе о ГЧП в РК. 

Бурное развитие сектора государственно-частного партнерства предполагает более 
эффективную альтернативу системе государственных закупок, в которой прослеживается высокая 
коррупционная составляющая среди всех ниш государственной системы управления и частных 
бизнес объединений, вовлеченных в коррупционные схемы.  

Переход на концепцию цифрового правительства потребует построения соответствующей 
инфраструктуры и, соответственно, дополнительных инвестиций, в связи с чем необходим поиск 
новых механизмов сокращения затрат и получения доходов на основе государственно-частного 
партнерства 

Переход к цифровой экономике обусловил возложение на ГЧП новых задач по развитию 
интеллектуальной, научно-технической и внедренческой деятельности. В современных условиях 
реализация инновационных проектов в эпоху цифровой экономики уже не может быть полностью 
финансироваться из бюджета, возможности которого в последнее время заметно сокращаются за счет 
перераспределения средств на более востребованные позиции.  

Теперь от привлечения представителей бизнес сектора и использование их существенного 
потенциала во многом зависит реализация таких проектов [2]. 

Таким образом, государство заинтересовано в достижении инновационной активности и 
конечного синергетического эффекта от результата реализации инвестиционного проекта в сфере 
цифровизации различных сфер экономики и несет высокую ответственность не только за 
высококачественные, но и доступные цифровые услуги, оказываемые конечному потребителю.  
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Заинтересованность руководителей частного бизнеса проявляется, в первую очередь, в 
достижении запланированного уровня прибыли проекта, его доходности, минимизации размера 
правовых и финансовых рисков, реализация накопленного потенциала в данной сфере, увеличение 
числа квалифицированных кадров и персонала, отвечающих непосредственно за реализацию 
проектов ГЧП напрямую ведущих к трансформации экономики Республике Казахстан [3, с.40]. 

Исходя из этого модель государственно-частного партнерства по праву можно назвать новым 
драйвером развития и трансформации цифровой экономики Республики Казахстан и эффективно 
использовать данный вектор развития как самого механизма, так и тренда перехода к цифровизации. 
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Аннотация: Инвестициялық жəне инновациялық жобалары іріктеу мен тиімділігін бағалау үшін 
талдау объектісі болып табылатын шетелдік жəне отандық қызметтің тиімділігін бағалаудың əр түрлі 
əдістері бар. Жұмыстың мақсаты – отандық жəне шетел тəжірибесіндегі инвестициялық жəне 
инновациялық жобаларды іріктеу мен экономикалық тиімділігін жəне оны жүзеге асырудың 
орындылығын бағалау. 
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Инвестициялау мақсаттарын жүзеге асыру инвестициялық жобалардың қалыптасуын көздейді, 

олар өз кезегінде инвесторлар мен жобаның басқа да  қатысушыларын инвестициялау жайында 
шешім қабылдау үшін ақпаратпен қамтамасыз етеді. 

Инвестициялық жоба түсінігі 2 түрде түсіндіріледі [6, 49 б.]: 
1) белгілі бір мақсаттарға жетуді қамтамасыз ететін қандай да бір іс-əрекеттердің кешенін 

жүзеге асыруды көздейтін қызмет түрінде; 
2) қандай да бір іс-əрекеттерді жүзеге асыру үшін қажетті белгілі бір ұйымдастырушылық-

құқықтық жəне есептік-қаржылық құжаттардың жүйесі ретінде. 
Осылайша, инвестициялық жоба – бұл экономикалық тиімділік алу мақсатында ең алдымен, бар 

тауар (өнім, жұмыс, қызмет) өндірісін жаңартуға немесе жаңасын құруға бағытталған жобалауды, 
құрылысты, технологиялар мен құрал-жабдықтарды иеленуді, кадрларды даярлауды жəне тағы 
басқаларды қамтитын іс-шаралардың кешендік жиынтығы. Бұл қандай да бір іс-əрекетті жүзеге асыру 
үшін қажетті ұйымдастырушылық-құқықтық жəне есептік-қаржылық құжаттардың жүйесі ғана емес, 
сонымен қоса нақты мақсаттарға жетуді көздейтін іс-шаралар жүйесі [8]. 

Инновация – бұл іздеуге, жасауға жəне жаңа бұйым түрлерін, технологияларын, таратуға 
бағытталған қызмет. Оның басқа да анықтамасы бар. Иновация –бұл жаңалық енгізудің жалпы 
процессі, адамдардың қажеттілігін қанағаттандыру үшін қолданылатын жəне таратылатын жаңалық, 
қоғамның даму əсеріне байланысты ауысып отырады. 

Елбасы Н.Ə.Назарбаев атап көрсеткендей, “технологиялар индексі” деп аталатын бəсекеге 
қабілеттілік индексінің бір бөлшегі, əрине, қоғамның инновациялық даму деңгейін, технологиялар 
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трансфертін, ақпараттық жəне коммуникациялық технологиялардың дамуын, ғылыми зерттеулер мен 
əзірлемелерге салынатын инвестициялар көлемін жəне де осы саладағы университеттер мен бизнестің 
ынтымақтастығын бағалаудан құралады. “Шикізаттық” экономиканың халық тұрмысының “жоқтан 
бар” ғана болуының факторы екеніне, сонымен қатар ұлттың санаткерлік жəне адамгершілік 
əлеуетінің дамуына да кедергі келтіретініне қарсылық білдіру қиын. Демек, мұндай экономика тұтас 
қоғамдық менталитетке де кері əсерін тигізеді [1].  

Ал жаңашылдарды құру, тарату жəне пайдалануды инновациялық цикл деп атайды. 
Жаңалықтың өмір сүру циклы үш жолдың біреуі арқылы дамуы мүмкін: 
1) инновациялық ұйымда жинақталу; 
2) жаңалықтың инновацияға айналуы; 
3) тауар сияқты сатылуы; 
Ұйым қызметінің тиімділігі экономикалық жəне қаржылық көрсеткіштерге қарай бағаланады. 

Нарықтық қатынас жағдайында көрсеткіштің бірыңғай жүйе болуы мүмкін емес. Əрбір инвестор 
инновациялық жобаның ерекшеліктерінен, мамандардың, менеджерлердің жəне т.б. факторлардың 
шеберлігіне байланысты бұл жүйені анықтайды. 

Жобаның инвестиция алдындағы кезеңінде (Сурет 1). болашақ жобалау объектісінің 
мүмкіндіктері оқытылады, кəсіпорын (фирма-инвестор, жобаның ұйымдастырушысы) инвестиция 
бойынша алдын ала шешім қабылдайды жəне басқарушыны (құрылып жатқан объектінің жетекшісін, 
директорын) таңдайды (бекітеді). Жобаны жүзеге асырудың түрлі нұсқаларын оқыту, оның технико-
экономикалық негіздеуін жəне тиімділігін бағалау кəсіпорынның өз күшімен де, арнайы да (мысалға, 
жобалаушы, архитекторлық, құрылыс-консультациялық жəне т.с.с.) мекемелермен жүзеге асырылуы 
мүмкін [11]. 

Жобаның инвестиция алдындағы кезеңін жүзеге асыруға шығындар индустриалды дамыған 
елдерде əдетте жобанаң құнынан 1,5-5,5 %, оның ішінде инвестициялық мүмкіндіктердің (ой, идея) 
қалыптасуына – 0,2-1,0 %, инвестицияларды негіздеуге – 1,0-3,0 % жəне ірі жобаларға – 0,2-1,2 %. 

Жобаның бастапқы кезеңдерде кездейсоқтықтардан, ал жұмыстың келесі кезеңдерінде мүмкін 
тəуекелдіктерден бас тартқан, берілген нəтижелердің ең үнемді жолдарын іздеу, жобаның жобаның 
тиімділігін бағалау мен оған бизнес-жоспар өте маңызды. Мұнымен бірге «уақытында тоқтап қалу», 
принципті ұстанған жөн. Бұл принцип бойынша негізгі инвестициялар жұмсалып, күтілген нəтиже 
ойдағыдай болмаған жағдайға жетпес бұрын бұл тиісіз жобадан жұмыстардың басында бас тартқан 
жөн болып табылады. 

Жобаны бағалауда жəне инвестиция туралы шешім қабылдауда экспертизаны өткізу маңызды 
болып табылады. Əдетте мемлекеттік кешенді экспертизадан мемлекеттік бюджеттің қаржылық 
құрылымдардың қатысумен жүзеге асатын бар заңдылыққа сəйкес мемлекеттік қолдауды талап 
ететін; мемлекеттің кепілдігі бойынша шетелдік несиелерді тартумен жүзеге асырылатын 
инвестициялық жобалар мен бағдарламалар (технико-экономикалық негіздеуін, бизнес-жоспар) 
өткізіледі. 

Инвестициялау бойынша соңғы шешімді қабылдау технико-экономикалық негіздеуді атқарған 
соң ғана қабылдануы мүмкін, бірақ бұл ұзақ жəне қымбат үрдіс. Сондықтан, ең алдымен жобаға 
қаржыларды салмас бұрын, бұл идеяны алдыңғы негіздеуді (АТЭН) арқылы бағалау дұрыс[5]. Оның 
мақсаты – альтернативті жобалардың тексерісі, оның жүзеге асырылуының мүмкіндіктерінің 
тексерісі, сонымен қоса терең зерттеу жəне нарық талдауы, лабораториялық жəне тəжірибелік - 
өнеркəсіптік зерттеулердің жүргізілуі. Жобаның идеясы инвестор үшін жеткілікті тартымды немесе 
өмір сүру мүмкіндігі жоқ болып анықталуы керек. 
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      Инвестиция алдындағы кезең

 
Сурет 1. Жобаның инвестиция алдындағы кезеңі. 

 
Жобаның екінші инвестициялық кезеңі (Сурет 2) өзінің құрамына жобалық-ұйымдық талдауын, 

жобалық сызбалар мен объектінің моделбдерін дайындауды, құнның жақсы қарастырылған 
есептемесі, жобалық жəне құрылыстық жұмыстардың алдыңғы жоспарлары, детальдік сызбалар, 
құрылыс алаңының сызбаларын қамтиды. Бұл кезеңде бас мердігер мен қосалқа мердігерлер 
анықталады, төлемдердің жоспары бекітіледі, жабдықтаушылар мен қосалқы мердігерлерге төлем 
үшін қысқа мерзімді займдар жасалады. 

 

 
 

Сурет 2. Жобаның инвестициялық кезеңінің пайдаланатын сызбасы 
 
 

Инвестициялық кезең 

Детальдік жобалау, 
келісімшарттарға отыру 

Құрылысқа алаңның 
дайындығы 

Техниканы мен 
технологияның соңғы 
таңдауы 

Құрылыс мерзімдерін 
жоспарлау 

Тендерлерді, сатуларды, 
ұйымдастыру мен 
ұсыныстардың бағасы 

Құрылыс жəне өндіріс алды 
маркетингі 

Жерді сатып алу (жалдау) 

Құрылыстық жұмыстар, 
құралдарды бекіту мен 
жалдау

Қолдануға тапсыру 

өндіріс алды маркетингі  

Заңдылық, қаржылық жəне 
ұймдық негізді қалыптастыру 

Бекіту құжаттарын 
дайындау 

Басқарудың ұйымдық 
құрылымын талдау 

Техниканы, технологияны, 
өндірістік құрал-
жабдықтарды иелену 

Жобаны негіздеудің дайындау 
кезеңі 

Жобаны жүзеге асыру 
мүмкіндіктерінің талдауы 

бар альтернативаларды 
көрумен алдын ала негіздеу 

Көмекші (функционалды) 
зерттеулер 

Технико-экономикалықнегіздеу 
(ТЭН) 

Жобаны өңдеу, мақұлдау жəне 
бекіту (жұмыс құжатталуы) 

соңғы шешімді бекітумен 
жобаның 
экономикалықбағалауы

Инвестициялаудыңəлеутт
і көздерірің анықталуы 

Органдарды құрұ жəне 
инвестициялаудың іс-
шараларын өңдеу 

Инвестициялаудыңқажетті 
көлемдері жəне əлеуетті 
инвесторлар 

Жобаны жүзеге асырудың 
ішкі жəне сыртқы 
салыстырмалы бағалауы 

Макро- жəне 
микроэкономикалық 
деңгейде жобаны жүзеге 
асырудың мүмкіндіктерінің 
талдауы 

Жобаны бағалау жəне 
инвестициялау туралы 
шешім қабылдау 

өндіріс үшін кадрларды 
жинау мен дайындау 
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Осылайша, инвестициялық үрдістің өңделуі мен жүзеге асырылуының кезеңінде жобаның 
экономикалық тиімділігі негізделеді, оның табыстылығы талданады, басқаша айтқанда, жіберілген 
шығындарды алынған (болжанатын) нəтижелермен (пайдалармен) салыстыруға мүмкіндік беретін 
жобалық талдау жүргізіледі. 

Үлкен капиталдық салымдарды талап ететін ірі жобаларда қаржыландыру үшін акциялар 
шығарылымы қарыздық міндеттемелерді шығарумен қатар жүргізіледі[4]. 

Ұзақ мерзімді қарыздық қаржыландыру көздері келесілер бола алады: 
- Коммерциялық банктердегі ұзақ мерзімді несиелер; 
- Мемлекеттік мекемелердегі несиелер; 
- Ипотекалық ссудалар; 
- Қарыздық міндеттемелердің жеке орындалуы. 
Қазіргі уақытта Қазақстандық коммерциялық банктерге жобаны несиелеудің келесі 

сипаттамалары тəн [3]: 
- қаржыландыру артықшылығы экспортқа негізделген жобаларға беріледі; 
- қарызды жабудың минималды коэффициенті 1,5, ол қарыз алушының қысқа жəне ұзақ 

мерзімді қарызының жалпы сомасының негізінде анықталады; 
- əдетте, жобаның рентабельділігі 15%-дан жоғары болу керек; 
- жобаның аржылық өтелуге жəне шетелдік валютада табыстарды алудың перспективаларына 

ие болу керек; 
- жоба қоршаған орта үшін экологиялық қауіпсіз болу керек жəне Қазақстанның экономикалық 

дамуына септігін тигізуі керек; 
- қарыз алушының жобаға өзіндік инвестициялары жобаның жалпы құнының 30%-ынан 

жоғары болу керек. 
Коммерциялық тиімділікті қосымша бағалау үшін келесі факторлар анықталады: қарызды толық 

өтеу (қарыз қаражаты бар қатысушылар үшін ғана анықталады); қатысушының жалпы 
инвестициядағы үлесі (жобаны қаржыландыру үшін олардың мүлкін немесе ақшасын беретін 
қатысушылар үшін ғана) [7]. 

Жобалар нұсқаларын салыстыру жəне əр түрлі инвестициялық жобаларды салыстыру үшін NPV, 
PV, ARR, PP көрсеткіштері қолданылады. 

 
Кесте 1 
Инвестициялық жəне инновациялық жобалардың тиімділігін бағалау кезінде ескерілетін 

айырмашылықтар 
Инвестициялық жоба Инновациялық жоба 

Бағалау кезінде олар инвестициялық 
жобалардың тиімділігін бағалау бойынша 
əдістемелік ұсыныстарды басшылыққа 
алады 

Жиі олар, сондай-ақ, біздің ойымызша, дұрыс емес инвестициялық 
жобалардың тиімділігін бағалау бойынша Əдістемелік ұсынымдарға 
сəйкес бағдарланған жəне бағаланады. 

Тиімділікті салыстырмалы бағалау 
теориясын, абсолютті тиімділік теориясын 
қолданыңыз 

Инновациялық жобаларды бағалау əдістемесінің болмауына 
байланысты, олар сол теорияларды ұстанады. 

Мүмкіндіктердің ішінен ең жақсы 
опцияны таңдау үшін салыстырмалы 
өнімділік бағалау пайдаланылады 

Бағалау тек ықтимал нұсқалардың ішінен ең жақсы опцияны 
таңдауға ғана емес, сондай-ақ кəсіпорынның, өңірдің жəне 
мемлекеттің экономикалық көрсеткіштеріне əсерін анықтау үшін де 
қолданылуы тиіс. Өйткені бұл жағдайда аралық нəтиже де нəтиже 
болып табылады 

Шығару бағасы инвестициялық жобада 
қарастырылған өнімдердің бағасы нарықта 
өз растауын алды. 

Инновацияның бағасы тұтынушы тарапынан танылуы тиіс. 

Неғұрлым төмен тəуекел мен инвестор 
бағытталған болатын нəтиже белгілі жəне 
қол жеткізілді 

Инновациялық үдерістің түпкі нəтижесіне қол жеткізу өте жоғары 
тəуекел 

Инвестициялық жобаны іске асыру 
мерзімі инновациялық жобаға қарағанда 
қысқа. 

Инновациялық процестің барлық кезеңдерінен өту жағдайымен 
инновацияны алу кезеңі инвестициялық жобаға қарағанда ұзағырақ 

Жиі табыс табу мақсатында 
инвестициялық жоба жүзеге асырылады. 

Инновациялық жобада белгісіздікке жəне жаңа өнім шығаруға 
байланысты табыс кепілі жоқ. 

Өмір сүрудің бастапқы жылы ретінде оны 
іске асыру үшін қаржы жылы басталады. 

Инновациялық жобаны іске асыруға арналған біржолғы шығындар 
көптеген жылдар бойы жүзеге асырылуы мүмкін. Сонымен бірге, 
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Инвестициялық жобалардың тиімділігін 
бағалау кезінде ағымдағы шығындар мен 
нəтижелерді азайту оларды біржолғы 
шығындарды енгізудің бастапқы жылына 
дисконттау арқылы жүзеге асырылады. 

мысалы, ауқымды инновациялық жобалармен жəне оларды іске 
асыруға қатысатын мүдделі мемлекеттік жəне коммерциялық 
құрылымдармен пайдалы нəтиже алуға болады. Инновацияның 
тиімділігін бағалау кезінде барлық шығындар (ағымдағы жəне бір 
реттік), сондай-ақ нəтижелер дисконттау факторлары мен 
жинақтаушы факторларды ескере отырып, есептік жылға дейін 
азаяды. 

Бағыт белгісі сандық нəтижеге қарағанда 
көбірек 

Инновациялық үдерістің аралық сапалы нəтижесі де нəтиже болып 
табылады жəне тиісінше бағалануы тиіс. 

 
Бүгінгі таңда, біздің ойымызша, экономиканы шикізаттан қызмет көрсету-технологиялық 

экономикадан, инновациялық экономикаға дейін қайта құрылымдау жағдайында, концептуалдық 
аппаратты - капиталдық салымдардың репродуктивті құрылымының тар мағынасында ғана емес, 
сондай-ақ кең көлемде болатын инвестициялық жəне инновациялық жобаны қолдануға болады 
өндiрiстiң құрылымы мен ерекшелiгi, сондай-ақ ұйымдастыру, басқару, жобаны жүйелiк жəне 
кешендi жүйеге келтiру жөнiндегi iс-қимылдардың бiрыңғай, процесс жүріп жатыр. 
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Түйіндеме: Мақалада экономика саласындағы ақпараттық технологиялардың рөлі талданады. 
əлемнің түрлі елдерінде мемлекеттік саясаттың мəні болып табылатын жəне апта сайын ат құруға 
арналған жаңа зерттеулер ұйымдастырылады. Осылайша, ақпараттық технологиялар, жəне бірінші 
кезекте бағдарламалық қамтамасыз ету Қазақстан үшін экономиканың дəстүрлі секторына қарағанда 
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болашақта көп табысты қамтамасыз ететін экономиканың жаңа жетекші секторы бола алады. 
Ақпараттық технологиялар басқа салаларда ғылымды қажетсінетін жоғары технологиялардың 
дамуына оң əсер етеді. 

Кілт сөздер: Ақпараттық технологиялар, инновациялар, экономика, IBM, Интернет-
конференциялар. 

 
Қазіргі заманғы өндіріс, сондай-ақ қоғам өмірінің қалған барлық салалары ақпараттық қызмет 

көрсетусіз жұмыс істей алмайды, ақпараттың үлкен көлемін оңай, жылдам жəне ыңғайлы өңдеу 
мүмкін емес. Басуға келетін ақпаратты өңдеудің бірінші құралы компьютер болып табылады, оның 
көмегімен интеллектуалды мүмкіндіктер есе артады, сондай-ақ компьютерлер ақпаратты беруді 
жеңілдетеді.  

Əлемдегі ең жылдам дамып келе жатқан сала - бұл ақпараттық технологиялар. Күн сайын əлемде 
АТ саласының жаңа бөлшектері жетілдірілуде жəне əзірленуде, əр минут сайын жердің барлық 
бұрышында барлық жаңа жəне жаңа инновациялық технологиялар енгізілуде, Ақпараттық 
технологиялар саласын жетілдіру процесі күн сайын үлкен қарқын алуда.  

Бүгінгі күні нарықта оның тұрақтылығы мен дағдарыстық жағдайына байланысты өте күрделі 
көрініс байқалады, бұл ресурстар мен қаражатты тиімді салу проблемасын тудырады. Ең 
перспективалы жəне тəуекелдік бағыт инновациялық сала болып табылады. 

Жұмыстың мақсаты ақпараттық салада жəне ілеспе салаларда инновациялық тəсілдерді 
қарастыру болып табылады.  

Жұмыс барысында келесі міндеттер қойылды жəне қаралды: 
• инновацияның ерекшелігін зерттеу;  
• инновацияларды заңнамамен реттеуді зерделеу; 
• инновациялық дамудың негізін құрайтын АТ-саласының мəнін қарастыру; 
• ҚР экономикасындағы инновацияларға мониторинг жүргізу;  
• АТ нарығына талдау жасау; 
• АТ саласында инновацияларды енгізу бойынша ұсыныстарды шығару;  
• инновацияларды іс жүзінде қолдануды қарастыру;  
Зерттеу нысаны: ат саласын жаңғырту процесі.  
Зерттеу пəні: ақпараттық саладағы инновациялардың тиімділігін арттыратын экономикалық 

жəне ұйымдастыру процестері.  
Зерттеу əдістері: зерттеу теориялық деректер, ат жаңғырту теориясы негізінде жүргізілді. 

Статистикалық құралдар, жаңғыртудан өткен кəсіпорындардың есептері, əртүрлі құжаттар бойынша 
қорытындылар синтезі пайдаланылды. 

Ақпараттық технологиялардағы инновациялар 21 ғасыр "ақпараттық технологиялар дəуірі"деп 
аталатын тарихқа енді. Ақпараттық технология қоғамның қазіргі өміріне соншалықты терең еніп, 
қазір оларсыз өзінің ақпараттық саласын білдірмейді, ол пайда болған сəттен бастап өте қарқынды 
дамыды, ол үнемі жаңартылды, оған барлық жаңа жəне жаңа инновациялық шешімдер енгізілді. Бұл 
процесс қарқын алуда, күн сайын Ресейде жəне бүкіл əлемде қоғамның осы саласын жақсартуға 
мүмкіндік беретін жүздеген мың жаңа бағдарламалар мен шешімдер əзірленуде. 

Ақпараттық саладағы инновациялар деген не? "Инновация" терминін қарастырайық. Инновация-
бұл қазіргі білім саласына конструктивті жаңа шешімдерді енгізуге алып келетін өмір сүру деңгейін 
арттыру қажеттілігінен туындаған адамның зияткерлік қызметінің өнімі ,сондай-ақ нарықтың сапалы, 
тиімді, сұранысқа ие өнімнің өсуін қамтамасыз ететін инновацияны қолдану саласындағы 
айтарлықтай жақсартылған өнім. Инновациялар адам қызметінің кез келген саласына тəн, ол ауыл 
шаруашылығы өмірі немесе қару-жарақты əзірлеу. 

Қоғам өмірінің барлық салаларына АКТ – ны жаппай енгізу-бұл əлемдік экономика дамуының 
маңызды ерекшелігі. Экономикалық үдерістерді ақпараттандырумен бір кешенге технологиялық 
серпіліспен тығыз өрмелеу. Осының барлығы АКТ-ны дамытуды, осының салдары, технологиялық 
өндіріс негіздерін сапалы жаңғырту дегенді білдіреді. Экономиканы əртараптандыруға, ақпараттық 
технологияларды жəне басқа да капиталды қажет етпейтін салаларды дамытуға баса назар 
аударылады, мұның барлығы экономикалық өсуді жеделдетуге алып келеді. 

Ақпараттық технологиялар – ақпараттық – коммуникациялық технологиялар-ат, IT) - ақпаратты 
іздеу, жинау, сақтау, өңдеу, ұсыну, тарату процестері, əдістері жəне осындай процестер мен əдістерді 
жүзеге асыру тəсілдері; деректерді жинау, сақтау, өңдеу, беру жəне пайдалану функцияларын 
орындау кезінде есептеу техникасы құралдарын қолдану тəсілдері, тəсілдері мен əдістері; ақпаратты 
жинау, өңдеу, сақтау жəне тарату үшін қажетті ресурстар. Осы анықтамалар құқықтық актілер мен 
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нормативтік құжаттарда келтіріледі. Қазіргі адамның күнделікті өмірі АТ жəне біздің қоғам – бұл 
ақпараттық қоғам. Əлем ақпарат пен ақпараттық технологияларды бұған дейін көп басқарады. 

Біздің өміріміз оны жеңілдететін түрлі техникалық жаңалықтардың пайда болуына байланысты 
өте тез өзгереді. Ақпараттық технологиялар индустриясы кеше сирек деп саналған тез дамып келеді, 
бүгінгі күні қалыпты жəне күнделікті болып келеді. Ақпараттық саланың басты міндеттерінің бірі 
бизнес-сұранысты қалыптастыру жəне қанағаттандыру болып табылады. Инновациялар мен 
ақпараттық технологиялар кез келген мемлекеттің экономикалық дамуының көрсеткіші болып 
табылады, ол ел экономикасының жай-күйі мен оның даму перспективаларын көрсетеді, жаңа 
технологияларды генерациялау мен енгізу мəселелерін қозғайды. 

Экономикадағы ақпараттық технологиялардың рөлі бүгінде əлемнің əр түрлі елдеріндегі 
мемлекеттік саясаттың мəні болып табылады жəне АТ құруға, олардың таралуына жəне əсеріне 
арналған апта сайын дерлік жаңа зерттеулер ұйымдастырылады. Көптеген өз тəжірибесінде ат іс 
жүзінде қолдана отырып, олардың өнімділігін арттыруға жəне экономикалық өсуге ықпал ететініне 
келіседі. Ақпараттық технологияларға экономиканы дамытуда басты рөл атқармақ деп есептейтіндер 
Құрама Штаттарды мысалға келтіреді. 

Көптеген еуропалық елдердің экономикалық дамуына ат əсері АҚШ-қа қарағанда əлі де анық. 
Еуропаның аса ірі елдерінде өнім шығару мен өнімділік өсімінің көрсеткіштері өскен жоқ, ал XX 
ғасырдың 90-шы жылдарының ортасынан бастап АҚШ-та өнімділік деңгейімен алшақтық іс жүзінде 
ұлғая бастады. Қазақстан экономикасында орташа бір адамға Еңбек өнімділігі жылына 30 мың 
долларды құрайды, ал АҚШ-та бұл көрсеткіш 400-450 мың долларға тең. 

Жарияланған ақпаратқа сəйкес, Қазақстан 2018 жылы "электрондық үкіметті" дамыту бойынша 
2008 жылмен салыстырғанда 35 позицияға көтерілді (81 - орын). Онлайн қызметтерді ұсыну бойынша 
Қазақстан орташа əлемдік деңгейде 0,5270 (24 орын) индексі бар орташа əлемдік деңгейден едəуір 
озып отыр, ал жаңалықтарға дайындығы бойынша 22 орында. 2018 жылы Қазақстан 2016 жылмен 
салыстырғанда 18 орында (106 орын). 

Рейтингтердің жоғарылауына электрондық мемлекеттік сатып алу порталын іске қосу, 
мемлекеттік органдардың 59 электрондық қызметін іске қосу, "Е-лицензиялау" мемлекеттік деректер 
базасын, "Е-нотариат"ақпараттық жүйесін тəжірибелік пайдалануға қосу сияқты факторлар əсер етті. 

Азаматтардың электрондық қатысуы бойынша көрсеткіштерді арттыруда маңызды мəнге 
Мемлекет басшысымен "электрондық үкімет" порталында тікелей желі өткізу, оның шеңберінде 
Мемлекет басшысына 44 452 - ге жуық сұрақ қойылды, Мемлекеттік органдардың бірінші 
басшыларының блог-платформасын құру, "электрондық үкімет" порталында жəне порталда 
мемлекеттік органдардың бірінші басшыларымен Интернет-конференциялар өткізу жатады. bnews.kz 
алдағы 5 жылда саланы дамытудың негізгі мақсаты инновациялық экономикаға көшу үшін елдің 
ЖІӨ-дегі инфокоммуникациялық саланың үлесін 5% - ға дейін жеткізу болып табылады. 

Жаһандану жағдайында əл-ауқат пен экономикалық өсу ақпаратқа қолжетімділікке байланысты. 
Мобильді технологияларды дамытудың арқасында келесі бес жыл ішінде қол жеткізу деңгейіндегі 
айырмашылықтар едəуір қысқарады.  

Əлемде бүгінде 7 миллиард адам бар. Бес жылдан кейін 5,6 млрд.мобильді құрылғы сатылады, 
яғни олар планетаның қазіргі халқының 80% - ында болады.  

Мобильді байланыс арзандайды жəне жоғары табысы жоқ адамдарға көбірек мүмкіндіктер пайда 
болады. 

Үндістанда IBM корпорациясы сөйлеу технологиясы мен мобильді құрылғылардың көмегімен 
сауатсыз ауыл тұрғындарына телефонға жазылған дыбыстық хабарламалар арқылы ақпарат алмасуға 
мүмкіндік берді. Енді олар ауа-райының болжамын ескере отырып, жерді тыңайтуды қашан біледі, 
қалаға дəрігерлер келеді жəне өнімді жəне басқа да өнімді қайда сату тиімді.  

Мобильді технологиялар мобильді сауда жəне қашықтықтан медициналық қызмет көрсету 
сияқты бизнестің жаңа шешімдері мен модельдерінің көмегімен маңызды ақпаратқа қол жеткізу жəне 
адамдарға пайдалы қызмет көрсету үшін кеңінен қолданылатын болады. 

Қазақстандық инновациялық жобалар мен халықаралық тəжірибенің ерекшеліктерін талдай 
отырып, инновация саласын мемлекеттік реттеу құралын құру бойынша ұсынымдар шығарылды. Бұл 
тəсіл екі топқа бөлуге болатын шараларды қорытады: ашық инновацияларды ынталандыру (білім 
беруді, ғылымды, еңбек нарығын дамыту, əлеуметтік саясатты жаңғырту, экономиканы жетілдіру, 
кəсіпкерлік саланы дамыту жəне бюрократиялық аппаратпен, сыбайлас жемқорлықпен күрес 
жөніндегі басқа да көптеген шаралар) жəне арнайы құралдар (АКТ саласының өніміне сұранысты 
қалыптастыру, бастапқы ашық коды бар БҚ-ны қолдау). 
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Кез келген салада ашық инновацияларды қалыптастыру экономика мен əлеуеттің барлық 
салаларында сыртқы жағдайлар жасамай мүмкін емес. 
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Аннотация:В данной статье рассматривается альтернативный взгляд на роль государства в 
цифровую эпоху, который подтверждается историческими свидетельствами. В статье 
рассматривается растущий спрос на предпринимательское государство и приводятся уроки стран-
первопроходцев. Она показывает разнообразие ролей и стратегий, которые государство может играть 
в создании цифровой экономики. Эти роли включают в себя развитие национальной экосистемы 
цифровой трансформации и построение инновационной и инклюзивной цифровой экономики.  

Ключевые слова: цифровая экономика, государственная политика, научно-исследовательские 
работы, электронной коммерция, экосистемный подход. 

 
Для Казахстана, как стран с формирующейся рыночной экономикой, цифровая экономика 

представляет собой весьма важные проблемы, когда правительства играют различную активную роль 
не только в инновациях и адаптации новых волн цифровых технологий, но и в ассимиляции и 
распространении этих технологий по всей экономике. Цифровые технологии требуют 
инвестирования в дополнительные факторы, такие как стимулирующая политика, человеческие 
ресурсы, новые институты и целевые инвестиции в инфраструктуру и платформы, чтобы обеспечить 
обещанные цифровые дивиденды. В странах с передовой практикой правительства играют ключевую 
роль в партнерстве с деловыми кругами в продвижении динамичной экосистемы информационно-
коммуникационные технологии (ИКТ), создании высокосетевой системы участников и 
инвестировании в платформы и человеческий капитал, необходимые для цифровой экономики. 

Среди других ведущих примеров содействия и распространения цифровой трансформации 
можно назвать Корею, Финляндию, Швецию, Израиль, Эстонию и Китай. Есть исторические 
свидетельства того, что правительства многих стран расширили и углубили свою 
предпринимательскую и инновационную роль, используя последовательные стратегии и терпеливые 
инвестиции для создания динамичной экосистемы цифровой трансформации, повсеместного доступа 
к интернету, цифровых платформ, цифровой грамотности, цифрового лидерства и устойчивой 
приверженности преобразованиям[1]. 

Управление цифровыми преобразованиями и создание цифровой экономики ставят перед 
правительствами новые, многочисленные задачи. Эти проблемы возникают из-за того, что 
инвестиции в цифровые технологии и большие данные требуют новых компетенций от всех 
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участников экономики. Более того, инвестиции в цифровой сектор сами по себе не обеспечивают 
обещанных цифровых дивидендов. Такие инвестиции должны дополняться согласованием с новыми 
стратегиями развития, новой политикой, новыми навыками и новыми институтами, в которых 
государство должно играть новые роли. 

Диапазон этих ролей включает в себя определение национальной политики и приоритетов для 
цифровой экономики; поддержку исследований и разработок перспективных технологий; 
регулирование и дополнение рыночных сил для обеспечения доступного доступа к интернету; 
инвестирование в человеческие и организационные дополнения и институциональное обучение во 
всех секторах и подразделениях; ведущую роль в преобразовании государственных услуг и 
управлении; и создание государственных возможностей и институтов для планирования, 
финансирования и реализации национальных стратегий цифровой трансформации.  

В первую очередь перед государством стоит задача создания новой политики для цифровой 
эпохи. Быстрый темп развития технологий и взрывное генерирование больших данных требуют 
инноваций в политике и гибких процессов и институтов для принятия решений. Наличие сильной 
сетевой и масштабной экономики, а также тенденции к созданию монополий на поставку цифровых 
платформ требуют принятия мер по управлению этими рисками и обеспечению здоровой 
конкуренции. Государство призвано разрабатывать и проводить в жизнь политику цифрового 
сектора, чтобы сделать интернет универсальным, доступным, открытым и безопасным путем 
обеспечения рыночной конкуренции и эффективного регулирования, управления спектром и другими 
дефицитными ресурсами, продвижения открытых правительственных данных и сохранения 
экосистемы Интернета открытой для контента и приложений. Политика также необходима для 
обеспечения конфиденциальности данных в интернете и кибербезопасности. 

Роль государственной политики в цифровую эпоху распространяется на различные формы 
контента и медиа-платформы. Средства массовой информации играют все более важную роль в 
функционировании рынков и демократии. Государственная политика направлена на регулирование, 
во все большей степени в условиях мультиплатформенной среды, обязанностей, ролей и 
ответственности поставщиков медиа-услуг и контента при создании, агрегировании и 
предоставлении аудиовизуального контента. Аналогичным образом, государство должно работать с 
заинтересованными сторонами, чтобы установить политику и правила для защиты данных. Цель 
заключается в регулировании прав субъектов данных и обязанностей контролеров и обработчиков 
данных при сборе, обработке и использовании персональных данных. Он также регулирует передачу 
данных через национальные границы, а также роли и обязанности в цепочках создания стоимости, 
связанных с обработкой данных. 

Правительства должны управлять растущими рисками концентрации, неравенства и контроля, 
которые могут подорвать обещанное общее процветание. Когда Интернет и цифровые платформы 
обеспечивают масштабную экономию, но без конкурентной среды, результатом может стать 
чрезмерная концентрация и монополии. Когда задачи выполняются быстро и автоматизированы, но 
квалификация работников не повышается непрерывно, результатом будет еще большее неравенство. 
Когда цифровые технологии помогают преодолеть дефицит информации, но правительства остаются 
неподотчетными, результатом будет усиление контроля, а не расширение прав и возможностей 
граждан. Для снижения этих рисков политика и инвестиции в цифровой сектор должны 
сопровождаться дополнительными реформами политики в нецифровых (аналоговых) секторах и 
социально-экономических контекстах, где применяются новые технологии [2]. 

Правительствам было бы рекомендовано принять целостный взгляд на национальную цифровую 
трансформацию и рассматривать цифровую трансформацию как высокоинтерактивную экосистему, 
требующую общего видения, гибких стратегий, устойчивой приверженности и 
институционализированного сотрудничества. Цифровые технологии, инфраструктуры, платформы, 
приложения и большие данные сильно взаимозависимы и должны рассматриваться как динамическая 
экосистема. Максимизация цифровых дивидендов требует оценки и развития этой цифровой 
экосистемы, а также использования ее синергии на национальном, региональном и отраслевом 
уровнях. Государство не может уклоняться от растущих и сложных требований целостной цифровой 
трансформации, если оно хочет конкурировать на глобальном уровне в цифровую эпоху. 

Экосистему цифровой трансформации можно представить как состоящую из следующих 
взаимозависимых элементов: 

– Стимулирующая политика и институты: они включают в себя необходимые инструменты 
государства для координации и синергии всей экосистемы цифровой трансформации. Они образуют 
среду, которая будет усиливать взаимодействие между всеми элементами процесса трансформации. 
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Они способствуют эффективному обеспечению и использованию ИКТ во всех секторах экономики и 
общества. Стимулирующая политика и институты необходимы для укрепления доверия к цифровой 
экономике. Они сформированы общим видением и лидерством. 

– Человеческий капитал: квалифицированные человеческие ресурсы находятся в центре 
цифровой революции, как пользователи, так и производители; они включают навыки управления 
политикой, техническими и изменениями, а также широкую информационную и цифровую 
грамотность и техно-и информационное предпринимательство. 

– Индустрия ИКТ и данных: динамичная экосистема цифровой индустрии необходима для 
адаптации глобально доступных технологических решений к местным потребностям, управления и 
поддержания технологической инфраструктуры, разработки цифрового местного контента и 
решений, а также эффективного партнерства с глобальными поставщиками ИКТ. В частности, 
местные возможности разработки программного обеспечения и анализа данных представляют собой 
ключевые компетенции, которые позволяют широко и эффективно использовать цифровые 
технологии внутри страны. 

– Цифровая инфраструктура: это относится к доступной и конкурентоспособной 
коммуникационной инфраструктуре, включая доступный доступ к Интернету и средствам ИКТ, 
широкополосной связи, ключевым платформам, таким как облачные вычисления и цифровые 
платежные системы. 

– Применение цифровых технологий: этот компонент включает применение цифровых 
технологий и дополнительные инвестиции в институциональные возможности для преобразования 
ключевых секторов экономики, использующих ИКТ, включая цифровое правительство, цифровую 
торговлю и финансы, а также цифровую трансформацию других приоритетных секторов 
экономики[3]. 

Эта экосистема цифровой трансформации функционирует в более широком социально-
экономическом контексте страны. В частности, широкая политика в области торговли, образования, 
деловой среды и инноваций играет решающую роль в обеспечении внедрения ИКТ, их эффективного 
использования, цифровой трансформации и экономического эффекта. Учитывая внешние эффекты и 
сетевые эффекты инвестиций в ИКТ, налоговые стимулы или субсидии, имеющие надлежащую 
адресность, также могут играть определенную роль в поощрении внедрения. 

Примером того, как государство взаимодействует с другими участниками экосистемы, является 
его роль в развитии цифровой торговли. Интернет-торговля стала отправной точкой для увеличения 
экспорта, инноваций и трансформации бизнеса. Он обеспечивает платформу для инноваций в бизнес-
процессах, отношениях, продуктах и услугах. В связи с этим некоторые государства приступили к 
осуществлению программ распространения электронной коммерции в целях оказания помощи 
начинающим предпринимателям и малого и среднего предпринимательства (МСП) и увеличения 
масштабов и воздействия этой инновации в отдельных секторах или в масштабах всей экономики. 

Экосистемный подход может быть полезен при разработке целостных программ 
распространения для цифровой трансформации малых предприятий и мобилизации соответствующих 
заинтересованных сторон для их финансирования и поддержки. Эти программы будут сосредоточены 
на фактическом использовании и отдаче от электронной коммерции, а не только на цифровых 
инвестициях. Они будут адаптированы к условиям стран, учитывающим политические и 
институциональные факторы, такие как платежные системы, конфиденциальность и безопасность 
данных, правовая защита онлайн-транзакций, таможенные и торговые процедуры соблюдения и 
управление интернетом. Они должны решать вопросы доступа к Интернету и широкополосной связи, 
а также различные формы цифрового разрыва. Они могут также затрагивать те инфраструктурные 
вопросы (например, почтовые, транспортные, логистические, электроэнергетические), которые 
оказывают наиболее неблагоприятное воздействие на электронную торговлю МСП. И, возможно, 
самое важное для МСП, программы распространения могут способствовать развитию потенциала и 
консультативным услугам для МСП, чтобы использовать и интегрировать внедрение электронной 
коммерции в их бизнес-стратегии и практику. Эффективные программы, как правило, 
финансируются государством в сотрудничестве с местными органами власти, торговыми и деловыми 
ассоциациями. 

Революция цифровых технологий была самой широкой и быстро развивающейся 
технологической революцией в истории человечества, вызвав глубокие сбои во всех видах 
промышленности и услуг и потребовав серьезных изменений и инноваций в политике, институтах и 
навыках. Инновационное государство, принимающее на себя риски, имеет решающее значение для 
исследования новых технологий, поддержки ранних последователей и широкого распространения, 
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поощрения эффективных закупок этих технологий, поощрения практики открытых данных и 
аналитики, а также разработки дополнительных стратегий и испытательных стендов для 
эффективного освоения и местного присвоения. 

Государство может играть предпринимательскую роль в исследовании и тестировании 
перспективных новых цифровых платформ и технологий для государственного сектора и всей 
экономики. Эта функция НИОКР сосредоточена не только на новых технологиях, но и на их 
дополнении человеческими ресурсами и адаптации к местным условиям. Во многих странах НИОКР 
будут посвящены инновациям в местном контексте, то есть мониторингу глобальных тенденций и 
внедрению новых цифровых технологий, которые уже доступны во всем мире, а также тестированию 
и адаптации их к местному контексту перед расширением масштабов. 

Государственные закупки цифровых технологий и услуг играют важную роль в стимулировании 
конкуренции и инноваций среди поставщиков цифровых технологий. Развитые страны используют 
государственные закупки для продвижения открытых стандартов, передовой практики внедрения 
ИКТ и реинжиниринга процессов. Они также разработали программы и методы для развития малых и 
средних местных поставщиков новых технологий. Местные органы власти находятся в невыгодном 
положении, имея дело с глобальными поставщиками ИКТ, и зачастую не имеют внутреннего 
потенциала для оценки новых технологий с учетом их местных потребностей. Прогрессивные 
центральные правительства продолжают играть ведущую роль в работе с местными и городскими 
органами власти по закупке и тестированию технологий и их адаптации к местным условиям. Они 
также способствуют управлению знаниями и обмену информацией между муниципалитетами в целях 
содействия эффективному внедрению инноваций и прикладных программ в государственном секторе 
и на всех уровнях государственного управления. 

Государство может играть ведущую или стимулирующую роль в развитии экономики данных и 
инноваций, связанных с использованием открытых и больших данных в масштабах всей экономики. 
Открытые правительственные данные (ОПД) делают данные государственного сектора технически и 
юридически открытыми для использования в рамках формирующейся глобальной культуры 
раскрытия и прозрачности. Наряду с большими данными и аналитикой, ОПД обеспечивает 
видимость и доступ к беспрецедентному количеству информации о правительстве, бизнесе и 
населении. правительства ОПД, как ожидается, повысит прозрачность и подотчетность 
государственных учреждений, одновременно укрепляя участие граждан, и, попутно, позволит 
пользователям создавать или даже совместно создавать экономическую ценность из информации 
государственного сектора. Поскольку правительства участвуют в создании экосистемы открытых 
данных, они вынуждены трансформировать и внедрять инновации в свою собственную практику и 
услуги. Таким образом, ОПД стимулирует инновации в сфере услуг, генерируемых с помощью 
данных, повышает эффективность существующих услуг и улучшает управление, политику и процесс 
принятия решений. 

Многие факторы влияют на темпы и масштабы реализации преимуществ экосистемы открытых 
данных. ОПД– это не просто открытие цифровых хранилищ данных правительства. Это требует 
разработки политики Открытого правительства, законов, навыков, лидерства и культуры, а также 
вовлечения граждан через различные форумы. Она требует мер как со стороны предложения, так и со 
стороны спроса. Содействие вовлечению граждан без соответствующих реформ с использованием 
ИКТ и управления изменениями в рамках правительств может привести к возникновению рисков 
нереалистичных ожиданий и разжиганию недовольства[4].  

ОПД может процветать только благодаря партнерству между государственными учреждениями, 
разработчиками приложений и контента и организациями гражданского общества, создавая 
динамичную экосистему открытых данных. 

Государство играет ключевую роль, разрабатывая политику и институты для поддержки 
эволюции всей экосистемы ОПД. США приняли принцип "open by design" - политику открытых 
правительственных данных. Федеральное правительство также создало новые должности главных 
специалистов по информационным технологиям в федеральных ведомствах. Структурированный 
диалог между государственными органами (основными поставщиками ОПД) и основными 
пользователями все чаще используется для понимания спроса и определения приоритетов развития и 
открытости федеральных наборов данных. За несколько лет революция открытых данных 
распространилась на многие страны,сделав государственные данные открытыми по замыслу. Но 
потенциал огромен, поскольку для формирования эффективного спроса и аналитических 
возможностей требуется время[5]. 
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Большие данные и аналитика обещают подпитывать цифровую экономику XXI века. Прорывы в 
технологиях сбора данных, гео-картографии, мобильных приложениях с открытым исходным кодом, 
социальных сетях, стандартах хранения и хранения данных, визуализации, аналитических 
инструментах и науках об оптимизации создали возможности для принятия решений на основе 
фактов и быстрого обучения. Мобильные данные, например, помогают поставщикам услуг понять 
поведение клиентов и позволяют использовать ориентированные на пользователя решения в таких 
различных областях, как образование, здравоохранение, финансы и сельское хозяйство. Чтобы 
превратить мобильные данные в топливо цифровой экономики, необходимо создать ряд элементов 
экосистемы-конфиденциальность и безопасность для пользователей и стимулы для правительства, 
гражданского общества и частного сектора обмениваться данными и использовать их на благо 
общества. 

Государство может играть ведущую роль в укреплении взаимоотношений между различными 
участниками экосистемы больших данных, а также определять приоритеты и последовательность 
действий по управлению аналитикой больших данных для государственной политики и управления 
программами. Правительство может стимулировать развитие этой экосистемы путем открытия 
собственных баз данных и активного содействия их использованию и распространению. 
Директивные органы могут устанавливать правовые рамки, регулирующие конфиденциальность и 
безопасность данных, создавать общие фонды данных и стимулировать государственные учреждения 
к постоянному улучшению предоставляемых ими данных. 
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За годы Независимости в Казахстане проделана большая работа в инвестиционной сфере. 

Первые десятилетия суверенитета республика активно принимала предложения иностранных 
инвесторов вложиться в новые перспективные проекты. В годы становления Казахстан нуждался во 
внешней поддержке, и именно приток иностранных инвестиций мог способствовать планомерному 
развитию экономики страны и, даже в какой-то степени, стать драйвером роста. Сегодня Казахстан 
— это новые возможности и огромный потенциал для выгодного вложения инвестиций. Наша 
республика занимает стратегически важное местоположение, имеет благоприятную среду для 
ведения бизнеса, защиту прав инвесторов и инвестиционные стимулы. 

На сегодня наша страна может уверенно сама выбирать инвесторов из довольно приличной 
очереди желающих поработать в казахстанском государстве. За период независимости Казахстана 
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привлечено $330 млрд иностранных инвестиций из более чем 120 стран. Основная часть инвестиций 
— более 50% приходится на страны Европейского союза, на Соединенные Штаты Америки — 15% 
прямых иностранных инвестиций, около 5% составляют инвестиции из Великобритании и КНР.  

Стоит отметить, что с каждым годом экономика Казахстана становится более 
конкурентоспособной и привлекательной для инвесторов. На конец октября т.г. в стране действуют 
16,8 тыс. компаний с иностранным капиталом — на 18,1% больше, чем в аналогичном периоде годом 
ранее (14,3 тыс. компаний). В текущем году Казахстан вошел в топ-55 стран в рейтинге глобальной 
конкурентоспособности, поднявшись на 4 строчки. 

По итогам 11 месяцев 2019 года в Казахстан привлечены инвесторы из 26 стран, по объему 
привлеченных инвестиций лидируют такие страны, как: ЕС ($10,1 млрд, 37 проектов), Россия ($5,4 
млрд, 26 проектов), Турция ($1,6 млрд, 16 проектов), США ($718 млн, 9 проектов) и Сингапур ($2,1 
млрд, 7 проектов).  

Акцент в политике привлечения инвесторов делается на промышленное производство 
продукции с высокой добавленной стоимостью, услуги и новые технологии. 

В итоге по объему инвестиционных проектов в Казахстане на сегодня лидируют: 
машиностроение, ГМК и металлургия, АПК, ВИЭ, нефтегазохимия, химическая промышленность, 
транспорт и логистика, а также строительные материалы.  

Наибольший объем инвестиций традиционно наблюдается в горнодобывающей 
промышленности и разработке карьеров: $7,3 млрд или 60,1% от всего объема.  

По сравнению с аналогичным периодом прошлого года сумма инвестиций выросла на 8,1%.  
В тройку наиболее привлекательных отраслей также вошли обрабатывающая промышленность, 

оптовая и розничная торговля. Эта тройка отраслей оказывает существенное влияние на 
экономические развитие Казахстана. 

Так, за январь-сентябрь т. г. рост экономики страны составил 4,3% к соответствующему периоду 
годом ранее, и основной вклад составила именно горнодобывающая отрасль (+3,1% за год), а также 
сфера переработки (+3,5% за год) и торговля (+7,6% за год).  

В ТОП-5 отраслей по притокам прямых иностранных инвестиций также вошли транспорт и 
складирование ($642 млн, +49,2% за год) и строительство ($463,2 млн, +45,1% за год). 

В число перспективных отраслей включены информационно-коммуникационные технологии 
(ИКТ), туризм и финансы. Эта группа состоит из отраслей, в которых инвесторы могут быть 
заинтересованы в долгосрочной перспективе. Положительные результаты в этих сферах 
наблюдаются уже сейчас.  

Так, за 2018 год валовой приток прямых иностранных инвестиций в сферу информации и связи 
увеличился на 27,8%, до $185 млн. А по итогам первого полугодия 2019 года приток ПИИ достиг 
$142,5 млн, увеличившись на 14,7% за год. Поддержка проектов в сфере информационно-
коммуникационных технологий помогает предприятиям успешно конкурировать в условиях, 
ориентированных на высокотехнологичную мировую экономику. Тем временем валовой приток ПИИ 
в финансовую и страховую деятельность в 2018 году увеличился более чем в 3 раза, до $1,3 млрд. 

К 2027 году количество заявленных проектов в приоритетных секторах с участием иностранных 
инвесторов должно достигнуть 124, на общую сумму в $5 млрд. Рост инвестиций в основной капитал 
в обрабатывающую промышленность, в свою очередь, с 2020 по 2027 год должен составлять 109,8% 
в год. 

В рамках Национальной инвестиционной стратегии деятельность по привлечению инвестиций 
сфокусирована на приоритетных секторах экономики Казахстана. В их число входят пищевая 
промышленность, глубокая переработка полезных ископаемых, металлургия, химия и нефтехимия, 
машиностроение. 

Необходимо отметить, что вопрос привлечения иностранных инвестиций в экономику актуален 
в любой стране мира. В гонку за иностранные инвестиции вступили не только развивающиеся 
страны, но и развитые государства. Страны принимают меры по улучшению инвестиционного 
климата и предоставлению наиболее конкурентных условий для ведения бизнеса, снижают или 
отменяют налоги, предоставляют массу льгот, инфраструктурные решения и т.д.  

В свою очередь, инвесторы отдают предпочтение таким странам, которые гарантируют 
сохранность капиталов, верховенство закона, прозрачную и комфортную бизнес-среду. Благодаря 
ряду успешно реализованных реформ, внедрению новых подходов по привлечению инвестиций и 
работе с инвесторами, Казахстан является одной их таких стран.  

В рейтинге Всемирного банка «Doing Business 2020» Казахстан среди 190 стран занял 25 место. 
Наша страна входит в мировую десятку по таким показателям, как защита прав миноритарных 
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инвесторов и соблюдение контрактов. Недавние реформы намного упростили регистрацию бизнеса. 
Например, для открытия бизнеса в Казахстане требуется всего 1 день, а для регистрации 
недвижимости - всего 3 дня. 

Инвестиционная привлекательность нашей страны значительно возрастает. Так, fDi Intelligence 
(дочерняя организация Financial Times) присвоила Казахстану первое место по показателю 
«Эффективность затрат на будущее расположение производственных мощностей 2018/19 годов». 

В 2017 году республика стала 48-й страной, присоединившейся к Декларации Организации 
экономического сотрудничества и развития по международным инвестициям и многонациональным 
предприятиям и ассоциированным членом Комитета по инвестициям ОЭСР.  

Кроме того, Казахстан подписал 47 двусторонних и 1 многосторонний соглашений о взаимной 
защите и поощрении инвестиций, которые гарантируют права инвесторов. 

Казахстан расположен на перекрестке Европы и Азии, между двумя крупнейшими мировыми 
рынками. Это дает очевидные преимущества, такие как экспортный потенциал и доступ к крупным 
азиатским и европейским рынкам. Благодаря расположению, Казахстан превратился в современный 
транзитный узел в самом сердце Евразийского континента. Наша республика предоставляет 
преференциальный доступ к региональному рынку более 500 млн потребителей, включая рынок 
ЕАЭС с более чем 180 млн потребителей, рынки Центральной Азии (50 млн), Западный Китай (300 
млн) и страны Каспийского моря (150 млн). 

Вместе с тем, Казахстан играет ключевую роль в реализации инициативы «Пояс – путь». Более 
3000 км из 10 000 км в общей сложности пройдет по территории Казахстана, что делает его важным 
участком основного сухопутного коридора и значительно сократит время и стоимость 
транспортировки. 

С момента обретения страной независимости в Казахстан привлечено более $330 млрд прямых 
иностранных инвестиций. По данным UNCTAD, в 2018 году практически 60% инвестиций в страны 
Центральной Азии приходится на долю Казахстана. 

При этом за последние десять лет в национальную экономику поступило $250,2 млрд, или 
порядка 80% всех исторически сложенных инвестиционных потоков. Этот факт свидетельствует об 
эффективности инвестиционной политики.  

Наибольший объем прямых иностранных инвестиций был зафиксирован в: 
• 2011 году ($26,5 млрд) 
• 2012-м ($28,9 млрд) 
• 2018-м ($24,3 млрд) 
Несмотря на сокращение в 2018 году глобальных инвестиционных потоков, в Казахстане 

наблюдался рост показателя.  
Так, по итогам 2018 года валовой приток ПИИ в РК увеличился на 15,8% за год, до $24,3 млрд. 

Рост повлиял на соотношение ПИИ к ВВП, которое составило 14,5% (в 2017-м — 12,9%).  
При этом Правительство РК планирует довести соотношение объема валового ПИИ к ВВП до 

19% к 2022 году. 
По итогам первого полугодия 2019 года приток ПИИ в экономику РК составил $12,1 млрд 

(годом ранее — $12,5 млрд). В 2018 году в географическом разрезе больше всего прямых инвестиций 
поступило от инвесторов из Нидерландов ($7,4 млрд), США ($5,3 млрд) и Швейцарии ($2,5 млрд). 

Всего с начала года привлечены около 40 новых иностранных инвесторов. Среди них можно 
отметить следующие: 

• SUEZ (Франция) – строительство и реконструкция канализационно-очистных сооружений; 
• Fortescue (Австралия) – проведение геологоразведочных работ и разработка месторождений 

цветных металлов; 
• Demir Export (Турция) – строительство горно-металлургического комплекса по добыче и 

переработке оловянных руд «Сырымбет» (инвестором проводится комплексная экспертиза 
месторождения); 

• Suhail Bahwan Group (Оман) – строительство завода по производству базовых масел; 
• RHI Magnesita (Австрия) – строительство завода по производству огнеупорных материалов; 
• Bitfury (Нидерланды) – строительство центра компетенции блокчейна; 
• Shanghai Construction (КНР) – строительство многопрофильной клиники на 1000 коек; 
• «Бобровский кварцит» (РФ) – производство карбида кремния; 
• «Эко-Культура» (РФ) – строительство промышленных теплиц. 
Сегодня в пайплайне KAZAKH INVEST на разных стадиях реализации 27 проектов АПК на 

общую сумму $3,1 млрд.  
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Отрасль машиностроения и производства комплектующих насчитывает 26 проектов на $2,6 
млрд., в нефтегазохимии — 26 проектов на $21,8 млрд, ВИЭ — 22 проекта на $1,3 млрд. Все 
реализуются с участием иностранных инвесторов.  

В рамках реализации Стратегии развития KAZAKH INVEST на 2018-2027 годы 
систематизирована работа по привлечению инвестиций в страну. Компанией осуществлен поиск и 
отбор новых «нишевых» проектов для предложения потенциальным инвесторам.  

В результате этой работы было собрано порядка 200 инвестиционных проектов от местного 
бизнеса. KAZAKH INVEST совместно с Deloitte подготовил бизнес-планы, тизеры и финансовые 
модели по 60 «нишевым» проектам в таких отраслях как: металлургия, газохимия, пищевая 
промышленность, туризм и другие.  

Немаловажную роль в продвижении инвестиционного потенциала и конкретных проектов играет 
и проведение инвестиционных мероприятий, которые собирают руководство крупных компаний. Это 
эффективная площадка для налаживания деловых связей и информирования об инвестиционных 
возможностях, в то же время проводится скрупулезная работа с инвесторами на полях таких 
мероприятий, заблаговременно изучаются целевые инвесторы, факторы, влияющие на принятие 
решений, подбираются возможные партнеры с казахстанской стороны [1].  
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Түйіндеме: мақалада Қазақстан Республикасының агроөнеркəсіптік кешенін дамутыды 2017 - 

2021 жылдарға арналған мемлекеттік бағдарламасы қарастырылған. Сонымен қатар, ауыл 
шаруашылығындағы еңбек өнімділігі индексі, ашаруашылығы өндірісінің өзге салалардан 
айырмашылығы мен ерекшелігі, оның тек өндіріс саласы ғана емес, сонымен қатар ел халқының 
басым көпшілігінің тіршілік ету, Қарағанды облысы бойынша ауылшаруашылығында көрсетілетін 
қызметтер динамикасы талданған. Қазақстанның агроөнеркəсіптік кешенін дамытудың 2017-2021 
жылдарға арналған мемлекеттік бағдарламасына қысқаша шолу жасалып, сараланған. 

Кілт сөздер: агроөнеркəсіп, ауылшаруашылық, агроөнеркəсіптік кешен, ауыл, орман жəне балық 
шаруашылығы өнімдері, экономика 

 
Қазақстан Республикасының Тұңғыш Президенті Н.Ə.Назарбаевтың 2012 жылғы 14 

желтоқсандағы «Қазақстан-2050» стратегиясы: қалыптасқан мемлекеттің жаңа саяси бағыты »атты 
Қазақстан халқына Жолдауында айтылған мемлекеттік басқару жүйесіне заманауи басқару 
құралдары мен корпоративтік басқарудың қағидаттарын енгізу қажеттілігі туралы тапсырмасы. 
«Төртінші өнеркəсіптік революция жағдайындағы дамудың жаңа мүмкіндіктері» 2010 жылғы 10 
қаңтардағы Қазақстан Республикасының Конституциясы 66-баптың 1) тармақшасына сəйкес 
Қазақстан Республикасының Үкіметі 2018 жылғы 12 шілдедегі № 423 Қазақстан Республикасының 
агроөнеркəсіптік кешенін дамытудың 2017-2021 жылдарға арналған мемлекеттік бағдарламасын 
бекітті. 

Елбасының 2018 жылғы 10 қаңтардағы «Төртінші өнеркəсіптік революция жағдайындағы 
дамудың жаңа мүмкіндіктері» атты Қазақстан халқына Жолдауын іске асыру үшін агроөнеркəсіптік 
кешендегі (АӨК) еңбек өнімділігін жəне өңделген ауыл шаруашылығы өнімін 5 жыл ішінде 2017 
жылмен салыстырғанда кемінде 2,5 есе ұлғайту, бұл бағдарламаның басты мақсаты болып табылды. 
Бұл бағдарламаны іске асыру үшін Қазақстан Республикасының Ауыл шаруашылығы министрлігі 
жауап береді. Бағдарламаның мақсаттары: азық-түлік қауіпсіздігі; АӨК субъектілері үшін 
қаржыландырудың қол жетімділігін арттыру жəне АӨК субъектілері үшін салық салудың оңтайлы 
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режимін қамтамасыз ету; жер пайдалану тиімділігін арттыру; су ресурстарын пайдалану тиімділігін 
арттыру; нарыққа шығу жəне экспортты дамыту; ауылшаруашылық ғылымының дамуын, 
технологиялар трансфертін жəне АӨК субъектілерінің құзыреттілік деңгейін қамтамасыз ету; 
Агроөнеркəсіптік кешенде техникалық жарақтандыру жəне өндірісті интенсификациялау деңгейін 
жоғарылату; мемлекеттік қызметтер сапасын жақсарту.Бағдарламаны 2017-2021 жылдар аралығында 
іске асыру көзделген. Бағдарлама іске асқан жағдайда 2021 жылы мынадай көрсеткіштерге қол 
жеткізеді екенбіз: 

1) Ауыл шаруашылығындағы еңбек өнімділігі индексі 2017 жылы – 112%, 2018 жылы – 118%, 
2019 жылы – 196%, 2020 жылы – 228%, 2021 жылы – 267% болған; 

2) Ауыл шаруашылығы өнімінің (көрсетілетін қызметтерінің) нақты көлем индексі 2017 жылы – 
108%, 2018 жылы – 113%, 2019 жылы – 154,2%, 2020 жылы – 170,5%, 2021 жылы – 190,2% болған 

3) Ауыл шаруашылығындағы негізгі капиталға салынған инвестициялардың нақты көлем 
индексі 2017 жылы – 159%, 2018 жылы – 185%, 2019 жылы – 304%, 2020 жылы – 395,3%, 2021 жылы 
– 516% болған; 

4) Тамақ өнімдері өндірісіндегі негізгі капиталға салынған инвестициялардың нақты көлем 
индексі 2017 жылы – 102%, 2018 жылы – 122%, 2019 жылы – 185,2%, 2020 жылы – 204,5%, 2021 
жылы – 221,9% анықталған (1 сурет). 

 

 
 

1 сурет. Ауыл шаруашылығындағы еңбек өнімділігі индексі 
Ескерту – ҚР Ұлттық экономика министрлігі Статистика комитеті 
Жалпы, бұл мемлекеттік бағдарламаны 2017-2021 жылдары іске асыруға республикалық жəне 

жергілікті бюджеттерде көзделген жалпы шығыстар барлығы 2 774,6 млрд. теңгені (РБ – 1 740,1 
млрд. теңге, ЖБ – 768,2 млрд. теңге, басқа көздер – 266,3 млрд. теңге) құрайды. 

Ауыл шаруашылығында елдің жалпы ішкі өнімінің шамамен 5%-ы жасалады. 2015 жылы ауыл 
шаруашылығы өнімдерінің жалпы шығарылымы 3,3 трлн. теңгені, 2016 жылы 3,7 трлн. теңгені, 2017 
жылы 4,1 трлн. теңгені құрады, бұл нақты мəнде 2015 жылдың деңгейінен 23,1%-ға төмен [1].  

Ауылдық жерлердегі əлеуметтік жəне басқа инженерлік инфрақұрылым деңгейі өмір сүру 
деңгейіне сəйкес келмейді. 

Ауылды дамыту мəселелерін шешу түрлі бағдарламалық құжаттарда қарастырылған, бірақ осы 
мақсаттарға жету үшін осы саланы іске асыру үшін күш салу қажет. Əлеуметтік төлемдерге қол 
жетімділіктің шектеулі болуына, маусымдықтың төмендігіне жəне жалақының төмендігіне 
байланысты білікті жұмысшылар аграрлық секторда жұмыс істемейді жəне жалақысы жоғары жұмыс 
орындарына ауысады. 

Бұл білікті ауыл шаруашылығы мамандарының жетіспеушілігіне жəне олардың жетіспеушілігіне 
əкеледі. Сонымен қатар, көптеген ауылшаруашылық кəсіпорындары ауылдық жерлердегі əлеуметтік 
жəне тұрғын үй жағдайларын қолдауға көп қаражат салуға мəжбүр. Бұл ауылшаруашылық 
өнімдерінің өзіндік құнына əсер етеді жəне сол арқылы оның бəсекеге қабілеттілігін төмендетеді. 

Осыған байланысты ауыл халқын дамытудың жалпы мəселелерін шешумен қатар, ауыл 
тұрғындарының өмір сүру деңгейінің жоғары деңгейін қамтамасыз ету үшін ауылдық жерлерде 
экономикалық өсу орталықтарын дамыту қажет. 

Бірінші жартыжылдықта мал басының жалпы өнімі 962,2 млрд. теңгеден 1063,5 млрд. теңгеге 
дейін өсті. теңгені құрады, өсім 10,5% болды. 
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Соңғы жылдары мал шаруашылығы өнімдерін өндіруде оң өсім байқалады. Сиыр еті 477 мың 
тоннаны құрады, бұл ішкі тұтынудың 98% - ын, қой еті 150 мың тоннаны, шошқа еті 86 мың тоннаны 
қамтамасыз етеді. 2018 жылдың қорытындысы бойынша сиыр еті бойынша экспорт көлемі 19,9 мың 
тоннаны, қой еті 3 мың тоннаны, шошқа еті 400 тоннаны құрады. 5 жыл ішінде тұрақты тұтыну өсімі 
кезінде құс етін өндіру көлемі 40% - ға артып, 192 мың тоннаны құрады. Азық-түлік жұмыртқасы 
экспортының қарқыны артып келеді, өткен жылдың қорытындысы бойынша  680 млн. дана жұмыртқа 
экспортталды.Сүт өндіру көлемі 5,7 млн. тоннаны құрады. 

Ірі қара малдың саны 7,2 млн. басқа дейін, қой 18,7 млн. басқа дейін, жылқы 2,6 млн. басқа 
дейін, құс 44,3 млн. басқа дейін өсті. Агроқұрылымдардағы ауыл шаруашылығы малдары мен құс 
басының өсуінің оң динамика сақталуда. 

АӨК дамытудың 2017-2021 жылдарға арналған мемлекеттік бағдарламасы шеңберінде 
Министрлік мал шаруашылығы салаларын дамытудың ұзақ мерзімді салалық бағдарламаларын 
қабылдап іске асыруда. 

Етті мал шаруашылығын дамытудың ұзақ мерзімді бағдарламасы 10 жыл ішінде бордақылау 
алаңдары жəне ет комбинаттарымен кооперацияланып жұмыс істейтін етті мал шаруашылығы мен 
қой шаруашылығында  80 мың отбасылық фермерлік шаруашылықтарды құруды көздейді. 
Бағдарлама сиыр еті мен қой етінің экспорттық əлеуетін арттыруға бағытталған.    

Сүтті мал шаруашылығының ұзақ мерзімді бағдарламасы сүт өнімдерінің импортын 
алмастыруға бағытталған. Жалпы алғанда, өнеркəсіптік жəне отбасылық үлгідегі сүт-тауар 
фермаларының санын арттыру есебінен қайта өңдеу қуаттылығын тиеу үшін сүт өндіру көлемін 1 
млн.тоннаға ұлғайту жоспарлануда. Жылдам нəтижелерге қол жеткізу үшін өнеркəсіптік сүт-тауар 
фермаларын салу қарқынын арттыруды қамтамасыз ету қажет. 

Құс шаруашылығын дамыту бағдарламасы құс етінің импортын алмастыру үшін жаңа өндірістік 
қуаттар құруды көздейді. Құс етін өндіру көлемін 3 еседен артық ұлғайту жоспарлануда. 

Шошқа шаруашылығын дамыту бағдарламасы Қытай нарығына шошқа етін экспорттауды 
дамытуға бағытталған. Жалпы шошқа етін өндіру көлемін 2 есеге ұлғайту жоспарлануда.   

Айта кету керек, 2019 жылы 683 отбасылық ферма 66,7 мың басқа несие алып, 42 мың бас 
аналық ірі қара мал əкелді. Сонымен қатар, 536 фермерлік шаруашылық 210 мың аналық қой сатып 
алуға қаржыландырылды. 

Сүтті мал шаруашылығын дамыту бағдарламасы шеңберінде өнеркəсіптік жəне отбасылық 
үлгідегі сүт-тауар фермаларын салуды қаржыландыру жүзеге асырылады. 

2018 жылы 7 өнеркəсіптік кешен мен 22 отбасылық ферма жаңғыртылып, іске қосылды. 
100 нақты қадам Ұлт жоспары аясында, стратегиялық инвесторлар мен трансұлттық 

компанияларды қайта өңдеу секторына тарту бойынша жұмыстар жүргізілуде. Түркістан облысында 
түйе жəне бие сүтін қайта өңдеу бойынша «Golden Camel Group» ЖШС (Қытай), Павлодар 
облысында «Лакталис» ЖШС (Франция) жобалары іске қосылды 

Өңірлерде малды сою жəне бастапқы қайта өңдеу бойынша заманауи жоғары технологиялық 
кəсіпорындар құру, етті терең өңдеу технологияларын игеру жөніндегі жобалар іске асырылуда. 

Ағымдағы жылы Алматы облысында қуаттылығы тəулігіне 100 бас ірі қара мал, 1500 бас ұсақ 
мал сою бойынша «Емпайр фуд» ЖШС-нің (Иран) ет өңдеу кешенінің құрылысы бойынша жоба іске 
қосылды. 

Биылғы жылы Нұр-сұлтан қаласында қуаты жылына 5 мың тонна ет өндіретін ет-өңдеу 
кешенінің құрылысы бойынша «Ерейментау ақбас» ЖШС пайдалануға беру жоспарлануда. 

Батыс Қазақстан облысында уақытша тоқтатылған Кроун батыс жобасына жаңа инвесторды 
тарту бойынша жұмыс жүргізілді. Ақорда компаниясы осы күзде іске қосу үшін осы жобаны сатып 
алуда. 

Сондай-ақ, Гранд Фарм (ҚХР), Бауманн (Германия), Иналка/Кремонини (Италия) сияқты 
трансұлттық компанияларды ет өңдеу секторына тарту жұмыстары жүргізілуде. 

Сонымен қатар, АҚШ-тың көпұлтты компаниялары өз қаражаты есебінен сиыр етін өндіруге 
арналған заманауи ет өңдеу кешенін салуды жоспарлап отыр. 

Қазір бір топ американдық ғалымдар саланың қазіргі жағдайын қарап, АҚШ компаниялары үшін 
аналитикалық есептер дайындауда. 

Дүниежүзілік банк пен Азия даму банкі ет саласын дамытуға қолдау көрсететін бағдарлама 
əзірлеуде. Қазіргі уақытта тиісті жол картасы əзірленуде. 

Германияның Ауыл шаруашылығы министрлігі ағымдағы жылдың қазан айында қолданыстағы 
сүт фермаларына гранттар мен кеңес беру бағдарламасын ұсынады [3]. 
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Осыған орай, Қарағанды облысының ауыл шаруашылығы салаларындағы көрсетілетін 
қызметтер динамикасы төмендегі суретте көрсетілген (2 сурет) 

 

 
2 сурет. Қарағанды облысы бойынша ауылшаруашылығында көрсетілетін қызметтер 

динамикасы 
Ескерту – ҚР Ұлттық экономика министрлігі Статистика комитеті 
 
2019 жылдың 12 айында Қарағанды облысындағы ауыл шаруашылығы, орман жəне балық 

шаруашылығы өнімдерінің (қызметтердің) жалпы көлемі 338 359,8 млн теңге құрады, бұл 2018 
жылдың сəйкес кезеңінен 2,3%-ға жоғары. 

Ауыл шаруашылығы, орман жəне балық шаруашылығы өнімдерінің (қызметтерінің) жалпы 
көлеміндегі ең үлкен үлес 59,1% құрады. Мал шаруашылығы өндірісі 2018 жылмен салыстырғанда 
4% -ға артып, 1 979,8 млн. АҚШ долларын құрады.  

Ағымдағы жылдың 12 айында мал мен құстың барлық түрлерінің тірі еті 143,4 мың тонна 
өндірді, бұл 2018 жылдың сəйкес кезеңінен 4,8% жоғары. Барлық мал жəне құс етінің етінің көп 
бөлігі шаруа қожалықтарында өндірілуі – 55,3%. 

Мал мен құстың барлық түрлерінің ет өндіру құрылымындағы ең үлкен үлес сиыр етіне тиесілі – 
47,4%. Қой мен ешкі еті – 16,1%, жылқы еті – 20,3%, шошқа еті – 9,2%, құс еті – 6,9%, түйе еті – 0,1% 
құрады. 

Еттің ең көп көлемі Бұқар жырау ауданы – 15,8%, сондай-ақ, Қарқаралы жəне Шет аудандары – 
тиісінше 14,7% жəне 14,5%. 

Сиыр сүтінің өндірісі 2018 жылмен салыстырғанда 3,7% өсіп, 482,7 мың тоннаны құрады. Сиыр 
сүтін негізгі өндірушілер фермалар болып табылады, олардың аймақтық көлемдегі үлесі 54,6% 
құрады. 

Сиыр сүтінің ең көп мөлшерін Шет, Бұқар жырау жəне Қарқаралы аудандарының 
шаруашылықтары өндіреді. Олар аймақтық сүт өндірісінің 44,8% құрайды. 

748 млн. дана тауық жұмыртқасы, бұл 2018 жылдың сəйкес кезеңімен салыстырғанда 3% -ға көп. 
Ауылшаруашылық кəсіпорындары жұмыртқа өндіруде жетекші орынға ие, бұл 12 ай ішінде облыс 
көлемінің 91,7% құрады. Тауық жұмыртқаларының ең көп көлемін Бұқар жырау жəне Абай 
аудандарының ауыл шаруашылығы тауар өндірушілері өндірді – сəйкесінше 54,9% жəне 36,7% [2]. 

 
Кесте 1 
Қарағанды облысының əлеуметтік-экономикалық дамуының (ауылшаруашылығы) негізгі 

көрсеткіштерінің серпіні 
Ауыл шаруашылығы жалпы 
өнімінің (қызметінің) нақты 
көлемі индексі, алдыңғы жылға 
%-бен 17) 99,8 106,0 108,8 101,7 106,2 

одан: 

өсімдік шаруашылығының 
жалпы өнімі  

млн. теңге 73 936,8 84 875,7 95 517,2 106 183,4 121 853,9 
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өсімдік шаруашылығының 
жалпы көлемінің нақты көлем 
индексі, алдыңғы жылға %-бен 94,1 109,6 115,3 98,6 110,7 
мал шаруашылығының жалпы 
өнімі 

млн. теңге 104 879,1 111 812,2 133 103,3 144 285,9 155 131,9 
мал шаруашылығының жалпы 
көлемінің нақты көлем индексі, 
алдыңғы жылға %-бен 104,3 103,5 103,7 103,9 103,0 
Ауыл шаруашылық 
дақылдарының анықталған 
себінділері, мың га 1 030,3 994,7 1 070,8 1 123,0 1 148,5 
Ескерту - https://stat.gov.kz/region/256619/dynamic  

 
Сонымен бірге, Мемлекет басшысы шетелдік инвесторларды ауыл шаруашылығына тарту - 

кезек күттірмейтін мəселе екенін баса айтты. Келіссөздер жалғасуда жəне Қазақстан Үкіметі нақты 
нəтижелерге қол жеткізуі керек. 

Ауылшаруашылық саласына шетелдік жəне ішкі инвестицияларды тарту үшін кəсіпкерлікті 
қолдау үшін тиісті жағдайлар жасалады: басым бағыттарды субсидиялау, жеңілдетілген несиелер мен 
лизинг, агроөнеркəсіптік кешен субъектілері үшін арнайы салық режимі. 

2019 жылғы 28 қазанда Президент «Қазақстан Республикасының кейбір заңнамалық актілеріне 
агроөнеркəсіптік кешенді реттеу мəселелері бойынша өзгерістер мен толықтырулар енгізу туралы» 
Заңға қол қойды. Агроөнеркəсіптік кешеннің міндеті еңбек өнімділігі мен өңделген өнім экспортын 
2,5 есе арттыру болып табылады, бұл агроөнеркəсіптік кешенді дамытудың 2017-2021 жылдарға 
арналған мемлекеттік бағдарламасында көрсетілген. Алайда, мемлекеттік бағдарламаны іске асыру 
үшін қолданыстағы заңнамаға осы заңға түзетулер енгізу қажет. 

 
Əдебиеттер тізімі 

1. Қазақстан Республикасының агроөнеркəсіптік кешенін дамытудың 2017-2021 жылдарға 
арналған мемлекеттік бағдарламасын бекіту туралы Қазақстан Республикасы Үкіметінің 2018 жылғы 
12 шілдедегі № 423 қаулысы  

2. https://stat.gov.kz/region/256619/news/ESTAT342297  
3. https://moa.gov.kz/post/467  
 
 

Влияние блокчейна на основу управления 
 

А.С. Муканова1, М. Бекбулат2 
1м.э.н., преподаватель кафедры Менеджмента 

2студент 2-го курса по специальности «Государственное и местное управление» 
m.bekbulat@inbox.ru 

 
1,2Карагандинский государственный университет имени Е. А. Букетова, г. Караганда 

 
Аннотация: В этой обзорной статье, автор объясняет основы технологии «блокчейн» и ее 

некоторые ключевые концепты. Статья будет интересна людям, что всегда находятся в поисках 
нового, здесь описаны четыре конкретных приложения, которые выделяют технологию. Автор хочет 
доказать тот факт, что «блокчейн» готов быть хорошей заменой уже устаревшей банковской системе. 
Всеобъемлющая тема заключается в том, что все большее число ежедневных операций с участием 
денег, акции и ценных документов могут начать передаваться через распределенные сетевые 
регистры на основе цепочки блоков с криптографической защитой и с более улучшенным уровнем 
детализации. 

Ключевые слова: экономика, блокчейн, криптовалюта, платежи, цифровые деньги, активы, 
инновация. 
 

Мы живем в чудесном веке, где полеты в космос уже никого не удивляют, где один 
изобретатель-энтузиаст может построить целую корпорацию и начать выпускать электромашины. 
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Технологии совершенствуются каждый день во всех аспектах нашей жизни. Но одно остается 
неизменным – банки. Банковские учреждения, что были созданы несколько сотен лет назад, до сих 
пор не претерпели кардинальных изменений. Уже доказано, что сегодняшняя система в ее настоящем 
виде не выполняет полный свой функционал. Слишком часто компании борются с проблемами, 
кризисы становятся все более распространенными, уровень инфляции все более не стабилен, 
государственная задолженность достигает исторических максимумов. Теперь о блокчейне,  почему 
же эта технология, которая в лучшем случае сейчас играет незначительную роль для сегодняшней 
экономики и общества, вызывает столько волнений? Магическая привлекательность технологии 
сконцентрирована в ее обещании.  

Блокчейн обещает решить две фундаментальные проблемы интернета. Первое, факт того, что 
информация может быть скопирована без особых усилий, что обесценивает ее и доверие в момент, 
когда экономические отношения мигрируют в киберпространство. Опишем проблему, ранее отличить 
оригинал от копии в киберэкономике ранее считалось невозможным. Затраты на производство 
цифровых активов стремилось к нулю, что позволяло свободно создавать копии существующего 
актива. Это было и преимуществом и недостатком. Цифровые активы могли быть очень легко 
созданы в больших количествах, также были просты в переносе и защищены от износа. Но блокчейн 
решает проблему путем введения принципа дефицита в цифровой сфере. Платежи одинаковых сумм 
никогда не могут быть скопированы, поскольку они проверены по глобальной компьютерной сети. 
Каждый платеж четко обозначен и отличается от других платежей с помощью этого механизма 
цепных блоков. Блокчейн также позволяет проводить безопасные транзакции независимо от 
вовлеченных лиц. Надежность платежной системы и денежной единицы оба поощряют 
использование системы и стабилизируют ее. Благодаря этим двум аспектам, блокчейн на самом деле 
представляет собой нечто вроде квантового скачка в развитии цифровой экономики.Другим из 
ключевых показателей для любого проекта является оценка стоимость доверия - расходы, которые 
несут стороны сделки, потому что им приходится полагаться либо на их контрагента, либо на 
доверенного посредника, чтобы безопасно совершить сделку. Блокчейн же может снизить эти 
затраты, тем самым преодолев барьер недоверия, путем обеспечения прозрачности и автоматизации 
предполагаемой сделки. Технология может уменьшить учет и сверку процедуры или подготовить 
доступ к услугам. 

Какова основная концепция? Как описано в начале, это тип универсального журнала, или 
бухгалтерской книги, для транзакций всех видов. По своей внутренней механике технология такого 
рода направлена на формализацию всех экономических отношении – это во-первых. Во-вторых, он 
ищет пути сокращения всего экономического документооборота и подчинить его правилам бортового 
журнала. Коротко резюмируя, идея блокчейна – это создание вездесущей технологии, что 
гарантирует прозрачность транзакций, но с другой стороны, требует строго регламентированных 
процессов в хозяйственных операциях.Небольшие государства используют популярность 
криптовалют и технологии блокчейн для повышения своей инвестпривлекательности. В таких 
странах законодательство, регулирующее криптоэкономику, наиболее либерально. В других странах 
позиция более сдержанная, а международные организации, в свою очередь, разрабатывают 
рекомендации и стандарты для формировании национального и наднационального регулирования. 

Финансовый сектор отвергает инновации, которые процветают во всех других сферах нашей 
жизни. Теперь о технологии, блокчейн – это распределённая база данных, у которой устройства 
хранения данных не подключены к общему серверу [1]. Эта база данных хранит постоянно растущий 
список упорядоченных записей, называемых блоками. Каждый блок содержит метку времени и 
ссылку на предыдущий блок. Так как транзакции проверяются, выполняются и регистрируются в 
хронологическом порядке в защищенной базе данных, где они остаются доступны для поиска и по 
первому требованию, что делает ее отличной альтернативой, иль дополнением текущей банковской 
системы.  

Система цифровых денег (биткоин, лайткоин, дэш, эфириум) первое и, пожалуй, самое 
очевидное применение технология блокчейна. Деньги могут быть немедленно переведены в режиме 
реального времени с одного континента на другой, при очень низких затратах и в считанные 
секунды. Вместо ожидания нескольких дней или недель, оплат высоких комиссии, как в случае с 
существующими международными решениями для денежных переводов. Простой протокол 
пересылки почты (SMTP) составляет базовый протокол, по которому пользователи  могут отправлять 
друг другу электронные письма беспроблемным способом, независимо от их поставщика 
электронной почты.     
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Защищенный реестр цифровых активов - первый в списке причин перехода банковской системы 
на блокчейн. Та же технология распределенной бухгалтерской книги предоставляет средства для 
записи и передачи цифровых активов через интернет, при этом активы не могут быть скопированы 
или умножены (таким образом решая проблему двойных расходов, которая ранее была проблемой  
цифровых валют). Реестр цифровых актив представляет собой список умной собственности. Умный 
актив - это ценность, которая зарегистрирована в блокчейне. Реестры цифровых активов могут 
широко использовать блокчейны в качестве системы для записи, передачи и проверки владения 
активами.  

Вторая причина – оптимизация процессов. Под оптимизацией имеет виду не только упрощение и 
ускорение, но и сокращение издержек. Больше не будет смысла строить филиалы, здания для 
обслуживания, офисы для сотрудников, огромные архивы для сохранения базы данных клиентов. 
Вместо этого, банковские приложения на основе блокчейна могут решать многие вопросы [2]. Не 
будет необходимости в отправке запроса в кредитное бюро, ведь вся информация о всех клиентах 
будет распределена и сохранена в общем реестре всех банков мира.  

Кибербезопасность – это третье. По данным «statistickbrain» только за 2016 год с банковских 
карт по всему миру было украдено более 5 миллиардов долларов. Централизованные базы данных 
являются привлекательной целью для хакеров, ведь осуществлять DDoS атаки на одну конкретную 
базу легче, нежели развертывать силы на все используемые компьютера мира [3]. В то же время,  
записи децентрализованного хранения, защищенные криптографическими сигнатурами на 
блокчейнах, могут существенно улучшить кибербезопасность. Большой пользовательский контроль и 
учет личных данных является ожидаемой особенностью децентрализованных решений.  ИИ 
(искусственный интеллект) встроен непосредственно в работу сети через сложный протокол, который 
автоматически идентифицирует, проверяет, подтверждает и направляет транзакции в сети. 
Результатом является надежная и долговечная система. 

Одна из самых интригующих идей, разрабатываемых в блокчейн-индустрия - это каналы 
оплаты. Канал платежа является авто возобновляемым или нет финансовым контрактом, 
выполненным с течением времени в три шага:  

- одна сторона открывает платежный канал с одной или несколькими сторонами и публикует 
файл условного депонирования предоплаты в файле;  

- вторая сторона в свою очередь создает отдельный «денежный котел» на ту сумму, что 
запрашивает вторая сторона;  

- и с течением времени сделка совершается, после обновляется или закрывается;  
Идея возникла для микроплатежей, где поэтапные транзакции не имеют смысла и 

автоматизированное договорное соглашение может поддерживать совокупное потребление. На 
сегодняшний день предпринимаются попытки устранить ограничения пропускной способности, 
связанные с блокчейном. Приложение обычно включает в себя перемещение большинства 
транзакций вне цепочки, и периодически записывать «нетто» на цепочке. Другие усилия 
сосредоточены на альтернативном механизме достижения консенсуса, такие как «доказательство 
заинтересованности», которые все еще в значительной степени не проверено и рискует быть 
подконтрольным в руках одной сторон, что накапливают большие мощности. Также пытаются 
поделить блок на несколько более мелких цепочек, которые могут быть связаны между собой, но в 
следствии этого повышается риск того, что любая из этих мини-цепей может оказаться уязвимой. 
Между тем, есть многообещающие доказательства с «нулевым знанием», и другие предложения по 
защите конфиденциальности в децентрализованных сетях.  

Таким образом, предложения по решению проблем масштабируемости и конфиденциальности 
также может повлечь за собой некоторую форму компромисса. Использование блокчейна или 
распределенного регистра для конкретных задач использования будет включать оценку 
соответствующих компромиссов и оптимизацию размеров, которые наиболее важны для этого 
приложения. Разрешенные блокчейны разрабатываются для большинства предприятий. Приложения 
могут демонстрировать значительно отличающиеся свойства, чем децентрализованные блокчейны 
обсуждались выше. Скорее всего, они будут работать как стационарные системы. Тем не менее, 
переходя на общую книгу, оцифровывая и оптимизируя процессы, которые в настоящее время сильно 
ручные или громоздкие, вся кривая затрат может быть смещена в сторону понижения, уменьшая 
общие транзакционные издержки.  

И в заключении хотелось бы подытожить, что все четыре предложения расстроенные в этой 
статье, могут оказаться положительный экономический эффект на финансовую ситуацию в мире.  Из 
этого анализа вытекает, что многие ежедневные операции с деньгами, активами и документами могут 
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начать проводиться в цифровых сетях с криптографической безопасностью. Учитывая, что для 
передачи товаров и услуги, меньше физической инфраструктуры может потребоваться для этого.  
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Түйіндеме: Нарықтық экономика жағдайындағы стратегиялық жоспарлау логикасы жəне 

заманауи озық тəсілдері қарастырылыған. Стратегиялық жоспарлаудың принциптері мен заманауи 
тəсілдері ұсынылған. Стратегиялық жоспарлау логикасының құрылымдық элементі -қоғам 
қажеттілігінің құрылымы мен көлемін, оның жоспарлы кезеңіндегі жеке жүйе ішін жан-жақты 
зерттеу. Баланстық тəсіл ұлттық экономиканың дамуын болжауда жəне талдауда негізгі құрал болып 
есептелетіндігі пайымдалған. Экономикалық-математикалық үлгілер мен тəсілдер əлеуметтік 
жүйелердің тепе-теңдігін қамтамасыз ететіндігі дəлелденген. Макродеңгейде жүзеге асырылатын 
стратегиялық жоспарлауда мақсаттар мен міндеттер басқарушы партиялардың бағдарламалық 
нұсқауынан шыға отырып, жобаланатындығы көрсетілген. 

Кілт сөздер: Мақсаттар, стратегия, жоспарлау, стратегиялық жаһандану логикасы, тəсілдер, 
əлеуметтік-экономикалық даму. 

 
Жаһандану жағдайында нарықты тұлғалардың макро жəне микро деңгейде қалыпты қызмет 

атқарылуы маңызды шарттарының бірі стратегиялық жоспарлау құралын пайдалану болып 
табылады.  

Стратегиялық жоспарлау логикасының мазмұны оның келесі құрылымдық элементтері арқылы 
ашылады: 

1. Стратегиялық жоспарлаудың субъектісі жоспарлы кезеңде көрсетілетін мақсаттық жүйесін 
немесе мақсаттар тізбесін қалыптастыру жəне анықтау (стратегиялық жоспарлаудың логикасының 
жіберілу тəсілі, оның басты идеясы). 

2. Алдағы жоспарланбақты кезеңде стратегиялық жоспарлау объектісінің дамуының орындалу 
деңгейін талдау жəне осы кезеңнің басына жетістік деңгейі мен оның құрылымының параметрлерін 
нақтылау. 

3. Стратегиялық жоспарлаудың сəйкес объектісінің функцияларын анықтау нəтижесінде, 
жоспарланған кезеңде нысандар қажеттілігінің құрылымын жəне көлемін анықтау. 

4. Жоспарлы кезеңнің  басындағы жəне қайтадан құрылатын жоспарлы кезеңдегі 
ресурстардың құрылымы мен көлемін анықтау. 

5. Стратегиялық болжамдар, бағдарламалар мен жоспарлар түріндегі басқару шешімдерін 
дайындау жəне қажеттіліктерді  маңызы бойынша ранжирлеу, бағамдау негізінде, олардың 
арасындағы сəйкес келіспеушілікті, уақытша қайшылықтарды шешу арқылы əртүрлі деңгейдегі 
əлеуметтік-экономикалық жүйеішілік ресурстар мен қажеттіліктерді теңестіру. 

Стратегиялық жоспарлау логикасының тізбектелген элементтерінің ішінен əрқайсысының 
мазмұнын қарастыралық. 
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Стратегиялық жоспарлау логикасының мазмұны мен мəнін анықтаудан жоспарлы кезеңде сəйкес 
əлеуметтік-экономикалық жүйелер алдында қойылатын мақсатын қалыптастыру процесі орталық 
орынды иемденетінін байқаймыз. 

Стратегиялық жоспарлауды ұйымдастыру мен басқарудың негізгі принциптерінен басқа, келесі 
арнайы немесе локальді принциптері бар:  

1. Жетекші буындарды бөліп алу негізінде оңтайлы қатынас орнату принципі. Бұл принциптің 
мəні оңтайлылық критериін ұстана отырып басқарылатын кіші жүйелердің элементтері арасында 
тиісті қатынастар орнату. Оңтайлы критерийлер ретінде төмендегілер қолданылуы мүмкін: 

- стратегиялық жоспарлау мəселесін шешу үшін қажетті уақыт; жоспарлы шешімдерді жүзеге 
асыру үшін қажет инвестиция көлемі, немесе қажетті материалдар көлемі; 

- жоспарлы міндеттерді шешу үшін қажет адамдар саны. 
Макродеңгейдегі жетекші буындар - стратегиялық жоспарлаудың нысандарының құрылымдық 

элементтері (тіршілік ету сфералары; экономиканың жəне оның салаларының дамуына əкелетін 
салалар мен аймақтар, əлеуметтік міндеттерді шешу). 

Макродеңгейде - өндірістің жекелеген учаскелері, технологиялық процесстер, маркетингтің, 
менеджменттің жекелеген бағыттары. 

Сыртқы, ішкі жағдайлардың өзгеруіне орай стратегиялық жоспарлау нысандары да, оның 
жетекші буындары да өзгереді. 

Жетекші буындарды бөліп қарастыру - əлеуметтік-экономикалық жүйелерде тепе-теңдіктің 
болуы үшін қажетті шарттар, олар стратегиялық жоспарлаудың маңызды бағыты. 

2. Болжамдардың стратегиялық бағдарламалар мен ережелердің бірлігі жəне кешенділік 
принципі. Əр түрлі жоспарлы құжаттардың бірлігі біріңғай көрсеткіштер, біріңғай тəсілдер арқылы 
қамтамассыз етіледі. Коммерциялық ұйымдардың, стратегиялық жоспарлардың бөлігі, олардың 
құрылымдық бөлімшелерінің жоспарларының үйлестірілуі арқылы қамтамассыз етіледі. 

Болжамдардың, бағдарламалардың, жоспарлардың кешенділігі стратегиялық жоспарлау 
нысандарының дамуын анықтайтын ішкі жəне сыртқы факторларда ескеру нəтижесінде жүзеге асады. 

3. Стратегиялық бағдарламалар мен жоспарлардың орындалуын жəне орындалуының 
тексеруіне мүмкіндік жəне оларды жасау процесстерін бірлігі принципі. 

Бұл принцип талаптарын жүзеге асыру төмендегілерді білдіреді: 
- жоспарлы тапсырмаларды атқарушыларға уақытында əкеткізіп отыру; 
- экономика жəне оның элементтердің көзделген параметрлеріне стратегиялық шешімдердің 

сəйкестігін тексеру; 
Көздеген мақсаттардың жəне көрсеткіштердің орындалуын тексеру жəне келесі мəселелерді 

шешу: 
-   стратегиялық жоспарлау үрдісінде жіберілген қателіктерді айқындау; 
- қолданылмаған ресурстарды, мүмкіндіктерді айқындау жəне оларды ұдайы өндіріс үдерісіне 

қосу; 
- жоспарланбақшы нысандағы диспропорцияларды байқап, оларды түзету бағытында шаралар 

қолдану; 
- жоспарлы тапсырмаларды орындау барысында пайда болған жаңа қажеттіліктерді айқындау, 

оларды қанағаттандыру үшін жаңа ресурстарды іздестіру. Тəжірибе көрсеткендей, стратегиялық 
жоспарлауда, бағдарламаларда, болжамдарда келесі əдістер қолданады: Оларға келесілер жатады: 

- стратегиялық немесе эвристикалық тəсіл; 
- стратегиялық əлеуметтік-экономикалық тандау тəсілі; 
- тікелей инженерлік-экономикалық есептеу тəсілі; 
- баланстық тəсіл; 
- экономика математикалық тəсілдер мен үлгілер; 
- жүйелік талдау мен синтез əдісі. 
Эксперттік (бағалау) немесе эвристикалық тəсіл. Олар жанама, толық емес ақпаратқа, 

индустрияға негізделіп жасалады. Олар нақты келесілерде қолданылады: 
а) жалпы əлеуметтік зерттеу негізінде тұрғындардың белгілі бір тобының жоспарлаудағы 

мəселеге көз қарастары; 
б) сарапшылардың жүйелі жұмыстарын ұйымдастыру, сарапшылар тиісті білім 

салаларындағы жоғары мамандандырылған мамандар; 
в) өздерінің ерекше білім жүйелері негізінде сараптама жұмысын ұйымдастыру. Сараптама 

тəсілдері көбінесе құрылымдық емес жəне өз құрылымды мəселелерді шешуге бағытталған. 
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Əлеуметтік-экономикалық талдау тəсілі. Бұл тəсіл əлеуметтік-экономикалық өмірді жан-жақты, 
толық талдауды көздейді. 

Талдау кездінде келесі тəсілдер қолданылады: салыстыру, стратегиялық жоспарлаудың ірі 
объектілерін таңдамалы зерттеу, топтастыру, баланстық айрмашылықтарды есептеу, индексті 
есептеу, негізгі компоненттер тəсілі. əлеуметтік-экономикалық талдау тəсілі барлық деңгейдегі 
мəселелерді шешуге қолданылады. 

Тікелей инженерлік-экономикалық есептеу тəсілі өндіріс көлемінің өсімін жобалау, инженерлік-
экономикалық есептеулерге негізделеді. Яғни нарыққа бұл тауар түрінің керектігі, оны өндіру 
мүмкіндіктері. Өндіріс кəсіпорында мұндай есептеулер келесілерді өз бойына кіргізеді: өндіріс күшін 
қолдануды жақсарту, шикізат, материал, жанармай, энергия, еңбек ресурстары (персонал); өнімнің 
өзіндік құнын төмендету жəне т.б. 

Инженерлік-экономикалық есептеулер нормалар жүйесіне негізделетін. келесі топтар 
қолданылады: 

1. Өндірістің негізгі қорын қолдануға негізделген норма. 
2. Айналым құралдарын (шикізат, материалдар) қолдануға негізделген норма. 
3. Еңбек күшінің жұмсалуы жəне бұйымның өңімділікті (өндіру нормасы, еңбек уақытын 

жұмсау нормасы) нормасы. 
4. Өндіріс процестерін ұйымдастыру нормасы (құрал-жабдықты жөндеуге кеткен уақыт, шикізат 

қорының жинақталуын, материалдар жəне т.б.) 
5. Өнім сапасының нормасы (өнімде пайдалы заттардың болуы, сенімділік көрсеткіші жəне т.б.) 
6. Капитал салымдарының өлшемі, капиталдың қамтылу нормасы жəне с.с. 
7. Өндіріс жəне айналым шығындарының нормасы, рентабельдік нормасы. 
Инженерлік-экономикалық есептеу əдістері стандартты жəне құрылымдық мəселелерді шешуге 

қолданылады. 
Баланстық тəсіл. Стратегиялық жоспарлаудағы баланстық тəсіл болып: бір-біріне тəуелдік 

көрсеткіштердің тұтастығын, байланысын қамтамасыз ететін əдістер жиынтығы түсініледі. 
Оның көмегімен келесіні жасауға болады: елдегі каржылық жəне материалдық ағымдардың 

бағытын, экономикадағы материалдық-заттық жəне бағалық пропорцияларың, болашаққа олардың 
сандық параметрлерін анықтауға, əлеуметтік-экономикалық жүйенің тепе -теңдігі туралы ақпарат 
алуға, қоғам қажеттілігін қамтамассыз ету үшін материалдық негізді құру жəне т.б. 

Фирма деңгейінде қолданылатын баланстар келесілер туралы ақпарат алуға мүмкіндік береді. 
Олардағы өндіріс күшінің барлығы, жоспарланатын деңгейге олардың динамикасы, қолданылу 
деңгейі, маркетингтік мониторингте фирма өнімін өндіруді жоспарлау, құралдардың жəне өндіріс 
қуаттарының өндірісте қолдануды уақыты туралы нақты ақпарат алуға, персоналдық жұмыс уақыты, 
оның құрылымын жəне экономикадағы бағыттарын, фирманың жоспарын бюджеттік дайындауға, 
оның алдында тұрған басқа да мəселелерді шешуге мүмкіндік береді. 

Экономикалық-математикалық үлгілер мен тəсілдер. Стратегиялық жоспарлау тəжірбиесінде 
экономикалық-математикалық модельдер ерекше орын алады. Стратегиялық жоспарлауда 
қолданылатын экономикалық-математикалық модельдердің негізгісі: үлттық шоттар жүйесі, 
«шығын-өндіру» балансттық кестесі, салааралық өндіріс балансын жəне өндіріс жəне қызметті болу, 
қаржылық ресурстармен шығындар балансын, техника-өндірістік қаржылық жоспардың матрицалық 
үлгілері, модельдер жəне т.б. 

Экономикалық-математикалық үлгілер мен тəсілдер құрылымдық жəне күрделі құрылымдық 
мəселелерді шешуге негізделген. Сызықтық бағдарлау арқылы өндірістік жоспарлаудың мəселелері 
шешіледі. 

Экономикалық тəуелділіктердің көбісі сызықтық, динамикалық, стохастикалық бағдарламалар 
(параметрлік) дамуын тапты. 

Жүйелік талдау жəне синтез əдісі. Жүйелік талдау мен синтез əдісінің стратегиялық 
жоспарлауда қолданылатын ерекшелігі экономикалық жүйелерді, олардағы бөлшектерді бөлу, 
талдау, соның негізінде негізгі буындар, «əлсіз жақтар», дамудағы негізгі мəселелер анықталады. 

Ұйымның талдау негізінде жаңа жоспардың бастапқы позициялары анықталады. Талдау мен 
синтез əдістемелік біртұтастықты құрайды. Жүйелік талдау мен синтез тəсілі стратегиялық 
жоспарлаудағы барлық мəселелерді шешуге қолданылады. 

Басқарудың жəне стратегиялық жоспарлаудың кез келген мəселесін шешу нақты бір логиканы 
талап етеді.  

Қазақстан Республикасының əлеуметтік-экономикалық даму тұжырымдамасын жасау 
процесінде басқарманың сəйкес субъектілерінің бағдарламалық нұсқауынан басқа да келесідей 
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болжамды жұмыстардың материалдары қолданылады: а) ғылыми-техникалық прогресс жəне оның 
əлеуметтік-экономикалық зардаптары; б) экономикалық өсім жəне құрылымдық өзгерістер; в) 
табиғатты пайдалану масштабы мен қоршаған орта (экология) сапасының өзгерісі; г) ішкі 
экономикалық жағдайлардың өзгерісі. Елдің əлеуметтік-экономикалық дамуының тұжырымдамасы 
нақтылықтың қажетті дəрежесін иемдену үшін тұжырымдама мазмұнын нақтылайтын жəне 
жобалайтын əлеуметтік-экономикалық міндеттер бөлініп көрсетіледі [1, с. 1]. 

Жоспар алдындағы кезеңде стратегиялық жоспарлау объектісінің жағдайының басталу деңгейін 
анықтау - жоспарлау логикасының екінші маңызды процедурасы. Бұл процедураның мəні жоспар 
алдындағы кезеңде болған қолдағы өндіріс қуаттылығымен, еңбек ресурстарымен жəне өндірістің 
басқа факторларымен алдын ала анықталған шамада, жылдың соңғы базистік кезеңінде 
фирмалардың, корпорациялардың, ұлттық экономиканың даму фактісімен анықталады. 

Ұлттық экономиканың даму деңгейін талдау даму қарқынын кешенді зерттеуді, əрбір сала 
ішіндегі құрылымдарды, салалар арасындағы, аймақтар шекарасында, аймақаралық жəне мемлекет 
аралық пропорцияларды қамтиды. Жоспар алдындағы кезеңде əлеуметтік-экономикалық даму 
деңгейін бағалау елдің Ұлттық экономикасының жағдайын талдау мен аяқталады. Əлемнің барлық 
елінде дамушы экономикалық қатынастарда ұқсас көрсеткіштермен осы деңгейді салыстыру 
уақытында жүзеге асырылады [2, с. 5]. 

Микродеңгейде келесі процестерде сыртқы жəне ішкі ортаны талдауды жүзеге асыру 
түсіндіріледі: ұйымның əлеуетін қолдану, оның əлсіз жəне əлді жақтары; мүмкін бəсекелестер оның 
болжамды іс-əрекеттері; салалардың бəсеке ортасының жағдайы, оның даму песрпективалары; 
қозғаушы күштер; макроортаның құрамы, оны құрастырушылар жəне оның ұйымдарға əсері (ереже 
ретінде талданады: əлеуметтік, экономикалық, құқықтық, саяси жəне технологиялық 
құрастырушылар). 

Қоғам қажеттілігін əртүрлі тауарлар мен қызметтерде анықтау стратегиялық жоспарлау 
логикасының маңызды процедурасы болып табылады, кез келген фирма, корпорация, қоғамдық 
институттар адамдар қажеттілігін қанағаттандыру үшін пайда болады жəне қызмет атқарады. 
Қажеттілік - бұл адам: біріншіден, жеке биологиялық ерекшелігімен; екіншіден, қоғам жүйесінің 
құраушы бөлігі (элементі) болып табылатынын; үшіншіден, сыртқы ортамен (қоғаммен, тірі жəне өлі 
табиғатпен) - өзара əрекет етуші ретінде өмір сүруінен туындайтын адамның (адамдар тобы, жалпы 
қоғам) спецификалық жағдайы. 

Қоғам қажеттілігі - бұл қиын, полиқұрылымдық, динамикалық жүйе. Оның ішкі жүйелері болып 
келесілер табылады: 

а) материалды игіліктердегі қажеттіліктер; 
б) материалды емес қажеттіліктер. 
Материалды қажеттіліктердің ішкі жүйесі маңызды заттай формасын иемденетін игіліктегі 

қоғам қажеттілігін көрсетеді. Оның негізгі элементтері болып өндіріс (ағымдық) кажеттілігі, жинақ 
қажеттілігі, халықтың өндірістік емес қажеттілігі, ғылыми мекемелердің қажеттілігі табылады. 

Материалдық емес қажеттіліктердің ішкі жүйесі заттай формасы жоқ қызметтер нəтижесінде, 
ұлттық экономика саласында құрылған рухани əлеуметтік игіліктерде қоғам қажеттілігін көрсетеді. 

Қоғам өмір сүрі үшін жəне даму үшін оның қажеттілігінің міндетті элементі болып 
экономиканың нақты секторы (оның құрамына материалды-заттай формада игіліктер өндіретін 
кəсіпорындар кіреді) деп аталатын салалық қажеттіліктер табылады. Қоғамның жұмыс уақыты мен 
негізгі капиталдың (өндірістік қуаттылық) элементтер бөлігі өндірістік қажеттілігінің иемденуші 
мөлшеріне кететін өнімді, ауыл шаруашылық жəне өнеркəсіпте өндіретін кəсіпорындар қызметін 
қамсыздандыру үшін шығындалуы қажет [3, с. 59]. 

Ағымдағы өндіріс қажеттілігі «Ресурстар жəне қолдану» балансындағы ақпараттар негізінде 
анықталады. Бұл баланс ішкі нарықта өнімді пайдаланудың толық көлемін анықтауға мүмкіндік 
береді. Ол өнім жəне отын ресурстарының басты түрлерінің кенішінде табиғи түрде құрастырылады. 
Оның қағидалы сызбасы келесі түрді иемденеді. 

 
Кесте 1 
«Ресурстар жəне қолдану» балансының жалпы сызбасы 

I. Ресурстар - барлығы II. Қолданылғандар – барлығы 

оның ішінде: өндірістік оның ішінде: ішкі нарықта 
импорт экспорт 

жылдың басындағы қорлар жылдың соңындағы қорлар 
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Тұтынуда халық қажеттілігінің анықталу маңызды орын алады. Тұтынудың базистік деңгейі 
ҰШЖ (ұлттық шоттар жүйесі) статистикасының, халық бюджетінің, ауыл шаруашылық өнімінің, 
тауар айналымының, қызмет көрсету сферасының статистикасы негізінде анықталады. Перспективаға 
есептеу үшін нақты қолда бар ақшалай табыстар, жинақтық мүмкін динамикасын, ең төменгі құн 
көрістің, тұтынудың ғылыми жəне рационалды нормаларын, баға деңгейімен табыс өсіміне тəуелді 
тауарлар мен қызметтерге сұранымның икемділік коэффициентін, азық-түлік ресурстары балансының 
мəліметтерін есептеу қолданылады. Халықтың саналы қажеттіліктерін қамтамасыз ететін негізгі 
азық-түлік жəне азық-түліктік емес тауарлардың тұтыну нормалары ұзақ мерзімді перспективаға 
жоспарлы есептеуде, сонымен қоса, тауарларды тұтынудың нақты жетілген жəне болжамдалған 
деңгейімен салыстыру үшін бағыттаушы ретінде қолданыла алады. 

Ғылыми мекемелермен қажетті, материалды ресурстардың қажеттілігі олардың зерттеу 
жұмыстарының перспективаларынан шыға отырып анықталады [4, с. 327]. 

Қажеттілікті қанағаттану шаруашылық субъектілерде, қоғамда сəйкес ресурстардың болуын 
болжамдайды. Олардың көлемін есептеу стратегиялық жоспарлау логикасының төртінші элементінің 
мазмұны болып табылады. 

Қоғам ресурстары - бұл оның əлеуеттері: табиғи-ресурстық, еңбектік, ғылыми-техникалық, 
экономикалық, əлеуметтік, рухани, сыртқы саяси. Əлеует (латын тілінен: потенция, сила, мощь)-
қандай да бір облыста қаражаттар мүмкіндігін иемденетін жиынтық. Əлеует қоғам құрылымын 
аналогиялық типология ретінде жіктейді. Стратегиялық жоспарлау үшін үлкен мəнді келесі 
жіктемелер иемденеді: 

а) қоғамның өмір сүру сферасы бойынша: экономикалық, əлеуметтік, экологиялық, рухани, 
саяси, кұқықтық; 

б) өндіріс күшінің элементтері бойынша: табиғи-ресурсты, еңбектік, ақпараттық, техникалық, 
ұйымдық; 

в) ұлттық экономиканың салалары бойынша: 
өнеркəсіптік, құрылыстық, аграрлы, көліктік, қаржы-несиелі, əлеуметтік-инфрақұрылымдық; 
г) аймақты таксоном бойынша: 
федерация, қалалар, аудандар, аймақтар жəне т.б. субъектілері. 
Қоғамға жатқызылатын ресурстар, оның жоспарлы кезеңдегі жеке жүйе ішімен тұтынымдық 

элементтері екі топтан тұрады: 
А) қолдағы ресурстар; 
Ə) жоспарлы кезеңде құрылатын ресурстар; 
Ағымдық (оперативті) жоспар үшін қолдағы ресурстар басты орын алады. Орта мерзімдік 

стратегиялық жоспарлауда ресурстардың екі түрінің де маңыздылығы бірдей. Стратегиялық ұзақ 
мерзімді жоспарлауда жоспарлы кезең ішінде құрылған ресурстар шешуші мəнді иемденеді. 

Қоғамдық жəне жеке тұтынуды кешенді есептегеннен кейін жəне экономикалық, əлеуметтік 
жəне рухани дамуы үшін қоғамға жатқызылатын ресурстарды анықтау, сонымен қатар шаруашылык 
субъектілер перспективада олардың қалыпты жұмыс істеуге қамтамасыз етуі үшін өте ауыр жұмыс - 
ресурстар мен қажеттіліктерді өзара оптимальді сəйкестікке əкелуге келісімдік келеді. Бұл 
стратегиялық жоспарлау логикасында ақырғы саты болып табылады. 

Жоспарлы кезеңде ресурстар көлемі əрқашан бар, кейбір соңғы шама, келісімге басты мəселені 
болып қоғамның жəне оның шаруашылық субъектілерінің барлық ресурстық əлеуетінің, өндірістің 
тиімділігін қамтамасыз ету табылады. Бұл сатыда маңызды белгісі бойынша қажеттіліктерді 
топтастыру, бағамдау, қажеттіліктерді қанағаттандыруда басымдық жүйені бөліп көрсету үлкен 
мəнге ие. Тек қана қажеттілік пен ресурстар арасындағы сəйкестік негізінде стратегиялық жоспарды 
қалыптастырып жəне болжамдау жұмысын аяқтауға болады. 
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мен іске асырудың тиімділігі 
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Түйіндеме: Мақалада аумақты дамыту бағдарламаларын əзірлеу қажеттілігі анықталып, 

«Қарағанды облысын дамытудың 2016-2020 жылдарға арналған бағдарламасын» əзірлеу мен іске 
асыру барысындағы артықшылықтар, кемшіліктер мен сəйкессіздіктер көрсетілген. Жасалған талдау 
негізінде Қазақстандағы аумақты дамыту бағдарламаларын əзірлеудің əдістемелік негіздерін 
жетілдіру жолдары ұсынылған.  

Кілт сөздер: өңір, аумақтық даму бағдарламасы, мемлекеттік бағдарлама, мемлекеттік жоспарлау 
жүйесі, нысаналы индикаторлар, талдау, жоспарлау. 

 
Қазақстанда аумақтық даму бағдарламаларын əзірлеу тəжірибесі «Қазақстан Республикасында 

салалық (секторалдық) жəне өңiрлiк бағдарламаларды əзiрлеу мен iске асыру ережесi туралы» 
Қазақстан Республикасы Үкіметінің 2004 жылғы 26 ақпандағы N 231 қаулысына [1] сəйкес жүзеге 
асырылған, алайда «Салалық бағдарламаларды əзірлеу, іске асыру, мониторингілеу, бағалау жəне 
бақылау ережесін бекіту туралы» Қазақстан Республикасы Үкіметінің 2010 жылғы 18 наурыздағы № 
218 Қаулысымен [2] аталмыш құжаттың күші жойылды. 

Қазіргі таңда «Қазақстан Республикасындағы мемлекеттік жоспарлау жүйесін бекіту туралы» 
Қазақстан Республикасы Үкіметінің 2017 жылғы 29 қарашадағы № 790 қаулысына [3] сəйкес аумақты 
дамыту бағдарламалары мемлекеттік жоспарлау жүйесі құжаттарының қатарына енеді. Құжатқа 
сəйкес стратегиялық жəне бағдарламалық құжаттарды, мемлекеттік органдардың стратегиялық 
жоспарларын, өңірлерді дамыту бағдарламаларын талдау, үлгілеу, басымдықтарын, нысаналы 
көрсеткіштерін, стратегиялық мақсаттары мен міндеттерін айқындап, оларға қол жеткізу, ресурстық 
қамтамасыз ету жолдарын айқындау үдерісін əзірлеу болып табылады. 

Аталған құжатқа сəйкес аумақты дамыту бағдарламалары 5 жылға əзірленеді. Бұл мерзімнің 
таңдалу себебі елдің Стратегиялық даму бағдарламасының 10 жылға жоспарлап құрылу себебінен 
осы стратегияда белгіленген мақсаттарға қол жеткізу үшін жəне өңірлік бағдарламаны құру кезіндегі 
жоспарлау процесін жеңілдету үшін екі бесжылдыққа бөлу бекітілген. 

Яғни, аумақтық бағдарламалар «Қазақстан-2050» Стратегиясы, «Қазақстан Республикасының 
2025 жылға дейінгі Стратегиялық даму жоспары», «Елді аумақтық-кеңістікте дамытудың болжамды 
схемасы», мемлекеттік бағдарламаларды, мемлекеттік органдардың стратегиялық жоспарларлары, 
əлеуметтік-экономикалық даму болжамын іске асыру мақсатында əзірленуде.  

Аумақты дамыту бағдарламасының құрылымы мынадай бөлімдерді қамтиды: 
1) паспорт (негізгі сипаттамалары); 
2) ағымдағы жағдайды талдау; 
3) негізгі бағыттар, мақсаттар, нысаналы индикаторлар (көрсеткіштер) жəне оларға қол жеткізу 

жолдары; 
4) қажетті ресурстар.  
Бізбен талдауға алынған «Қарағанды облысын дамытудың 2016-2020 жылдарға арналған 

бағдарламасы» [4] келесі бөлімдерден тұрады: 
Бөлім 1. Бағдарлама паспорты 
Бөлім 2. «Ағымдық жағдайды талдау». Бұл бөлім «Аумақтың əлеуметтік-экономикалық 

жағдайын талдау», «Аумақтың орташа шұғыл басымдылықта тұрақты əлеуметтік-экономикалық 
дамуының жəне бəсеке артықшылықтарын, негізгі мəселелерінің, тəуекелдерінің, ұстап тұру 
факторларының кешенді сипаттамасы» деген екі бөлімшелерден тұрады. Əр бөлімшеде салалар 
бойынша талдаулар жүгізілген. 

Бөлім 3. «Негізгі бағыт, мақсаттар, нысаналы көрсеткіштер мен оларға қол жеткізу жолдары». 
Аталмыш бөлім Қарағанды облысын дамытудың негізгі 6 бағытын қамтиды. Олар: 

Бағыт 1. Экономика 
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Бағыт 2. Əлеуметтік сала 
Бағыт 3. Қоғамдық қауіпсіздік жəне құқықтық тəртіп 
Бағыт 4. Инфрақұрылым 
Бағыт 5. Экология жəне жер ресурстары 
Бағыт 6. Мемлекеттік қызметтер 
Бөлім 4. Қажетті ресурстар. 
Енді осы бағдарламаны ҚР Ұлттық экономика Министрінің «Қазақстан Республикасындағы 

мемлекеттік жоспарлау жүйесінің кейбір мəселелері туралы» бұйрығына [5] сəйкестігіне талдауға 
көшейік. 

Мазмұны жағынан бағдарламада жалпы 105 индикатор бар. 1-ші кестеде əр бағыт бойынша 
индикаторлар саны көрсетілген (кесте 1). 

 
Кесте 1 
Қарағанды облысын дамытудың 2016-2020 жылдарға арналған бағдарламасында көрсетілген 

индикаторлар саны: 
№ Бағыт Индикаторлар саны 
1 Экономика 27 
2 Əлеуметтік сала 39 
3 Қоғамдық қауіпсіздік жəне тəртіп 12 
4 Инфрақұрылым 13 
5 Экологиялық жəне жер ресурстары 13 
6 Мемлекеттік қызметтер 1 
Ескерту – кесте автормен құрылды 

 
Жоғарыдағы кестеден əр салада индикаторлар санының едəуір айрықшаланатынын байқауға 

болады. 
Бағдарламаның паспортына тоқтала кетсек. «Атауы», «Əзірлеуге арналған негіздеме», 

«Облыстың негізгі сипаттамалары», «Негізгі бағыттары», «Мақсаттары» деген бағандардағы 
ақпараттар дұрыс келтірілген. Бірақ нысаналы көрсеткіштер бағанындағы бірнеше сəйкессіздікті атап 
өту керек. 

1. «Экономика» бағыты бойынша «Алдыңғы жылға қатысты %-бен өңдеу өнеркəсібіндегі 
еңбек өнімділігінің таза өсімі» [4] индикаторы артық деп есептейміз. Біздің ойымызша, «2015 жылға 
қатысты %-бен өңдеу өнеркəсібіндегі еңбек өнімділігінің таза өсімі» индикаторы да жеткілікті. 

2. «Экономика» бағыты бойынша «2012 жылғы деңгеймен салыстырғанда машина жасаудағы 
еңбек өнімділігінің үлестік артуы» [4] индикаторындағы 2012 жылғы көрсеткішпен салыстыру 
қолданыстағы заңнамаға сəйкес келмейді. Себебі ҚР Ұлттық экономика Министрінің «Қазақстан 
Республикасындағы мемлекеттік жоспарлау жүйесінің кейбір мəселелері туралы» бұйрығының 7-ші 
тарауының 140-шы пунктінде [5] жазылғандай «нысаналы көрсеткіштер бағдарлама əзірленетін 
жоспарлы қезеңнің алдындағы соңғы 2 жылда нақты қол жеткізілген мəндерді көрсетумен 
келтіріледі» делінген. 

3. «Экономика» бағыты бойынша «Ұйымдастырылған шаруашылықтардағы ірі қара мүйізді 
жəне ұсақ қара мүйізді мал басының үлесі» көрсеткішінде [4] «ірі қара мал», «кішкентай мал», 
«тұқымды өзгерістерге қатысатын ірі қара мүйізді жəне ұсақ қара мүйізді мал үлесі», «ірі қара мал», 
«кіші мал» терминдерінде «кішкентай мал» жəне «кіші мал» сөздерінің дұрыс қолданбауында. 

4. Əлеуметтік бағыт бойынша «Жаратылыстану-математика пəндері бойынша мектеп 
тамамдаушылардың арасында білім беру бағдарламаларын өте жақсы/жақсы меңгерген 
оқушылардың үлесі, %-бен» көрсеткіші біздің ойымызша білім беру қызметтерінің жоғары бəсекеге 
қабілеттілігін жақсарту мақсатына сəйкес келмейді. Мектеп оқушыларын белгілі бір пəн бағыттары 
бойынша бөліп-жарып қарастыруға болмайды деп ойлаймыз. Себебі Мемлекеттік стратегиялар мен 
бағдарламаларда жастар білім деңгейін тек бір бағыт бойынша емес, жалпы көтеру көзделген. 

5. Əлеуметтік бағыт бойынша «10 мың адамға шаққандағы дəрігерлер саны», «10 мың адамға 
шаққандағы орта медициналық қызметкердің саны» көрсеткіштері медициналық қызметті 
дамытудың заманауи үлгісіне жатпайды жəне Қазақстан Республикасының денсаулық сақтау саласын 
дамытудың 2016-2019 жылдарға арналған «Денсаулық» мемлекеттік бағдарламасында [6] аталмыш 
индикаторлар белгіленбеген. 
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6. Əлеуметтік бағыттағы тағы бір «Дене шынықтырумен жəне спортпен шұғылданатын 
азаматтарды қамту» индикаторы бойынша ақпарат жинау мүмкін болып табылмайды. Азаматтардың 
спортпен айналысуы немесе айналыспауы абстрактілі ұғым болып табылады. 

7. Бағдарлама паспортындаға маңызды сəйкессіздіктің бірі - «Қажетті ресурстар» бағанының 
жоқтығы. «Қазақстан Республикасының Стратегиялық даму жоспарын, Елді аумақтық-
кеңістікте дамытудың болжамды схемасын, мемлекеттік бағдарламаларды, 
мемлекеттік органдардың стратегиялық жоспарларын жəне аумақтарды дамыту бағдарламаларын 
əзірлеу жөніндегі əдістемеде» [7] осындай бағананың болу керектігі туралы талап қойылған. 

Келесі «Негізгі бағыт, мақсаттар, нысаналы индикаторлар мен оларға жету жолдары» бөліміне 
талдау жасайық: 

1. Бағдарламада «2015 жылға Қарағандағы өңдеу өнеркəсібіндегі еңбек өнімділігінің таза өсімі, 
%-бен» [4] көрсеткішіндегі мəліметтерді қарайтын болсақ, таза өсім 2015 жылы 100%, 2016 жылы 
129,4%, 2017 жылы 100,1%, 2018, 2019, 2020 жылдары 100,2% деп көрсетілген. «Ағымдық жағдайды 
талдау» бөлімінде бұндай көрсеткіш бойынша мəлімет келтірілмеген. 

2. «1.5 мақсатындағы «Аумақта шағын жəне орта бизнесті дамыту үшін ыңғайлы бизнес-орта» 
кестесінде берілген «Жалпы өңірлік өнімдегі шағын жəне орта бизнестің үлесі, %» көрсеткішінің 
2020 жылғы өсу болжамы 12,9% деп бекітілген. 2015 жылы 12,7% болғанын ескерсек, 5 жылдың 
ішінде тек 0,2 %-ға өсу «Қазақстан-2050» Стратегиясында қойылған 2030-шы жылы Жалпы ішкі 
өнімдегі шағын жəне орта бизнестің үлесі 2 есеге артуы керек деген мақсатын қанағаттандырмайды. 

3. «1.7 мақсатындағы «Инвесторлар үшін тартымды жағдай жасау жəне инновацияны дамыту» 
кестесіндегі «Халықтың жан басына шаққандағы негізгі капиталға моно жəне шағын қалаларда 
инвестициялардың өсу қарқыны, %-бен» көрсеткіші үлестің орнына ақша сомасында ұсынылған. 

4. Əлеуметтік сала бағытындағы келесі жайттарды топтастырып қарағанымыз жөн. Себебі бұл 
көрсеткіштер бойынша қойылған мақсат ағымдағы жағдайдан керісінше нашарлау сипатында. 
Мəселен, «2.3 мақсатындағы «Денсаулық сақтау жүйесін дамыту жəне азаматтардың денсаулығын 
арттыру» кестесінде ең негізгі «Жаспен есептелетін туылғанда болжанатын өмір сүру ұзақтығы» 
көрсеткішінің 2020-шы жылы қойылған мақсаты 70,46 жас, ал 2015 жылы 70,77 жас екен. «2.5 
мақсатының «Азаматтарды əлеуметтік қорғаудың тиімді жүйесі» кестесіндегі екі индикатор: «1000 
адамға шаққандағы жазатайым жағдайлардың жиілігіне қатысты өндірістегі жарақат» 2015 жыл 0,54 
болса, 2020 жылы 0,70-ті құрауы тиіс; «Еңбек заңнамасын бұзушылықтардың үлесі жəне оның құқық 
бұзушылықтардың жалпы санындағы %-ы» 2015 жылы 98,8, 2020 жылы 99,2 көрсеткішін құрауы 
тиіс. Яғни көрсеткіш азаюдың орнына көбеюі тиіс екен. 

5. «Атаулы əлеуметтік көмек алушылар ішіндегі еңбекке жарамды адамдардың үлесі, %-бен» 
жəне «Атаулы көмек алатын жұмыссыздар жəне өзін-өзі жұмыспен қамтамасыз етушілердің жалпы 
санынан жұмыспен қамтуға көмектесудің белсенді түрлеріне тартылған атаулы көмек алушылар 
үлесі, %» көрсеткіштеріндегі кейбір жылғы мəліметтер мүлдем жоқ. 

6. «4.4 мақсатындағы «Қоғамдық жолаушылар көлігіне қол жетімділік» кестесіндегі жалғыз 
«Жолаушылар автокөлігі қатынасымен қамтылмаған елді мекендер үлесі, %» көрсеткіші 2015 жылы 
45 пайыз болса, 2020 жылы 0 пайыз деген мақсат қойылыпты. Біздің ойымызша, облыстағы əрбір 
елді-мекен, оның ішінде кішігірім ауылдарға жолаушы автокөлігін жүргізу біріншіден қомақты 
қаражатты талап етеді, екіншіден кейбір ауылдар үшін тиімсіз. 

7. 5- ші бағыттағы «5.2 мақсаттың «Жерді, суды, орманды жəне жануарлар əлемін оңтайлы 
пайдалану» кестесінде келтірілген 9 көрсеткіштің төртеуінде ешқандай деректер келтірілмеген. Бұл 
да «Қазақстан Республикасының Стратегиялық даму жоспарын, Елді аумақтық-
кеңістікте дамытудың болжамды схемасын, мемлекеттік бағдарламаларды, 
мемлекеттік органдардың стратегиялық жоспарларын жəне аумақтарды дамыту бағдарламаларын 
əзірлеу жөніндегі əдістемеге» [7] сəйкес келмейді. 

Жоғарыда жасалған талдау негізінде мынадай қорытынды жасауға болады: 
- бағдарламаны əзірлеуде заманауи талаптарға сəйкес келетін жүйелі тəсілдердің болмауы жəне 

стратегиялық даму жоспарының кемшілігі; 
- теориялық жəне əдіснамалық зерттеу жеткіліксіз, яғни ғылыми-зерттеу орталықтарының 

қатысуымен; 
- мақсатты бағдарламалардың елеулі бөлігін табысты іске асырудың маңызды құрамдас бөлігі 

болып табылатын мемлекеттік-жеке меншік əріптестіктің (МЖƏ) тиімді ұйымдастырушылық, 
құқықтық жəне қаржылық механизмдерінің жоқтығы; 

- бағдарламаның əзірленуі мен орындалуына мониторинг жүргізудің нақты механизмінің 
жоқтығы [8]; 
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- бағдарламаның түпкілікті нəтижелерін бағалауға арналған көрсеткіштердің болмауы; 
- бағдарламаның қанағаттанарлықсыз орындалуы үшін жауапкершілік механизмдерінің 

болмауы. 
Осы күрделі мəселелерді шешу үшін қажет болған жағдайда түзетулерді енгізе отырып, 

қалыптасқан өңірлік дамуды басқару жүйесін кешенді жəне дəйекті жаңғырту қажет. 
Жалпы, біздің ойымызша мұндай кемшіліктер орын алмас үшін, кез-келген бағдарламаға 

жобалау жəне əзірлеу кезеңінде айрықша назар аударып, сараптамадан өткізу керек. 
 

 
Əдебиеттер тізімі 

1. «Қазақстан Республикасында салалық (секторалдық) жəне өңiрлiк бағдарламаларды əзiрлеу 
мен iске асыру ережесi туралы» Қазақстан Республикасы Үкіметінің 2004 жылғы 26 ақпандағы N 231 
қаулысы 

2. «Салалық бағдарламаларды əзірлеу, іске асыру, мониторингілеу, бағалау жəне бақылау 
ережесін бекіту туралы» Қазақстан Республикасы Үкіметінің 2010 жылғы 18 наурыздағы № 218 
Қаулысы 

3. «Қазақстан Республикасындағы мемлекеттік жоспарлау жүйесін бекіту туралы» Қазақстан 
Республикасы Үкіметінің 2017 жылғы 29 қарашадағы № 790 қаулысы 

4. Қарағанды облысы мəслихаттың 2017 жылы 12 желтоқсандағы XIII сессиясының № 263 
шешімімен бекітілген «Қарағанды облысын дамытудың 2016-2020 жылдарға арналған 
бағдарламасы» 

5. «Қазақстан Республикасындағы Мемлекеттік жоспарлау жүйесінің кейбір мəселелері 
туралы» Қазақстан Республикасы Ұлттық экономика министрінің 2018 жылғы 19 ақпандағы № 64 
бұйрығы 

6. «Қазақстан Республикасының денсаулық сақтау саласын дамытудың 2016-2019 жылдарға 
арналған «Денсаулық» мемлекеттік бағдарламасын бекіту туралы» Қазақстан Республикасы 
Үкіметінің 2018 жылғы 15 қазандағы № 634 қаулысы 

7. «Қазақстан Республикасының Стратегиялық даму жоспарын, Елді аумақтық-
кеңістікте дамытудың болжамды схемасын, мемлекеттік бағдарламаларды, мемлекеттік  
органдардың стратегиялық жоспарларын жəне аумақтарды дамыту бағдарламаларын əзірлеу 
жөніндегі əдістеме» Қазақстан Республикасы Ұлттық экономика министрінің 2018 жылғы 19 
ақпандағы № 64 бұйрығына 1-қосымша 

8. Mussatayeva A.A. The Effectiveness of State Administration: Problems and Solution Approaches// 
Middle-East Journal of Scientific Research 14 (10), 2013,  рр.1331-1336 

 
 

Инновацияларды таратудың диффузиялық модельдері 
 

А.А. Нурпейсова 1, Г.А. Мауина2, Ш.У. Ниязбекова3 
1ақпараттық-коммуникациялық технологиялар кафедрасының аға оқытушысы 

2э.ғ.к., экономика кафедрасының доценті 
3э.ғ.к., экономика кафедрасының доценті 

nauryzbaeva_a@mail.ru, shakizada.niyazbekova@gmail.com 
 

1С.Сейфуллин атындағы агротехникалық университет, Нұр-Сұлтан қаласы 
2Қаржы академиясы, Нұр-Сұлтан қаласы 

3С.Ю.Витте атындағы Мəскеу университеті, Мəскеу қаласы 
 

Аңдатпа: Қазіргі əлемде жаңа технологиялардың жиі пайда болуы жəне тез таралуы байқалады. 
Іске асырылған инновациялық процестің соңғы кезеңі инновациялардың диффузиясы, яғни 
инновацияның қоғамда, əлеуметтік ортада, бəсекелестік нарықта таралуы болып табылады.Бұл 
мақалада инновацияның таралуының белгілі теориясы - Эверетт Роджерс диффузды моделі 
келтірілген.Сонымен қатар Қазақстан кəсіпорындардың инновациялық қызметінің негізгі 
көрсеткіштері талданған. 

Кілттік сөздер: инновация, инновацияның таралуы, диффузия, Е. Роджерс диффузиясы 
 



288 

Инновациялар қазіргі заманғы экономиканың ажырамас жəне маңызды құрамдас бөліктерінің 
бірі болып табылады, өмір сүру сапасын жақсартуға жəне тұрақты экологиялық даму жəне қауіпсіз 
болашаққа «қадам» болып табылады.Қазіргі заманғы тез технологиялық даму кезеңінде 
инновациялар қоғамның динамикалық өсуінің басты қозғаушы күші болып табылып қана 
қоймай,жаңа технологиялардың үдемелі жəне ауқымды өндірісі кəсіпорынның экономикалық 
дамуына əкеледі[1]. 

Инновация - бұл ғылым жетістіктері мен озық тəжірибені пайдаланып еңбекті немесе басқаруды 
ұйымдастыруды, өндірістік жүйенің тиімділігін немесе өнім сапасын арттыруды қамтамасыз 
ететінтехника жəне технология саласындағы жаңалық.  

Инновация диффузиясы-уақыт бойынша əлеуметтік жүйе мүшелері арасында коммуникациялық 
арналар арқылы берілетін процесс. Қоғам үшін жаңа идеялар, заттар, технологиялар жəне тағы басқа 
жаңашылдық болып табылады[2]. 

Е.Роджерс «Инновациялар диффузиясы»  атты өз жұмысында түрлі инновациялардың қабылдау 
деңгейлерін зерттеп, қоғам мүшелерінің инновацияны қабылдау кестелерінің көп бөлігі стандартты 5 
бөлікке бөлінген қисықты (нормальдітаралу) анықтады. 

Инновациялар диффузиясы (diffusion of innovation) – бұл қоғамдағы жаңалықтардың таралу 
процесі, əлеуетті тұтынушылар арасында жаңа өнімдердің, технологиялардың, идеялардың пайда 
болу сəтінен бастап таралу заңдылықтары. Физикадағы диффузияға ұқсас -  қоспадағы əртүрлі 
заттардың молекулаларын өзара араластыру процесі деп аталған. Бұл 1962 жылы Эверетт Роджерс 
(Everett М. Rogers) Diffusion of lnnovations ("Инновация диффузиясы")атты жұмысымен диффузия 
термині маркетингте танымал (орыс тілінде 1995 жылы екінші басылыммен шықты). 

Э. Роджерс моделінің негізінде əлеуетті тұтынушыларды сегменттеу жеке бейімділік белгісі 
бойынша инновацияларды қабылдау 5 сегментке бөлінеді (Сурет 1) [3]: 

1. Новаторлар (innovators, 2,5%) 
2. Ерте ізбасарлары (early adopters, 13,5%) 
3. Ерте көпшілігі (early majority, 34%) 
4. Кейінірек көпшілігі (late majority, 34%) 
5. Кешіккендер (laggards, 16% 
 

 
 
 
 

Сурет 1. Инновациялардың диффузиясы (Э. Роджерс бойынша): сұр қисық- нарықтағы инновацияны 
қанықтыру деңгейіне дейін тарату; қара қисық — инновацияны тұтынушылар 

Ескерту – қайнар қөзі [3] 
 

Инновациялардың диффузия процесінің қозғаушы күші өкілдер арасындағы тұлғааралық қарым-
қатынас болып табылады. Əлеуетті тұтынушылар инновацияларды сатып алуға немесе пайдалануға 
тартыла бастаған сайын, олар өзгелер үшін ақпарат көзіне айналады. t уақытында инновациялар 
(жаңа өнім) туралы көп адамдар білген сайын, ол туралы ақпарат жаңа əлеуетті тұтынушыларға жиі 
беріледі.  

Инновациялардың диффузия қисығы жаңа өнімдерді енгізудің үш фазасын көрсетеді: біріншісі – 
алғашқы тұтынушыларды тарту (баяу өсу), екіншісі – күрт өсу, үшіншісі – қанығу (өсудің баяулауы). 

Э. Роджерс бойынша бұл процесс ағымының жылдамдығы инновацияның (жаңа өнімнің) бес 
негізгі қасиетіне байланысты болады, оларды əлеуетті тұтынушылар инновацияны пайдалануға 
немесе пайдалануға болмайды деген шешім қабылдау кезінде бағалайды [4]: 
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1. Инновацияның салыстырмалы артықшылықтары (relative advantage) - көбінесе экономикалық 
немесе əлеуметтік санаттарда (пайдалылық, үнемділік, ластану деңгейін, шуды, қол еңбегі 
шығындарын төмендету жəне т.б.) көрінетін өнімнің басқа (жиі ұқсас) түрлерінің (үдерістердің) 
алдында инновацияның басымдылық дəрежесі. 

2. Инновацияның үйлесімдігі (compatibility) - инновацияның қазіргі құндылықтар жүйесіне 
(əлеуметтік жүйенің мəдени нормаларымен анықталады), реципиенттің бұрынғы тəжірибесі мен 
қажеттіліктеріне сəйкестік дəрежесі. 

3. Инновацияның күрделілігі (complexity) –инновация түсінуге жеңіл, пайдалануға немесе 
бейімделугеқарапайым болып келуі жəне инновацияның күрделілігі оны теріс қабылдауға 
байланысты болады. 

4. Инновацияны апробациялау қарапайымдылығы (trialability) инновацияны шектеулі ауқымда 
апробациялау мүмкіндігі. Кейде бұл сипаттаманы инновациялар кезеңділікпен, 
инновацияның(divisibility) жеке бөліктерге бөлінуімен теңдестіреді. 

5. Коммуникативтік (communicability) инновациялар - басқа реципиенттер арасында 
инновацияны тарату мүмкіндігі. 

Жеке тұтынушыны инновацияларды (жаңа өнімді) қабылдауға (пайдалануға) тарту процесі 
мынадай кезеңдерден тұрады [5]: 

- тану (Awareness) - тұтынушы жаңа өнім туралы алғашқы ақпаратты алады, бірақ ол 
жаңалықты қабылдау үшін əлі жеткіліксіз; 

- қызығушылық (Interest) - тұтынушы жаңа өнімге қызығушылық танытады жəне ол туралы 
қосымша ақпарат іздейді; 

- бағалау (Evaluation) - тұтынушы өзінің жағдайына (қазіргі немесе болашақта) қатысты жаңа 
өнімді бағалайды жəне оны пайдалану керек немесе жоқ деп шешеді; 

- апробация ( Trial) - тұтынушы жаңа өнімді пайдаланады/тестілейді; 
- қабылдау (Adoption) - индивидуум жаңалықты одан əрі пайдалану туралы шешім 

қабылдайды. 
Əлемдегі бірде-бір тек өз ресурстарына сүйеніп, яғни оқшауланып ел экономикалық дамудың 

жоғары қарқынына қол жеткізе алмайды. Əсіресе бұл инновациялық қызметке қатысты байқалады. 
ҒЗТКЖ жүргізу - бұл жоғары шығынды қызмет, сондықтан көптеген елдер қазіргі ғылымның барлық 
бағыттары бойынша зерттеулер жүргізбейді, ел үшін басым бағыттарды таңдайды. Қазіргі уақытта 
Қазақстан кəсіпорындардың инновациялық қызметінің негізгі көрсеткіштерінен байқасақ 
кəсіпорындардың артып келе жатканын көруге болады (Кесте 1). 

 
Кесте 1 
Кəсіпорындардың инновациялық қызметінің негізгі көрсеткіштері  

 2014 2015 2016 2017 2018 
Кəсіпорындардың саны, бірлік 24068 31784 31077 30854 30501 
оның ішінде:      
инновацияның барлық түрлері бойынша инновациясы 
барлар, бірлік 1940 2585 2879 2974 3230 
инновацияның барлық түрлері бойынша инновация 
саласындағы белсенділік деңгейі, пайызбен 8,1 8,1 9,3 9,6 10,6 

өнімдік жəне процестік инновациясы бар, бірлік 1303 1 781 1743 1770 2019 
өнімдік жəне процестік инновациялар бойынша 
инновация саласындағы белсенділік деңгейі, пайызбен 5,4 5,6 5,6 5,7 6,6 
Инновациялық өнімдердің (тауарлардың, көрсетілетін 
қызметтердің) ЖІӨ-дегі үлесі, пайызбен  1,46 0,92 0,95 1,55 1,91 
Өнеркəсіп кəсіпорындарындағы инновациялық өнімнің 
(тауарлардың, көрсетілетін қызметтердің) жалпы 
өнеркəсіп өндірісінің көлеміндегі үлесі, пайызбен 2,61 1,80 1,81 3,18 3,78 

Ескерту - ҚР ҰЭМ Статистика комитетінің деректері бойынша жасалған [6] 
 
Инновацияны жүзеге асыратын ұйымдардың үлес салмағы 2018 жылы өнеркəсіп ұйымдарының 

жалпы санында: Қазақстанда – 10,6% (яғни он өнеркəсіптік ұйымның біреуі ғана инновациялық 
қызметті жүзеге асырды) (Кесте 2), Италияда – 37,3%, Ұлыбританияда – 43,7%, Швецияда – 50,9%, 
Германияда – 69,7% құрайды. 
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Сурет 2. ҚР инновация саласындағы белсенділік деңгейі. 

Ескерту - ҚР ҰЭМ Статистика комитетінің деректері бойынша жасалған [6] 
 
Қорытындылай келе, Қазақстанда инновацияларды коммерциялық пайдалану процестерінің 

қарқындылығын, ғылыми-техникалық прогрестің түрлі жетістіктерін арттыру мақсатында 
кəсіпкерлікті дамыту қажет.Ғылыми-техникалық жəне технологиялық тұрғыдан Қазақстанның 
өнеркəсіптік дамыған елдерден артта қалуының жекелеген инновациялық іс-шаралар мен жекелеген 
ғылыми-техникалық бағдарламаларды іске асыру жолымен еңсерілмейтіндігі анық.Қалыптасқан 
жағдайды түбегейлі өзгерту үшін тиімді мемлекеттік ғылыми-техникалық жəне инновациялық 
саясатты əзірлеу жəне іске асыру, сондай-ақ инновацияларды коммерцияландыру процесін 
жандандыру факторы ретінде кəсіпкерлікті дамыту қажет. 
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Аннотация: По прогнозам ведущих мировых экспертов, до 2020 года 25% мировой экономики 
перейдет в цифровую форму, а достижения цифровых технологий, которые позволяют стране, 
бизнесу и компании эффективно взаимодействовать, станут более масштабным и динамичным 
процессом.Правительство и государственные органы Казахстана осознают важность информатизации 
общества и развития цифровых технологий в определении долгосрочного экономического роста, 
принимая активное участие в развитии этой сферы как одного из важнейших направлений 
государственной политики. 
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Проблемы эффективного государственного управления и результативности его преобразований 
со стремлением оптимизации национального развития на фоне экономической и политической 
нестабильности являются актуальными для многих государств мира, в том числе и для Республики 
Казахстан. 

Информированность о критериях эффективности государственного управления и его 
изменениях предоставляет возможность перейти на новый уровень познания административной 
политики и позволяет прогнозировать направления мирового и отечественного политических 
процессов.  

На сегодняшний день, в Республике Казахстан существует «Стратегия «Казахстан-2050»: новый 
политический курс состоявшегося государства», задача которой - войти в тридцать развитых стран 
мира, она требует новейшего инновационного развития и ускоренного технологического объема. 
Президент, в своем Послании народу Республики Казахстан, заявил о Третьей модернизации, 
фундаментом которой считается цифровизация [1]. 

«Цифровой Казахстан» предоставит возможность гражданам, бизнесу и экономике в целом 
пройти на принципиально новую линию развития. 

Увеличение производительности по причине внедрения цифровизации предполагается в размере 
от 2,2 до 10%, затраты же уменьшатся на 10-15%. 

Глава государства так же отметил, что цифровизация нужна для того чтобы повысить уровень 
конкурентоспособности предприятий, да и страны, и конечно же чтобы улучшить качество жизни 
населения.  

Подъем в мире замедлился. Этому свидетельствует мировой рост, к концу 2018 года он 
составлял 3,8 процента. Замедление мировой экономики объясняется понижением динамики роста в 
развитых государствах, по причине уменьшения притоков инвестиций и роста производительности.  

Согласно прогнозу Международного Валютного Фонда, рост мировой экономики в 2019 году 
замедлится до 3,2%, следующее повышение ожидается в 2020 году – 3,5%. 

Вопреки возможному замедлению экономического роста в развитых государствах, 
потенциальное увеличение совокупного роста в развивающихся государствах и сдержанные тарифы 
на биржевые товары будут поддерживать темпы роста глобальной экономики на ближайший 2020 
год. В развивающихся странах и странах, где формируется рынок, рост экономики предполагается на 
уровне 4,2 и 4,7% соответственно.  

В развитых же странах экономический рост в 2019 году останется на уровне 2%, а в 
последующем 2020 году замедлится до 1,7%. 

В основном, в среднесрочной перспективе рост мировой экономики прогнозируется 
позитивным, и возможно будет снабжаться благодаря развивающимся странам на фоне небольшого 
роста в развитых государствах. Одновременно с этим остаются риски, которые могут вызвать 
отрицательные тенденции. 

Республика Казахстан во многом зависит от положения в  международной экономической сфере, 
так как является страной с открытой экономикой, которая активно ведет торговлю со странами 
зарубежья и производит продукцию, тарифы которой определяются на мировом рынке. 
Следовательно, социально-экономический прогноз на 2020-2024 годы развития сосредоточен на 
анализ соответствующих рисков. 

Казахстан плавно переходит в новое время. Потому как, сейчас время  бурных перемен, и 
революция в сторону цифровизации рассматривается в качестве основополагающего фактора. И чем 
больше стран будут охвачены этой стратегией, тем лучше для всего мира. Так как около 85 % данных 
в мире уже оцифрованы.  

Цифровизация обладает такими силами, которые приведут к изменению устройства экономики 
Республики Казахстан в целом, путем трансформации потенциала не сырьевых отраслей и открытию 
новых отраслей и стартап-активности.  

В основе Стратегического плана, до 2025 года лежит новейшая модель экономического роста, 
которая полагается на стимулирование  производства, ориентированного на экспорт, за счет 
сложности экономики, увеличения производительности, развития личностного капитала и 
привлечения частных средств в условиях роста конкуренции. Данная модель позволит преодолеть 
«ловушку среднего дохода», на пути к лиге тридцати развитых стран мира. 

Прогноз Социально- экономического развития Республики Казахстан на период пяти лет 
воспроизводится по трем сценариям, в зависимости от тенденций влияния. 
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Для генерирования сценариев развития, были установлены важнейшие факторы: мировые 
тарифы на нефть и положения на мировых финансовых рынках, а также направления развития 
мировой экономики. 

Оптимистический сценарий предусматривает поступательное развитие мировой экономики на 
2020-2024 годы. Улучшение геополитической ситуации и разрешение торговых споров будет 
положительным показателем для улучшения торговых отношений. При этом сценарии мировой 
тариф на нефть будет фигурировать на уровне 65 долларов за баррель. Среднегодовой рост ВВП 
составит почти 5%. Если говорить об оптимистическом сценарии, нужно затронуть и 
государственные институты, так как в целях усиления открытости, прозрачности и подотчетности  
предусмотрено проведение экспертного обсуждения и консультаций. Внедряется новейшая система 
оценки эффективной деятельности и институтов вовлечения граждан.  Целиком модернизирована и 
усовершенствована система, которая оказывает услуги населению [2]. 

Антикоррупционная стратегия Республики Казахстан, в период с 2015 по 2025 годы 
сформировала фундамент новой системы противодействия коррупции. Приоритеты данной системы 
полагаются на меры по предупреждению коррупционных действий. В 2017 году произошла 
конституционная реформа, которая была направлена на переназначение полномочий между ветвями 
государственной власти. Усилена роль Парламента, а также его контроль над Правительством. Дабы 
обеспечить верховенство закона и правосудия реформирована и судебная система. Ужесточены 
требования квалификации и механизмы для отбора судей. Принят закон, предусматривающий меры 
для уменьшения уголовно-правового давления на бизнес и сокращения вовлечения уголовного 
процесса в сферу добросовестных предпринимателей. 

Пессимистический сценарий отличается тем, что наступают неудачные явления в экономике, 
которые характеризуются сдерживанием роста мировой экономики, усугублением геополитической 
ситуации, воздействием негативного развития крупнейших экономик мира- центральных торговых 
партнеров Республики Казахстан, в том числе стран еврозоны, России, КНР, и к тому же снижением 
мировых цен на преобладающие виды энергоресурсов и различные товары Казахстана по экспорту. 
Доходы от инвестиций уменьшатся, увеличится их возвращение в страны-доноры. 

Базовый же сценарий допускает постепенное увеличение темпов роста мировой экономики с 
2020 по 2024 годы.  Эта вариация предполагает сохранение экономической активности в развитых 
странах. Наряду с этим, экономики стран с рынком, который еще формируется и развивающиеся 
страны будут поэтапно увеличиваться за счет менее изменчивой обстановки на внешних биржевых 
рынках. 

При формировании прогноза социально- экономического развития страны за основу принят 
базовый сценарий, границы которого являются наиболее очевидными с незначительным отклонением 
от текущих ожиданий[3]. 

Цифровой Казахстан позволит ускорить темпы развития казахстанской экономики, а также 
повысить качество жизни для граждан.  

Реализация данной государственной программы будет осуществляться в период 2018-2022 годы, 
тем самым гарантируя еще один импульс для технологического усовершенствования основных 
отраслей государства и сгенерирует конъюнктуру для эффективного роста производительности 
труда. [4]. 

Ключевые направления программы: 
«Цифровизация отраслей экономики»- модификация традиционных отраслей экономики 

Казахстана с применением нового потенциала и  специальных технологий, с помощью чего 
повысится рост капитализации и производительность труда. 

«Переход на цифровое государство»- трансформация платформы государства для оказания услуг 
населению и бизнесу, предвещая их потребности. 

«Создание инновационной экосистемы»- организация положений и условий для становления 
технологического предпринимательства с надежными рычагами между бизнесом, государством и 
сферой науки, и конечно же введение инновации в производственную сферу.  

«Развитие человеческого капитала»- видоизменения, которые включают образование 
креативного круга людей и переход к экономике знаний. 

«Реализация цифрового Шелкового пути»- совершенствование инфраструктуры данных с 
высокой мобильностью и скоростью. 

Все возможные проекты, которые реализуются в рамках государственной программы 
«Цифровой Казахстан», способствуют поднять уровень эффективности и прозрачности 
государственного управления, гарантировать занятость населения, улучшить качество в сфере 
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здравоохранения и образования, модернизировать инвестиционный климат, повысить уровень 
производительности труда и рост бизнеса в структуре ВВП[5]. 

У Республики Казахстан есть определяющая цель- войти в число тридцати наиболее развитых 
стран мирак 2050 году. Для благополучного изменения требуется отчетливо представлять тенденции 
развития мировой экономики и вероятностные предстоящие вызовы. В странах с развитой 
экономикой, в условиях ограничениях экономики и демографии, экономический рост будет 
основываться на увеличение производительности труда под воздействием научно-технического 
прогресса. 

В пределах долгосрочных мировых тенденций, Казахстану требуется выделить стратегические 
приоритетные направления: необходимо повысить конкурентоспособность у предприятий малого и 
среднего бизнеса, повысить эффективность государственного управления для образования 
организации, которая предоставляет услуги мирового уровня, развитие сектора услуг мирового 
уровня благодаря быстрому увеличению потенциала сектора при помощи эффективного 
качественного образования, и другие. 

Все эти стратегические приоритеты требуют особенного внимания. Вместе с этим, следует 
отметить, что увеличение производительности труда является макроэкономическим фундаментом 
при модернизации специализации экономики Казахстана. 

Несмотря на ретардацию темпов роста мировой экономики, Республика Казахстан поддерживает 
стабильность, тем самым изучая тенденции экономического развития фигурирующих персон 
мировой экономики- Японии, США и ЕС[6]. 
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Принятая в 2017 году государственная программа «Цифровой Казахстан», положительно 

отразилась на повышении конкурентоспособности экономики и качестве жизни населения. Основной 
целью программы является поступательное развитие цифровой экономики. 

В  качестве стартового маневра выбрана ускоренная цифровизация 9 базовых отраслей, среди 
которых – энергетика и сырье, АПК, промышленность, логистика и сектор информационных 
технологий, предусматривающая: 

- обеспечение дополнительного импульса для технологической модернизации флагманских 
отраслей страны и формирования условия для масштабного роста производительности труда; 

- усиление роли информационно-коммуникационных услуг на мировом рынке и оказание 
поддержки отечественных производств и проведения модернизации экономики нашей страны. 

С этой целью государство рассматривает развитие цифровых технологий, как один из путей 
диверсификации национальной экономики, ее переориентации с сырьевой на индустриально-
сервисную модель (рисунок 1). 

Главным способом для технологического  рынка страны и одним из факторов, который позволит 
Казахстану войти в число 30-ти самых развитых стран мира к 2050 году станет Программа 
«Цифровой Казахстан» [1]. 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Цель: войти в топ 
30 стран по уровня 
цифровизации 

Доля электронной торговли Доля гос. 
услуг онлайн 

Уровень 
цифровой 

грамотности 

Доля пользователей 
интернета 

2017 0,8% 35% 75,5% 77% 
2021 2,3% 80% 81,5% 81% 

Рисунок 1 - Государственная программа «Цифровой Казахстан» 
 
Основным драйвером глобального роста в настоящее время стала цифровая экономика [2].  
В таблице 1 рассмотрены задачи достижения цели по внедрению цифровой экономики в РК. 

Государство Компании 
Внедрение новых подходов к обучению, улучшение 
образовательных процессов. Повышение инвестиций в 
НИОКР  

Внедрение новых технологий, совершенствование и 
цифровизация производственных процессов 

Подготовка базы для массового переобучения кадров, 
в связи с исчезновением многих профессий и 

Поиск новых кадров, сотрудничество с 
образовательными и исследовательскими центрами 

-цифровизация 
внутренней 
деятельности 
госорганов 
- улучшение каналов 
взаимодействия 
госорганов с 
населением 

- повышение цифровой 
грамотности населения 
-подготовка 
специальности в области 
информационно-
коммуникационных 
технологий для  отраслей 
экономики 

- создание надежной, 
доступной и 
безопасной 
информационной-
коммуникационной 
инфраструктуры 

4 ЗАДАЧИ 1 Цифровизация 
отраслей

2 Развития портала 
EGOV.KZ

3 повышение цифровой 
грамотности 

4 Рост доли 
интерент-юзеров 

11 инициатив - цифровизация 
традиционных индустрий и  
логистики 
- создание инновационной 
цифровой экосистемы  
- развитие электронной 
торговли 
- реализация «умных» 
городов 

133 
мероприятия 
(из них 23 
«ледокола») 

- Создание 
международного 
технопарка IT-
стартапов 
astana.hub 

- Внедрение принципа 
«Digital by default» в 
электронном 
правительстве 
- Внедрение 
виртуального 
консультанта на основе 
искусственного 
интеллекта (Chat-bot) в 
e-gov 
- Переход платформу 
«Открытых данных» 
Формирование офиса 
управление данными 
- Внедрение элементов 
мобильного 
 

Здравоохранения (mHealth). в 
т.ч. уделенные консультации 
- внедрение интеграционной 
платформы информатизации 
здравоохранения  
- внедрение локальных 
медицинских 
информационных систем 
- создание систем Фонда 
социального медицинского 
страхования  
- создание модельных 
цифровых фабрик по 
технологиям Индустрии 4.0  
- создание информационной 
системы 

- национальный банк 
данных минеральных 
ресурсов Республики 
Казахстан Создание 
интеллектуальной 
транспортной системы 

- создание единой 
информационной системы 
управления мерами 
социально-трудовой 
поддержки «Е-халык» 

- Внедрение электронной 
торговли в АПК 



295 

освоению новых профессий и рабочих мест 
Совершенствование инновационных процессов и 
грамотное регулирование их со стороны государства 

Инвестиции в новые технологии, выбор передовых 
направлений 

Цифровизация государственных услуг, повышение и 
повсеместное вовлечение населения в цифровую 
экономику 

Повышение конкурентоспособности, развитие 
инновационной культуры по образцу мировых 
высокоразвитых цифровых компаний 

 
На наш взгляд, основным ключом сохранения конкурентоспособности экономики Казахстана во 

всем мире должно стать  развитие цифровой составляющей совместными усилиями государства и 
бизнеса, в том числе в таких отраслях: индустриальной, транспортно-логической инфраструктуре, 
сельском хозяйстве,  недропользовании, энергетике.  

Четвертая промышленная революция связана с Массовом внедрением на производстве таких 
технологий, как интернет вещей (всевозможные цифровые устройства, подключенные к Сети), 
искусственный интеллект, роботизация, что отмечено в материалах Четвертой промышленной 
революции, позволяющие повысить рост производительности труда по отраслям в среднем на 50% к 
2022 году [3]. 

Примером развития цифровизации является реализация пилотных проектов на нефтяных и 
урановых месторождениях, демонстрация (до 10%) оптимизация затрат на электроэнергию, 
химические реагенты, транспортные расходы, таких как предприятия, как ERG, ТОО «Казцинк», АО 
«НАК «Казатопром», АО «КЕГОК», «Астана РЭК», корпорация «Казахмыс», [4].  

Согласно статистическим данным, в настоящее время 15 стран мира реализуют национальные 
программы цифровизации, среди которых: Дания, Норвегия, Великобритания, Канада, Германия, 
Саудовская Аравия, Индия, Россия, Китай, Южная Корея, Малайзия, Сингапур, Австралия, Новая 
Зеландия и Казахстан. Стоит отметить, что перечисленные страны занимают высокие места в 
рейтингах по уровню жизни [5].  

Анализируя затраты  на проекты в рамках государственной Программы «Цифровой Казахстан», 
прослеживается тенденция, что общие расходы на проекты в рамках составили в 2017 году на 
проекты в рамках госпрограммы потрачено 12 млрд. тенге, в 2018-м – 57,3 млрд. тенге, в 2019 году – 
25,7 млрд. тенге, в 2020 году запланировано 37,9 млрд. тенге, в 2021 году – 17,8 млрд. тенге. Всего 
планируется освоить бюджет в размере 150 млрд. тенге. Источником расходов станет 
государственной бюджет и средства квазигосударственного сектора, частные инвестиции, займы 
финансовых организаций и институтов развития. 

В целом в настоящее время – 43 проекта, 14 из которых вошли в государственную программу 
«Цифровой Казахстан», еще 29 проектов реализуется в рамках программы цифровизации группы 
компаний. Более долгосрочные проекты рассчитаны до 2021 года. Реализация отдельных проектов 
может реализовываться до 2025 года и по мере реализации портфель проектов будет пополняться 
новыми проектами. Ярким примером использования цифровых инструментов является 
использование цифровой технологии  в нефтегазовым секторе (рисунок 2). 

 

 
Рисунок 2 Эффект от использования цифровых инструментов в нефтегазовой отрасли РК 

Использование цифровых технологий в нефтегазовым секторе позволит не только моделировать 
месторождения, но и повысить эффективность ремонтных работ и процессов бурения, снизить 
энергозатраты, а также анализировать выход продукции. 

В нашей стране госпрограмма «Цифровой Казахстан» реализуется по пяти  ключевым 
направлениям и включает в себя 17 инициатив и 120 мероприятий. 

При этом в рамках цифровизации отраслей экономики внедрение элементов Индустрии 4,0 на 
системообразующих предприятиях ТЭК и ГМК позволило увеличить производительность труда в 
среднем на 10%. 
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На семи крупных месторождениях полезных ископаемых реализованы проекты 
«Интеллектуальное месторождение» и «Цифровой рудник». 

 
 
   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Рисунок 3. Структура государственной программы «Цифровой Казахстан» 

5 направлений / 17 инициатив / 120 мероприятий 
 
В настоящее время осуществляется переход 102 предприятий горнодобывающий 

промышленности на систему «прозрачного производства».  
В целом по  цифровым мероприятиям, реализованным в 2018 году, уже имеется экономический 

эффект в объеме 21 миллиардов тенге (рисунок 3).  
Для того чтобы развивать цифровую экономику, нашему государству необходимо взять 

инициативу по продвижению цифровой грамотности и обеспечению защиты безопасности данных. 
Повышению эффективности и прозрачности в органах государственного управления, в области по 
обеспечению занятости населения, повысить качество в сфере образования и здравоохранения 
позволит повсеместное внедрение новых технологий и выбранный путь к цифровой экономике. 
Очень важно отметить, что цифровизация окажет положительное влияния не только на достижения 
экономического эффекта, но и на социальные сферы, что позволит сократить разрыв в социально-
экономическом плане с развитыми странами. 

Импульс развитию традиционных базовых отраслей путем обеспечения роста 
производительности, повышение конкурентоспособности придать повсеместное внедрение цифровых 
технологий. 

Проанализировав современное состояние цифровизации Казахстана, следует отметить что 
только она сможет обеспечить значительный опережающий рост экономики по сравнению с 
нынешнем уровням; прирост только на первом этапе согласно прогнозам составит порядка 2,2 
триллиона тенге,  а это позволит получить государству огромное дополнительные доходы за счет 
цифровизации. 
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Түйіндеме: Бұл мақалада дағдарыс құбылыстарын тудыратын жəне ұйымның қаржылық 

тұрақтылығы мен төлем қабілеттілігіне əсер ететін жағымсыз құбылыстардың болуы туралы 
проблемалар қарастырылған. Мақалада дағдарыстың негізгі пайда болу факторлары, олардың өзара 
байланысының толық көрінісі айқындалған. Оны еңсерудің шаралар жүйесі ұсынылған, 
кəсіпорынның əлеуметтік-экономикалық қайта өркендеу жолдары көрсетілген. Қазақстанның «Food 
Master Agro» компаниясы мен «Nətige» ЖШС-нің бəсекеге қабілеттігінің салыстырмалы анализдері 
талданған. Осыған байланысты осы мақалада компаниялардың нарықтағы тұтас сүт өнімдері 
бағаланатын болады.  

Кілт сөздер: диагностика, дағдарыс, кəсіпорын, персонал, бəсекеге қабілеттілік. 
 
Дағдарысқа қарсы басқару – дағдарыстарды алдын ала болжаудың, олардың салдарын 

жұмсартудың жəне ұйымды дамыту үшін дағдарыстар факторларын пайдаланудың бақыланатын 
процестері болатын басқарудың осындай түрі. Дағдарысқа қарсы басқарудың негізгі функциялары 
тұрақты жағдайда болуы мүмкін дағдарысқа дайындық жəне алдын алу мақсатында дағдарыстық 
құбылыстарды уақтылы тану болып табылады. Дағдарысқа қарсы мониторингтің бұл кезеңі дағдарыс 
қаупін алдын ала анықтауға жəне оның салдарын жеңілдетуге дайындалуға мүмкіндік береді [1].   

Диагностика – басқарудың маңызды элементі. Оның негізінде басқарушылық шешімдер 
əзірленеді. Диагностиканың қаншалықты сапалы жүргізілуіне байланысты диагностика нəтижелері 
бойынша қабылданатын басқарушылық шешімдердің сапасы, демек, басқарудың тиімділігі де 
байланысты. Жоғары басшылық жəне кəсіпорынның меншік иелері үшін диагностика экономикалық 
дағдарыстың бастапқы сатысында оның нақты мүмкіндіктері туралы шынайы сапалы ақпарат алудың 
құралы жəне менеджменттің ерекше əдістері мен тетіктерін іске қосу үшін негіз болып табылады.  

Ұйым өз қызметін бастаған кезде нарықта, əдетте, бəсекелес фирмалардың айтарлықтай саны 
жұмыс істейді. Нарықта белгілі бір нишаға ие болу, сауда маркасын белгілеу оңай емес. Көптеген 
ұйымдар бəсекелестікке төтеп бере алмай, бизнес əлемінен біржолата кетеді. Сондықтан нарықтық 
экономикасы дамыған көптеген елдерде шағын бизнесті қолдау шараларының жүйесі əзірленді, оның 
ішінде жеңілдікті несие беру, салық салудан уақытша босату, патенттер мен технологияларды тиімді 
жағдайларда беру болып табылады. Ұйымды осындай қолдауымен сандық жəне сапалық өсу 
кезеңінен өту, дамудағы оң үрдістердің тұрақтылығына қол жеткізу оңайырақ [2]. 

Сауатты іс-əрекеттер кəсіпорындарға кредиторлармен есептесуге жəне өзінің қаржылық 
жағдайын жақсартуға көмектеседі. Қазақстан Республикасының оңалту жəне банкроттық рəсімдері 
туралы заңнамасы Қазақстан Республикасының Конституциясына негізделеді жəне Қазақстан 
Республикасының Азаматтық кодексінен (1994 жылғы 27 желтоқсандағы Жалпы бөлім, 1999 жылғы 
1 шілдедегі №409-I Ерекше бөлім) (бұдан əрі – АК), 1999 жылғы 13 шілдедегі №411-I Қазақстан 
Республикасының Азаматтық іс жүргізу кодексінен (бұдан əрі – АІЖК), «Оңалту жəне банкроттық 
туралы» 2014 жылғы 7 наурыздағы №176-V Қазақстан Республикасының Заңынан (бұдан əрі – 
«Оңалту жəне банкроттық туралы» Заң), «Жеке кəсіпкерлік туралы» Қазақстан Республикасының 
2006 жылғы 31 қаңтардағы №124-III Заңы (бұдан əрі – «Жеке кəсіпкерлік туралы» Заң), жекелеген 
шаруашылық жүргізуші субъектілерге қатысты оңалту жəне банкроттық рəсімдерін қолдану 
ерекшеліктерін белгілейтін өзге де заңдар мен нормативтік құқықтық актілер [3]. 

Қазақстандық қайта өңдеу компаниялары мысалында сүт өнімдерінің бəсекеге қабілеттілігін 
бағалауды қарастырайық. 

Ірі сүт өнімдерін өндірушілердің бірі - «Food Masster Agro» компанияcы. Компания ұсынатын 
өнімнің кең ассортиментінің арасында сатып алушылар жиі қолданатын сүт болып табылады. «Food 
Master Agro» - бұл Қазақстанда қышқыл-сүт өнімдерін өндіру бойынша №1. Қазіргі таңда 
компанияның 2000-нан аса қызметкері, 16 филиалы, 4 зауыты жəне екі жеке сүт-тауар фермасы бар. 
Сүт өнімдері нарығындағы «Food Masster Agro» үлесі 18,54%. Орталық кеңсе Алматы қаласында 
орналасқан. Өнімнің ассортименті тұтынушылардың ең таңдаулы талғамдарын қанағаттандыра 
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отырып, үнемі жаңа өнімдерді жасап, технологияны дамытып жəне қаптаманы жетілдіре отырып 
кеңейтіледі. Сүт өнімдерін өндіруде қолданылатын барлық шикізат мұқият іріктеуден өтіп, 
халықаралық деңгейдегі ең жоғары сапасымен ерекшеленеді. 2004 жылдан бастап «Food Masster 
Agro» əлемнің 70 елінде 200-ден астам кəсіпорынды біріктіретін əлемде жоғары сапалы сүт өнімдері 
мен ірімшік өндіру бойынша көшбасшы Lactalis (Франция) компанияларының халықаралық тобына 
кіреді. 

Талданатын өнімнің бəсекеге қабілеттілігін сандық өлшеген жөн, бұл неғұрлым дəл, обьективті 
деректер алуға мүмкіндік береді. 

Қаралып отырған тауардың бəсекеге қабілеттілік деңгейін растау үшін оны бəсекелестің ұқсас 
тауарымен талдау қажет. Сүттің бəсекеге қабілеттілігін неғұрлым толық талдау үшін ұқсас тауардың 
бəсекеге қабілеттілігін анықтайтын сапа, сервис жəне басқа да құрамдас бөліктер деңгейін ескеру 
қажет. Қарағанды сүт өнімдері нарығындағы негізгі бəсекелес компания «Nətige» ЖШС болып 
табылады. 

«Nətige» ЖШС орта кəсіпорындар класына жатады, оның негізгі принциптері: жоғары сапалы 
өнім өндіру, сервистің жоғары деңгейі, нетворкинг, персоналды оқыту қоймадағы қалдықтарды 
азайту жолымен шығындарды азайту. «Nətige» ЖШС Қазақстанда сүт қышқылы өнімдері нарығында 
15 жыл жұмыс істейді. Нұрсұлтан, Қарағанды, Көкшетау, Теміртау, Екібастұз, Саран, Шахтинск жəне 
Абай қалаларында филиалдары бар. Бас кеңсе Қарағанды қаласында, Пришахтинскінің Солтүстік 
өнеркəсіптік аймағында орналасқан. «Nətige» ЖШС қышқыл сүт өнімдерінің ерекшелігі жоғары сапа 
болып табылады, бұл 7 күннен артық емес сақтау мерзімімен қамтамасыз етіледі. Алайда нарықта 
бəсекелестік фирмалардың пайда болуына байланысты нарықтың бір бөлігі тарылды. Атап айтқанда, 
Павлодар қаласындағы филиалы уақытша жабылды. Біріншіден, өте алыс жəне қолайсыз 
инфраструкутура, екіншіден, нарықта өте үлкен шығындар болды. Нəтижесінде 18 адам 
қысқартылды. 

«Nətige» ЖШС баға саясаты шығындарға бағытталған. Бұл кəсіпорын өнімдердің бағасын мына 
əдіспен белгілейді «шығындар + + үстемақы». Яғни, пайданың белгілі бір нысаналы деңгейін алу 
қажеттілігіне қарай сату бағасын қалыптастыруды көздейді. Үстемеақы – қорытынды өзіндік құнның 
20%. Салыстырмалы талдау үшін сараптамалық əдіс бойынша тауардың бəсекеге қабілеттілігін 
талдау əдісі қолданылады. 

Тауардың бəсекеге қабілеттілігін бағалау үшін бастапқы деректер №1 кестеде келтірілген. 
 
Кесте 1  
Тауардың бəсекеге қабілеттілігін бағалау үшін бастапқы деректер 

Тауардың бəсекеге қабілеттілік 
көрсеткіштері 

Көрсеткіштердің мəні 
нормативке бəсекелес «Нəтиже» талданатын үлгі «Food 

Master Agro» 
1 2 3 4 

1. Нормативтік қызмет мерзімі 
ішіндегі тауар сапасының 
интегралдық көрсеткіші (1 ай), 
бірлік 

3500 
 

3600 3000 

2. Тауар бағасы, ақшалай 122 115 120 
3. Тауар сервисі сапасының 
интегралдық көрсеткіші, үлесі 

1,0 0,90 0,95 

4. Бір ай аралығындағы тауарды 
пайдалануға арналған 
шығындар, ақшалай 

2000 1500 2200 

5. Тауардың өмірлік циклінің 
кезеңдері бойынша басқару 
сапасының интегралдық 
көрсеткіші 

1,0 0,80 0,90 

Ескерту - Қазақстан Республикасы Статистика агенттігінің деректері stat.kz 
 
Өнімнің бəсекеге қабілеттілігінің сараптамалық əдісін құру үшін алдымен нормативтердің мəнін 

20%-ға арттыру қажет. Бұл жағдайда сүт сапасының интегралдық көрсеткіші нормативінің 
ұлғайтылған мəні 4200 (3500-100%; Х - 20%; Х=700 – ұлғаю үлесі; 3500+700 = 4200 – интегралдық 
сапа көрсеткіші нормативінің ұлғайтылған мəні), Ц - 146, Кс - 1,2, Зэ - 2400, Ку - 1,2 тең болады [6]. 
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Кесте 2  
Сараптамалық əдісті қолдана отырып, тауарлардың бəсекеге қабілеттілігін бағалау 

Көрсеткіштің 
белгіленуі 

Көрсеткіштің салыстырмалы мəні Көрсеткіштің 
келтірілген мəні 

 Көрсеткішті
ң салмағы 

 нормати
в 

Бəсекелес 
«Нəтиже» 

Талданатын 
үлгі «Food 

Master Agro» 
 

Бəсекелес 
«Нəтиже» 

Талданатын 
үлгі «Food 

Master» 
 

 

1 2 3 4 5 6 7 
Пэ 1,0 1,03 0,86 0,360 0,301 0,35 
Ц 1,0 0,93 0,98 0,186 0,196 0,20 
Кс 1,0 0,90 0,95 0,09 0,095 0,10 
Зэ 1,0 0,75 1,1 0,112 0,165 0,15 
Ку 1,0 0,80 0,90 0,16 0,18 0,20 
Сомма    0,908 0,937  
Ескерту - Қазақстан Республикасы Статистика агенттігінің деректері stat.kz 

 
1, 2 кестелердің деректерін талдау арқылы келесі қорытындыларды жасауға мүмкіндік береді: 
1) Бəсекелес «Nətige» ресурстық көрсеткіштер бойынша нарықтық нормативтерден озады 

(пайдалануға арналған баға мен шығындар нормативтерге қарағанда аз); 
2) Бірақ барлық сапалық көрсеткіштер бойынша артта қалады; талданатын тауар - «Food Master 

Agro» өнімі кейбір интегралдық көрсеткіштер бойынша шамалы мөлшерде ғана нормативтерге жол 
береді. 

1 жəне 2 кестелердің деректерін талдау бəсекелес тауарының бəсекеге қабілеттілік деңгейі нарық 
талаптарына (нормативке) 9,2 «пайызға», ал талданатын үлгіге - 6,3 «пайызға» дейін жеткіліксіз 
екенін көрсетеді. Осылайша, «Food Master Agro» - «табиғи сүт» өндірушісінің талданатын тауары 
жүргізілген талдаудан кейін сүт өнімдері нарығындағы бəсекеге қабілеттіліктегі өз көшбасшылығын 
растады. 

Сүт одағының мəліметі бойынша, мал шаруашылығына (жаңарту, селекция) жəне фермерлерді 
(азықтандыру режимі, гигиеналық стандарттар) оқытуға инвестициялар салуды ұсынады. Бұл 
сиырдан жылдық сауылым нормасын үш жылда 25%-ға арттыруға мүмкіндік береді. Бұдан басқа, сүт 
фермаларын жаңғырту, ветеринариялық қызмет пен зертханаларды қайта жабдықтау қажет. Сүт 
өндірушілер ауыл шаруашылығы тауарларын өндірушілерді субсидиялау қажеттілігі туралы айтады 
жəне көршілес Ресейдің мысалын келтіреді. Мұнда дотациялар аймаққа байланысты 10-нан 50%-ға 
дейін құрайды. Мемлекеттен инфрақұрылым (жолдар, электрмен жабдықтау, телефон желілері, сумен 
жабдықтау) жəне білім (ауыл шаруашылығы мектептері мен университеттер) сияқты ілеспе 
проблемаларды шешуге де көмек талап етіледі [4]. 

Дағдарысқа қарсы экономикалық менеджментте де өндірісті əртараптандыру, конверсия 
үлгілерін іздестіру қажеттілігі туындайды. Дағдарысқа қарсы менеджмент проблемасы кең жəне 
əртүрлі, оны төрт топқа бөлуге болады. 

Бірінші топ – дағдарыс алдындағы жағдайларды тану мəселелері. Бұл қарапайым іс емес – 
дағдарыстың басталуын дер кезінде көру, оның алғашқы белгілерін табу, оның сипатын түсіну. 
Дағдарыстың алдын алу мүмкіндігі осыған байланысты. Бірақ бұл ғана емес. Дағдарыстың алдын алу 
тетіктерін құру жəне іске қосу қажет. Бұл да менеджмент проблемасы. 

Дағдарысқа қарсы менеджмент проблемаларының екінші тобы ұйымның өмір сүру əрекетінің 
негізгі салаларымен байланысты. Бұл топ қаржылық-экономикалық сипаттағы проблемалар кешенін 
қамтиды. Мұнда уақыт, қызметкерлердің біліктілігі, ақпараттың жетіспеушілігі жəне т.б. бойынша 
көптеген шектеулер бар. Осы топқа ұйымды дағдарыстан шығаруға ықпал ететін инновациялық 
стратегияларды əзірлеу проблемаларын да жатқызуға болады. 

Проблемалардың төртінші тобы дағдарыстық жағдайларды, дағдарысқа қарсы шараларды 
инвестициялауды, кəсіпорындардың банкроттығы мəселесі, ұйым мүшелері арасындағы қақтығыс 
пен персоналдың селекциясын қамтиды. 

Дағдарысқа қарсы менеджменттің қажеттілігі даму мақсаттарымен де байланысты. Мысалы, 
адамның өмір сүруіне, оның денсаулығына қауіп төндіретін экологияда дағдарысты жағдайлардың 
пайда болуы технологияны өзгерту туралы шешім қабылдауға жататын дағдарысқа қарсы 
басқарудың жаңа құралдарын іздеуге жəне табуға мəжбүр етеді. Мəселен, атом энергетикасы – бұл 
дағдарыстық жағдайлардың жоғары қауіптілігі бар қызмет саласы. Дағдарысқа қарсы менеджменттегі 
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ең бастысы-техникалық персоналдың кəсібилігін арттыру, тəртіпті нығайту, жаңа жəне қауіпсіз 
технологияларды əзірлеуді ұйымдастыру қажеттілігі. Мұның бəрі менеджменттің мəселелері. 
Техникалық мəселелерді шешу менеджменттен басталады. 
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Түйіндеме: мақалада Қазақстандағы логистикалық концепцияның даму жолындағы негізгі 

проблемалары қарастырылған. Қазақстандағы логистиканың басқа да болашағы бар даму бағыттары 
оны ұйымдастыруда жəне ішкі өндірістік жүйелердің өнеркəсіптік кəсіпорындарды жетілдіруде, 
тұрмыстық жəне материал жүргізуші байланыстарда технологиялық кешендерде жəне экономикалық 
аудандарда сараланған. Қазақстан Республикасы аумағында жұмыс істейтін кəсіпорындардың іс-
əрекеттері талданады.Сонымен қатар, логистикалық қызмет нарығындағы алатын орны, көрсететін 
қызмет сипаттары, ерешеліктері, артықшылықтары, кемшіліктері, даму болашақтары жан-жақты 
қарастырылады. 

Кілт сөздер:логистика, қойма, экономика, кəсіпорын, транспорт, кəсіпорын, қызмет 
 
Еліміздегі логистиканың дамуына тоқталайық. Логистика мен ғылыми көзқарастарға деген 

сұраныс Қазақстанның нарықтық қатынастарға өтуінің басталуымен сəйкес келді. Шетелдік тəжірибе 
жəне жоғарыда қарастырылған шетелдік логистика тұжырымдамаларының эволюциясы 
көрсеткендей, белгілі бір теориялық аппарат пен логистиканы басқарудың практикалық əдістеріне 
қажеттілік белгілі бір тарихи кезеңдерде пайда болатын өндіргіш күштердің, технологиялардың, 
саяси жағдайдың жəне нарықтық қатынастардың жетілуімен анықталады. Отандық бизнестегі 
логистикалық көзқарастың мүмкіндіктері мен динамикасын əлеуметтік-экономикалық, саяси 
жағдайдан жəне Қазақстандағы экономикалық реформалар қадамының болжамынан ажыратуға 
болмайды. 

Қазақстандағы логистикалық тұжырымдаманың негізгі мəселелерін қарастырайық: 
Біріншіден, қоғамның барлық деңгейлеріндегі қиын экономикалық жəне əлеуметтік жағдай 

көптеген қазақстандық кəсіпкерлерге, менеджерлерге, инженерлерге жəне техникалық 
қызметкерлерге отандық бизнестегі таңғажайып логистикалық идеяларды ұсынуға көмектеспейді. 
Экономикалық тоқырау, негізгі салалардағы монополия мен мемлекеттік меншіктің жоғары деңгейі, 
қаржылық дағдарыс жəне дефолттар, өндіріс пен өмір сүру деңгейінің төмендеуі, созылмалы теріс 
экономиканы қайта құрылымдау жəне инвестициялардың ашылуы - мұның бəрі əлеуметтік-
экономикалық ортада логистиканы енгізу мен дамытуда Қазақстанның теріс сипаттамасы емес. . 

Екіншіден, логистиканың логистика саласы (жабдықтау жəне өндіріс) ұзақ уақыт бойы ішкі 
экономикада бағаланбаған, ал Батыста логистика негізгі (іргелі) ұстанымды алады. Тарихи тұрғыдан 
алғанда, біздің елде өндіріс көлемі, соның ішінде тауарлар мен қызметтерді өндіруді 
ұйымдастырудан айтарлықтай артта қалып отыр. Айналым көлемі тауарлардың өндірушіден 
тұтынушыға баяу қол жетімділігімен, қанағаттандырылмаған сұраныстың жоғары деңгейімен, 
сенімділігі төмен жəне клиенттерге сапалы қызмет көрсетумен сипатталады. Бизнес ортасы əрдайым 
қалдық негізінде қаржыландырылады; Менеджмент көшбасшылары көбінесе айналымдағы 
экономиканың рөлін дұрыс түсінбейді. 
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Үшіншіден, бүгінде Қазақстан экономикалық дамудың орташа əлемдік деңгейінен едəуір артта 
(бірінші кезекте өнімді қолдау саласында). Маңызды негативті жағдайларды қарастырайық: 

- өндірістік құрылымдардың негізсіз дамуы (салада ойластырылған сату стратегиясының 
болмауы жəне ірі жəне орта көтерме сатылымдар деңгейінде ұйымдастырылған тауар нарықтарының 
болмауы); 

- заманауи электронды байланыс жүйелерінің, электрондық желілердің, телекоммуникациялар 
мен телекоммуникация жүйелерінің даму деңгейінің төмендігі; 

- автомобиль жолдарындағы көлік инфрақұрылымы; жүк автомобильдерінің, мультимодальды 
жəне кедендік терминалдардың аз саны жəне төмен техникалық деңгейі; 

- көліктің барлық түрлерінде қазіргі заманғы көлік құралдарының болмауы; жылжымалы 
құрамның физикалық жəне моральдық кідірісінің жоғары деңгейі; 

- сақтау қоймаларының өндірістік-техникалық базасының даму деңгейінің төмендігі; өнімді 
өңдеуге арналған заманауи технологиялық жабдықтардың болмауы; қойма жұмыстарын 
механикаландыру мен автоматтандырудың төмен деңгейі; 

- заманауи бөтелкелер мен қаптама саласының даму деңгейінің төмендігі жəне т.б. 
Қазақстандағы логистиканың басқа да перспективалық бағыттары таяу жылдары өнеркəсіптік 

өндіріс жүйесін ұйымдастыру мен жетілдіруде, сондай-ақ ішкі жəне материалдық байланыстар үшін 
технологиялық кешендер мен экономикалық аймақтарда қолданылады. 

Біздің елімізге басқа шетелдік капиталистік елдердегі логистиканың тарихи бағытын 
қайталаудың қажеті жоқ. Біз олардың тəжірибесі мен əлеуетін пайдалана отырып, заманауи логистика 
мен нарықтық құрылымдар жүйесін отандық бизнеске тез арада біріктіруіміз керек [1]. 

Логистикалық қызметтің отандық провайдер-компаниялары 1 суретте қарастырылған. Қазақстан 
нарығында логистикалық қызмет көрсетуді дамытуда тиімді транспорттық-логистикалық жүйе 
мұқтажға ие халықаралық логистикалық операторлар бар. 

 

 
Сурет 1. Қазақстан нарығында логистикалық қызмет көрсететін провайдер- компаниялар 

Ескерту - Қайнар қөзі[1] 
 
Логистика əр кəсіпорын үшін нарықта дұрыс қадам жасаудың қажеттілігі, бірақ логистика жеке 

сектор ретінде қызмет етеді деп айту қиын, өйткені бұл кəсіпорын үшін логистиканы қалай 
жүргізудің белгісіз элементі болып табылады. əрқайсысы өздігінен сұрақтар туғызады, жəне 
барлығын дұрыс пайдаланбау нақты мəліметтерді ашпайды, сондықтан мамандандырылған нарықтық 
логистикаға мамандандырылған ұйымдармен байланысқан дұрыс. дұрыс шешім болар еді. 

Қазақстан Республикасында жұмыс істейтін кəсіпорындардың қызметі талданады. 
Кəсіпорындардың логистикалық қызметтер нарығындағы рөлі, қызметтердің сипаттамалары, 
ерекшеліктері, артықшылықтары, кемшіліктері жəне даму перспективалары жан-жақты 
қарастырылады. 

Жергілікті көліктік-логистикалық жүйесіз клиенттерге тиімді қызмет көрсету, аймақтағы 
көптеген көлік-логистикалық компаниялар мен делдалдардың жұмысын басқару жəне үйлестіру 
мүмкін емес. Көліктік-логистикалық қызметтердің жоғары сапасы, олардың халықаралық 
стандарттарға сəйкестігі, белгілі бір бағыттардағы көліктік-логистикалық қызметтердің жоғары 
сапасының арқасында ақпарат пен қаржылық ағындарды қамтамасыз ететін жергілікті логистика 
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жəне заманауи логистикалық менеджмент технологияларын енгізу есебінен клиенттерге қызмет 
көрсету тиімділігін арттыру. 

Халықаралық ынтымақтастықты кеңейту, интеграциялық процестерді тереңдету жəне 
халықаралық сауданы кеңейту транзиттік тауарлар мен жолаушылардың кедергісіз өтуі үшін қолайлы 
жағдай жасауды талап етеді. Олар мемлекетаралық экономикалық жəне мəдени байланыстарды 
қамтамасыз етумен байланысты [2]. 

Қорытындылай келе, бүгінгі таңда Қазақстандағы логистиканың дамуы нарықтық заңдар мен 
қағидаттарға негізделгендіктен, логистиканың дамуын нарықтық экономиканың даму деңгейін 
көрсететін кəсіпорынның басқару жүйесімен үйлестіретінін атап өтеміз. 

Нарықтағы күшті бəсекелестік, халықтың төлем қабілеттілігінің төмендігі, кəсіпорынның 
айналымының жеткіліксіздігі, өнімнің өзіндік құнының үнемі өсуі отандық өнімнің бəсекеге 
қабілеттілігін төмендетеді жəне оны іске асыруды қиындатады. 
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Аннотация: В статье рассматриваются сущность и цели майнд менеджмента. Также основные 

принципы и правила построение интеллект карты. Необходимость Майнд-менеджмента помогает 
человеку не только структурировать информацию, но и развивать силу воли. 
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Так как мы живем в эпоху информатизации, трудно найти человека, который ничего не слышал 
об интеллект-картах, также называемых «картами разума», «картами мозга». Однако мало кто знает, 
что это не только способ развития творческого мышления, но и эффективная технология решения 
бизнес-задач, которую используют многие крупные компании. 

Майнд-менеджмент – одно из направлении в менеджменте, отвечающее за повышение 
эффективности личной и корпоративной деятельности с помощью интеллект-карт. То есть диаграмма 
связей, изображение процесса общего системного мышления с помощью схем.  Если вы посмотрите 
на ум, то увидите, что он представляет собой совокупность ваших знаний, условностей и жизненного 
опыта. Майнд-менеджмент заставляет вас перезагрузить вашу систему и посмотреть на все в новом 
ракурсе. 

Майнд - эффективностьменеджмент отвечает на 3 вопроса:  
1. Какую работу мне нужно сделать прямо сейчас? Есть ли что-то чрезвычайно срочное, или я 

могу позволить своему умственному состоянию руководить работой, которую я решаю сделать 
прямо сейчас? 

2. В каком психическом состоянии я сейчас нахожусь? Есть ли у вас настроение для чернового 
написания, изложения, исследования, изучения или полировки?  

3. Есть ли что-то, что я могу сделать, чтобы привести себя в правильное психическое состояние? 
[1]. 

На основе вышесказанного основная цель майнд менеджмента состоит в том, чтобы привести 
свое умственное состояние в соответствие с работой, которую необходимо выполнить, а также 
позволить своему уму делать ту работу, которую он хочет сделать. 
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Использование майнд менеджмента возможно практически в любой области деятельности – для 
планирования, анализа, выработки решений (и мозгового штурма в частности) или просто для 
упорядочивания и запоминания любых идей и планов. (Рисунок 1) 

 

 
Рисунок 1. Области применения Майнд -менеджмента 

Примечание - https://vuzlit.ru/105594/metod_mentalnye_karty  
 
Существует два важных принципа использования интеллект-карт: 
1.Одновременное использование левого и правого мышления. Как известно, многие люди 

отвечают за различные операции, которые делают разные половины нашего мозга. Левая-это, прежде 
всего,логика, линейные операции, анализ, речь, действия с числами и цепями. Правая полукочевка 
отвечает за изображения: восприятие цвета, пространственная ориентация, ритм, формы, а также 
общие формы, воображение, мечты. А интеллект-карты, как уже упоминалось выше, отличаются 
структурностью и наглядностью. То есть, во время работы с ним были запущены возможности двух 
полушария. 

2. Ассоциативность мышления. Для большинства людей характерно ассоциативное, а не 
линейное, логическое мышление. В любом случае, в случае, если вы не специально не контролируете 
потоки мысли, то, например, появится План отчета о проделанной работе, отдельные моменты, 
которые должны быть учтены у вас. Только после их утверждения можно создать четкую и 
логическую структуру. 

Остановимся на правилах создания Интеллект-карт. 
1. Самое главное. 
- Начните с центра. В центре есть главная мысль, цель создания интеллект-карты. Начните с 

главной мысли. На основе этого появляются новые идеи. 
- Читайте по часовой стрелке, начиная с верхнего правого угла. Информация рассчитывается по 

кругу по часовой стрелке, начиная с центра карты, в правом верхнем углу и далее. Это правило 
предназначено для чтения всех интеллект-карт. Если вы устанавливаете другую цепочку, укажите 
последовательность чтения по порядковым числам. 

- Используйте различные цвета! По своему выбору. 
- .Каждый раз проведите эксперимент. 
2.сформулируйте основную мысль (тип изображения). 
3.Оформление.  
- Вставьте рисунок. 
- Раскрашиваем его различными цветами. 
- Поддержите ключевые слова. 
- Связывайте идеи друг с другом [2]. 
Что касается преимуществ и недостатков Майнда-менеджмента, которая представлена в таблице 

1: 
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Таблица 1 
Преимущества и недостатки Майнда-менеджмент 
 

Преимущества Недостатки 
Представленный объем информации меньше, его 
легко регистрировать и анализировать. 

Человек, который не составляет карту и впервые 
увидел ее, трудно понять его содержание 

При чтении карты отображается взаимосвязь в 
каждой части, их структура и логика 

Карта полезна только для тех, кто его создал 

При использовании метода развиваются творческое 
и логическое мышление, воображение и память, так 
как используются два полушария человеческого 
мозга 

 

Примечание - https://vuzlit.ru/105594/metod_mentalnye_karty [3]. 
 
В целом, 21 век можно назвать веком разума и это необходимо для век новый инструмент, 

отвечающий потребностям информационного обеспечения, скорость его обработки, интеграция 
данных различных форматов.   

Майнд менеджмент позволяет достичь наилучших результатов в любых случаях, когда 
необходимо открыть потенциал вашего ума.Количество людей, использующих принципы 
радиантового мышления ежегодно - интеллект-карта-растет очень много. Количество пользователей 
по существующим оценкам во всем мире более 250 миллионов человек и имеют последователей 
новые учения можно встретить в любой стране мира. 
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Аннотация: в статье исследованы современное состояние и возможные прогнозы развития 

прорывных высокотехнологичных направлений. Внимание уделено прогрессивным  цифровым 
технологиям. Проанализированы основные социально-экономические подсистемы современных 
технологий в инновационной цивилизации ХХI столетия.  Рассмотрены тенденции инновационного 
развития страны в соответсвии с Посланием Главы государства народу Казахстана «Новые 
возможности развития в условиях Четвертой промышленной революции».  
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Сегодня на волне новой экономической реальности в мире происходит тотальный всплеск 

цифровизации коммуникаций. Мир стоит на пороге значительных технологических сдвигов, которые 
в ближайшие годы окажут огромное влияние на все сферы жизнедеятельности людей. Большинство 
экспертов сходится во мнении, что эти изменения ведут к Четвертой промышленной революции. 

Первая промышленная революция произошла, когда человечество научилось использовать 
энергию пара и воды для механизации производства. Электрическая  энергия  обеспечила второй    
технологический прорыв, позволив наладить выпуск массовой продукции и конвейерное 
производство. В рамках Третьей промышленной революции за счет использования цифровых 
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технологий были автоматизированы отдельные производственные процессы. Четвертая 
промышленная революция, или Индустрия 4.0, характеризуется интеграцией технологий и слиянием 
физической, цифровой и биологической сфер [1].  

Кстати, по прогнозам Accenture, к 2020 г. 25% мировой экономики будет цифровой. В этой связи 
внедрение ИТ-решений, позволяющих государству, бизнесу и обществу эффективно 
взаимодействовать, становится все более масштабным и динамичным процессом. 

Тенденции инновационного развития Республики Казахстан, или применение инноваций 
в республике одна из самых сложных. Как было отмечено в Послании Президента РК Н. А. 
Назарбаева народу Казахстана «Новые возможности развития в условиях Четвертой промышленной 
революции»: «...Мы должны четко осознавать, что достижения Казахстана – надежная база, но не 
гарантия завтрашних успехов. Эпоха «нефтяного изобилия» практически подходит к концу. Стране 
требуется новое качество развития. Мировые тренды показывают, что оно должно основываться в 
первую очередь на широком внедрении Четвертой промышленной революции». [1] 

Цифровая экономика, как показывает зарубежная практика, наиболее эффективно 
функционирует на рынках с большим количеством участников и высоким уровнем проникновения 
ИКТ-услуг. В первую очередь это касается таких так называемых «интернет–зависимых» отраслей 
как транспорт, торговля, логистика, в которых доля «онлайн–сегмента составляет около 10% ВВП, 
т.е. свыше 4% занятости, при этом данные показатели имеют тенденцию к росту. 

Происходящие в мире технологические трансформации, квалифицированных по темпам, 
масштабам, охвату и глубине происходящих изменений принято называть общим термином 
«Четвертая промышленная революция». Наиболее полно современные представления о Четвертой 
промышленной революции и ее последствиях для человечества изложены в одноименной книге 
основателя и председателя Всемирного экономического форума (ВЭФ) профессора Клауса Шваба. 
По его мнению, данное явление можно определить как «слияние  технологий, стирающее грани 
между физической, цифровой и биологической сферами». То есть будущее следует отводить кибер - 
физическим производственным системам. Четвертая промышленная революция оказывает системное 
воздействие на все области жизни, ведет к качественным преобразованиям во всех секторах 
экономики и социальной сферы, в структуре общественных отношений. [2] 

По мнению специалистов [2], в идеале цифровое производство – это  такая организация 
производственного процесса, когда автоматизированы абсолютно все операции (конструкторские 
разработки, технологическая подготовка, снабжение, само изготовление продукции и даже сбыт), 
повсеместно используются станки с числовым программным управлением и роботизированное 
оборудование. Именно к этому должны стремиться те предприятия, которые намерены шагать в ногу 
со временем и удовлетворять требованиям Индустрии 4.0. 

В рассматриваемых зарубежными авторами определениях терминологии «цифровая экономика» 
можно определить, что цифровая экономика – это: 

а) переход от движения атомов к движению битов (Н. Негропонте);  
б) экономика и общество, в основе которых лежат прежде всего информационно-компьютерные 

технологии (Д. Тапскотт); 
в) технологический и социальный уровень развития, при котором экономика переходит в 

цифровую форму, где сделки между покупателями и продавцами происходят в электронном виде; 
общество без наличных денег, где все финансовые операции происходят в цифровом виде (У. Вудд). 

По данным исследования  «Бостонской консалтинговой группы» (ВСG), Республика Казахстан 
по уровню цифровизации экономики в 2016 году занимала 50-ю строчку рейтинга из 85 государств, 
соотносилась к группе стран с зарождающейся цифровой экономикой. Основными критериями в 
данном  рейтинге выступали глобальная сеть экономических и социальных мероприятий, 
реализуемых через такие платформы, как Интернет, мобильные и сенсорные сети. 

Республика Казахстан (РК) в рамках текущих реформ ориентируется на страны, уже достигшие 
значительных успехов в создании цифрового государства. Как известно, это Австрия, Дания, 
Австралия, Канада, Сингапур. Например, в Вене, столице Австрии, принцип «умного» планирования 
городского бюджета позволяет муниципалитету ежегодно экономить свыше 2 млн. евро. В Бостоне 
(США) мобильное приложение по контролю над деятельностью коммунальных служб помогло 
сократить на 66% число обращений, связанных с коммунальными проблемами. 

К одним из главных технологических трендов последних лет, безусловно, можно отнести 
Интернет, с помощью которого возникло много новых направлений в экономике и социальной 
жизни. Одно из них – Интернет вещей (Internet of Things). 
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Можно привести множество примеров того, как Интернет вещей меняет жизнь людей уже 
сегодня. Так, благодаря новым технологиям врачи могут отслеживать все жизненно важные 
показатели пациентов. Электронные системы мониторинга лесных пожаров, загрязнения водоемов и 
выброса парниковых газов уже несколько лет функционируют во многих национальных парках США 
и Канады. 

На виноградниках в Испании и Германии фермеры устанавливают специальные датчики, 
которые отслеживают все необходимые показатели: влажность, состояние почвы, уровень солнечной 
радиации. Датчики в дорожном покрытии, мостах или зданиях могут анализировать состояние 
построек в режиме реального времени. Эта технология уже испытана на мостах в Мичигане и 
Калифорнии (США). 

Опыт трансформации европейских государств показывает, что лучшие условия для ускорения 
цифровых технологий – это применение работы на опережение, а также создание условий для 
постоянного обучения и совершенствования компетенций (Эстония, Австралия). 

В плане инновационной политики экспертами рекомендуется обратить внимание на опыт 
Израиля по государственной поддержке стартапов. Эта страна на сегодня является признанным 
лидером в области технологий и инноваций. 

Четвертая промышленная революция открывает перед обществом уникальные возможности. 
Между тем само общество должно быть готовым трансформироваться и становиться «умным», чтобы 
стать драйвером изменений. 

В целом международные эксперты сходятся во мнении, что выигрывать будут страны с высоким 
интеллектуальным и предпринимательским потенциалом, легкими условиями ведения бизнеса, а 
также те страны, которые  способны оперативно реагировать на происходящие перемены, 
адаптируясь к технологическим и социальным изменениям. 

Опыт работы передовых стран мира позволяет предположить, что в будущем практически 
каждый физический объект, задействованный в процессе производства, будет оборудован 
множеством датчиков и сенсоров, которые ежесекундно генерируют огромный поток информации. 
Обработка и анализ больших объемов данных (Big Data) станет одним из основных элементов, 
обеспечивающих функционирование Индустрии 4.0. 

К числу основных факторов, определяющих лидерство в сфере цифровизации следует отнести:  
1. Спрос на цифровые технологии со стороны потребителей. Именно благодаря быстрым темпам 

совершенствования цифрового опыта и развития технологий, электронные платежи внедряются с 
большой скоростью во всем мире. Так, например, в Сингапуре, на безналичный расчет (cashless) 
приходится свыше 60% транзакций, в Нидерландах около  60%, во Франции и Швеции примерно 59 
%. 

2. Предложение со стороны продавцов услуг (наличие доступа к сети Интернет и степень 
развития инфраструктуры). Глобальная сеть интернет рассматривается как важнейшая составляющая 
экономического роста, которая обеспечивает значительную часть роста экономики. Так, по итогам 
20-летнего периода (с1995 по 2015 гг.) вклад Интернета в ВВП развитых стран суммарно сотавил 
10%, с 2016 г. по 2019 гг. он вырос в два раза – до 21 %. Иначе говоря, развитие цифровой экономики 
и использование различных связей коммуникаций связано с развитием уровня доступа в Интернет, а 
также телекоммуникаций.  

3. Наличие состояния институциональной среды (проводимая государством политика в области 
регулирования экономики, уровень развития законодательства, наличие ресурсов). Развитие данного 
фактора можно рассмотреть на примере такой страны как Сингапура. Благодаря проводимой 
эффективной государственной политике около 90% территории страны было подключено к 
высокоскоростной сети Singapore ONE, а 99 % офисов, школ и домов подсоединены к компьютерной 
сети. 

4.Инновационный климат в стране. Например, в США бизнес вносит около 70 %  на научные 
исследования, в Сингапуре – 59 %, в Индии этот показатель равен 36 %. [6] 

При этом, несмотря на пока еще существующий «цифровой разрыв» между наиболее развитыми 
и развивающимися экономиками, в целом следует сделать вывод о том, что в мире формируются 
качественно новые условия интеграции развивающихся стран в мировое хозяйство в условиях 
цифровой трансформации. Рассмотрев тенденции развития  цифровой экономики следует учесть 
особенности ее распространения в мире, которые позволяют подтягивать менее развитые страны к 
передовым знаниям и инновациям благодаря именно быстрому развитию сети Интернет и 
информационно-коммуникационных технологий, создавая платформу для зарождения значительных 
возможностей для прорыва на отдельных направлениях хозяйственной деятельности. 
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Следовательно, обобщая значение развития цифровой экономики, можно констатировать о том, 
что цифровизация предполагает, что ключевым фактором производства являются обработка больших 
объемов информации, наличие сведений в цифровом виде, и использование результатов 
цифровизации позволяют значительно повысить эффективность различных видов производства, 
хранения, продажи, доставки товаров и услуг, технологий, оборудования [7]. 
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Аннотация. В статье рассмотрено понятие цифровой экономикикак экономической 

деятельности, основанной на цифровых технологиях. Рассмотрены основные направления цифровой 
экономики, а также электронные товары и услуги, которые реализуются с использованием цифровых 
технологий. 
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Распространение цифровых технологий в длительном периоде определяет траекторию развития 

экономики и общества. Это уже не однократно приводило к кардинальным изменениям в жизни 
общества. Становление цифровой экономики — одно из приоритетных направлений для 
экономических стран лидеров, а именно США, Великобритании, Германии, Япониии др. Как 
правило, для них характерны длительный период реализации «повестки цифрового развития» и 
преемственность приоритетов — от построения базовой информационно-коммуникационной 
инфраструктуры до формирования скоординированной политики в этой сфере и программ поддержки 
повсеместного внедрения цифровых технологий. 

Цифровая экономика — это экономика, в основе лежат новые методы генерирования, хранения, 
передачи,обработки данных, а также цифровые компьютерные технологии. Столбами технологиями 
цифровой экономики являются крупные данные (сами данные и методы работы с ними), 
искусственный интеллект, технология блокчейн, туманные вычисления, квантовые технологии, 
робототехника, VR и др.[1]. 

Термин «цифровая экономика» в 1995 г. ввел в научный оборот Николас 
Негропонтеамериканский информатик Массачусетского университета. В значении термина лежит 
цифровое представление информации, которое многократно увеличивает ее точность записи,скорость 
передачи и плотность. 

Темпы цифровой трансформации сильно зависят от уровня экономики, что зарождает цифровое 
неравенство. Великобритания, ОАЭ, Малайзия и др.являютсястранами-лидерами, которые обладают 
крайне развитой цифровой экономикой и мощной динамикой развития, по данным 
HarvardBusinessReview. Так же сильную развитую цифровую экономику имеют США, Германия, 
Финляндия, Канада.Государствоактивно участвовало вформировании развитой цифровой экономики 
в большинстве стран. В частности, в странах ЕС, Сингапуре,ОАЭ, Китае,Новой Зеландии, Малайзии 
и Саудовской Аравии. Правительства стран с быстроразвивающейся цифровой экономикой 
вкладывают немыслимые усилия, чтобы повысить свой уровень цифровизации.Таким образом, 
можно сделать вывод, что динамичное развитие цифровой экономики невозможно если государство 
не прикладывает значительное усилие. 

Дополнительные плюсы цифровой экономики 
• Усиление роли электронных и цифровых денег, облегчение финансовых операций. 
• Продвижение возможностей работыдистанционно. 
• Введение в действиедокументооборота в электронном виде. 
• Более проходимыйи свободныйрынок. 
• Нарастание уровня производительности. 
• Себестоимость товаров и услуг понижается. 
• Уровень бюрократии снижается. 
Сектор цифровой экономики строится на инновационных технологиях, организуемых 

электронной промышленностью. Выделяют два элемента. Первое, это электронная промышленность, 
производство компьютеров,микрочипов и телекоммуникационных устройств, электроники бытового 
назначения. Второе, это компании, оказывающие услуги в сфере цифровых технологий и 
использующие цифровые средства контроля, производства и храненияданных. Развития цифрового 
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сектора для национальных экономик очень важен и доказывается тем, что ряд стран в настоящее 
время реализует вполнезначительныеи комплексные программы, направленных на развитие своих 
секторов цифровой экономики, повышениюконкурентоспособности электронной 
промышленности,нововведению рабочих мест в этих сферах и росту IT-технологий. Одним из 
ведущих моментов становятся инвестиции в цифровой сектор экономики[2]. 

 
Таблица 1 
Эксплуатация информационно-коммуникационных технологий в организациях 

предпринимательского сектора в 2016 г.  (в % от общего количества организаций) 
 Россия Китай Япония Германия Франция Канада 

Широкополосный доступ к 
глобальной сети  

81 93 88 95 96 98 

Использование глобальной 
сети для закупок 

17 46  31 29  

Использование глобальной 
сети для продаж  

13 45 22 26 17 19 

Использование RFID-
технологии  

6  7 14 7 3 

Использование ERP-систем 17   56 39 21 
Использование CRM-систем 12   45 32 31 
Примечание -составлено по источнику [3] 

 
В общем и целом, можно выделить перечень параметров, реализуемых государствами и 

направленных на формирование цифровой экономики: развитие инфраструктуры, представляющей 
фундамент для формирования новых моделей ведения бизнеса и построения научных и социальных 
сетей; уменьшение преград в отраслях цифровой экономики; повышение уровня управления 
цифровыми технологиями, обучение и переквалификация специалистов; гарантия доверия к 
надежности и безопасности цифровой инфраструктуры, оценка рисков; развитие цифрового сектора 
экономики. 

Из расчета того, что цифровые технологии используются почти во всех сферах общественной 
деятельности, определить и оценить рыночный объем цифровой экономики затруднительно. 
Проблема заключается в том, что методы оценки, которые существуют на данный момент ВВП и 
экономической активности могут быть необъективны изменившимся условиям структуры и 
потребления труда. Например, юзеры переводят деньги друг другу без посредников, интернет-
сервисы представляют новые услуги, огромный ассортимент товаров и услуг поступает к покупателю 
по новым логистическим путям. Более того, определенные услуги становятся бесплатными за счет 
прямой или посреднической рекламы - так происходит с социальными сервисами и электронной 
почтой. Новейшие мессенджеры позволяют юзерам общаться со всеми бесплатно, что обязывает 
поставщиков мобильной связи и интернет-провайдеров переходить на новые бизнес-модели. 
Активное развитие замечается в онлайн-телевидение, а также в других цифровых сегментах 
экономики, каждый из которых занимает все большую внушительную долю ВВП. Соразмерно, 
показатели, текущего ВВП могут быть занижены у ряда стран. 

Проблемы цифрового сектора в наше времяотражается на конкурентоспособности экономики, 
поскольку позднее получение и обработка актуальных данных, неумение пользоваться цифровыми 
ресурсами, в конце концов,  сопрягается утратой прежних рыночных позиций. 
Конкурентоспособность государств будет определяться её способностью и гибкостью контроля 
предвидеть воздействие новейших технологий и своевременно отреагировать на изменения. Новые 
технологии повышают возможности участников рынка, но также сплетены с рядом рисков. Особого 
внимания стоит уделить влиянию цифровизации на рынок труда и на конкурентную среду - цифровая 
экономика приводит к автоматизации рабочих процессов, что предсказывает увеличение спроса на 
высоко и низкоквалифицированных специалистов, но также к падению числа кадров средней 
квалификации. С точки зрения асимметрии международной торговли цифровая зависимость одной 
страны от другой приводит к увеличению отставания в экономическом развитии между этими 
государствами. Особенностью, данной структурны зависимости является невозможность ее 
преодоления, так как прогресс в сфере цифровых технологий происходит с значительно высокой 
скоростью, а новые технологии могут быть воспроизведены только на основе текущих результатов. 
Если страна не распоряжается ими либо какие-то технические и технологические решения затеряны, 
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тогда отпадает возможность создать что-то новое и перейти к следующему шагу. По этой причине 
ситуация цифрового сектора, в частности, его элементной базы, специального технологического 
оборудования, обеспечивающего обязательные параметры микросхем является определяющим 
фактором перспектив развития всего общества. Поступление цифровых товаров по импорту может 
притупить остроту проблем на некоторое время, но учитывая то, что коэффициент обновлений в 
цифровом секторе очень высок, и общая смена парка оборудования и ПО происходит каждые 2-3 
года, привязка к импорту этих систем не может являться обоснованием для создания прочных 
конкурентоспособных позиций в данной сфере. На данный момент в мировой экономике развернута 
усиленная борьба за лидерство в области цифровых технологий, которые позволяют приобрести 
бесспорные аналитические преимущества. Возникшая цифровая экономика создала совершенно 
новый вид ресурса – данные, представляющие собой при всей дискуссионности такого утверждения 
современный фактор успешной экономической деятельности[4]. 

Сектора, взаимосвязанные с цифровыми технологиями, показывают больший рост рабочей силы, 
в сравнении с мировой экономикой, в общем и целом. Например, в Канаде за 2011-2016 гг. 
ежегодный прирост рабочей силы в этой области составил 2,4% против 1,2% общего роста. 
Аналитические материалы и государственные инициативы по цифровой экономике в таких странах, 
как США, Великобритания и Германия, ссылаются на то чтобы удовлетворить растущий спрос в этой 
сфере необходимость внедрение новых специалистов. 

В перспективе развитие цифровой экономики будет зависеть на прямую от ряда прорывных 
технологий. На конец 2017 г. можно представить пять основных технологий:5G-связь; 3D-печать; 
блокчейн; искусственный интеллект - ИИ;VR.Вышеперечисленные технологии находятся на стадии 
интенсивного развития, с каждым годом становятся все более усовершенствованными и привлекают 
к себе колоссальное внимание молодых ученых. Каждая технология способна показать подрывное 
воздействие на ряд традиционных отраслей экономики и на бизнес в целом [5]. 

В заключение отметим, что развитие цифровой экономики обеспечивает обменом идеями и 
опытом также возможность коммуникаций. Площадки в глобальной сети позволяют объединять 
усилия для инвестирования, создания бизнеса, поиска сотрудников, партнеров, ресурсов и рынков 
сбыта. Цифровые технологии также могут играть неотъемлемую роль в обмене знаниями, обучении 
сотрудников, реализации инновационных идей, в том числе и в социальной сфере. Тем не менее, ее 
масштаб на данный момент остается относительно небольшим, и говорить о ее определяющей роли в 
развитии мировой экономики преждевременно. Непрерывно возникают новые технологии, которые 
будут продолжать менять институциональный и экономический рельеф. 
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Түйіндеме. Мақалада кəсіпорынның қаржылық жағдайын талдау үшін автоматтандырылған 

ақпараттық технологияларды енгізу қарастырылады. Қаржылық тұрақтылық пен төлем қабілеттілігін 
талдауды автоматтандыру үшін деректер базасы əзірленеді. 

Кілт сөздер: деректер қоры, автоматтандырылған ақпараттық технологиялар, қаржылық 
тұрақтылық, төлем қабілеттілігі, сұраныс, нысан, есеп. 

 
Қаржылық жағдайды талдау кəсіпорындар үшін өзекті проблема болып табылады, сондықтан 

ақпараттың шынайылығына жəне оны өңдеу жылдамдығына қойылатын жоғары талаптарды 
болжайды. Бұл талаптардың орындалуы автоматтандырылған ақпараттық технологияларды 
пайдалану арқылы, атап айтқанда деректер базасын құру арқылы мүмкін болады. 

Кəсіпорынның қаржылық тұрақтылығы мен төлем қабілеттілігін талдауды автоматтандыру үшін 
деректер базасын əзірлеу ақпаратты өңдеу уақытын қысқартуға жəне негізгі көрсеткіштерді 
есептеуге, олардың сақталуын жеңілдетуге мүмкіндік береді. Деректер базасының көмегімен 
бухгалтерлік баланстың баптары бойынша деректерді есепке алу, атап айтқанда айналым жəне 
айналымнан тыс активтерді, меншікті капиталды, ұзақ мерзімді жəне қысқа мерзімді міндеттемелерді 
есепке алу жүзеге асырылатын болады. Көрсеткіштер негізінде қаржылық тұрақтылық пен төлем 
қабілеттілігі коэффициенттерінің есебі жүргізілетін болады. 

Кəсіпорынның қаржылық жағдайы – бұл шаруашылық жүргізуші субъектінің өз қызметін 
қаржыландыру жəне өз міндеттемелері бойынша уақытында есеп айырысу қабілетін белгілі бір сəтте 
көрсететін күрделі экономикалық санат. 

Қаржылық тұрақтылық – кəсіпорынның кірістерінің оның шығындарынан тұрақты асып кетуін, 
кəсіпорынның ақша қаражатымен еркін маневр жасауды жəне оларды тиімді пайдалануды, өнімді 
өндіру мен өткізудің үздіксіз процесін куəландыратын сипаттама. Қаржылық тұрақтылық барлық 
өндірістік шаруашылық қызмет процесінде қалыптасады жəне кəсіпорынның жалпы 
тұрақтылығының басты компоненті болып табылады [1]. 

Төлем қабілеттілігі – кəсіпорынның сауда, несие жəне төлем сипатындағы өзге операциялардан 
туындайтын өздерінің төлем міндеттемелерін уақытылы орындау қабілеті.  Төлем қабілеттілігін 
бағалау нақты күнге жүргізіледі, алайда оның субъективті сипаты мен нақтылықтың əртүрлі 
дəрежесін ескеру қажет.[1] 

Қаржылық тұрақтылық пен төлем қабілеттілігін талдау үшін мынадай коэффициенттер 
пайдаланылады: автономия коэффициенті; қаржылық тəуелділік коэффициенті; қарыз жəне меншікті 
қаражат арақатынасының коэффициенті; қаржылық тұрақтылық коэффициенті; меншікті айналым 
қаражатын қамтамасыз ету коэффициенті; материалдық қорлардың меншікті айналым қаражатымен 
қамтамасыз ету коэффициенті; меншікті капиталдың маневрлік коэффициенті. 

Төлем қабілеттілігінің негізгі коэффициенттері: абсолютті өтімділік коэффициенті; жылдам 
өтімділік коэффициенті; ағымдағы өтімділік коэффициенті. 

Талдау үшін бастапқы деректер бухгалтерлік баланс болып табылады. Жобаланатын деректер 
қорының көмегімен көптеген есептерді шешуге болады. ДБ есептерін екі түрге бөлуге болады: 
көрсеткіштерді есепке алу есептері жəне коэффициенттерді есептеу есептері. 

Есепке алу міндеттеріне мыналар жатады: айналымнан тыс активтерді есепке алу;. айналым 
активтерін есепке алу; қорларды есепке алу; ақша қаражатын есепке алу; меншікті капиталды есепке 
алу; қысқа мерзімді міндеттемелерді есепке алу; ұзақ мерзімді міндеттемелерді есепке алу; қарыз 
қаражатын есепке алу; баланс валютасын есепке алу; 

Көрсеткіштерді есептеу міндеттеріне мыналар жатады: автономия коэффициенттерін есептеу; 
қаржылық тəуелділік коэффициенттерін есептеу; қарыз жəне меншікті қаражат арақатынасының 
коэффициенттерін есептеу; қаржылық тұрақтылық коэффициенттерін есептеу; меншікті айналым 
қаражатын қамтамасыз ету коэффициенттерін есептеу; материалдық қорлардың меншікті айналым 
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қаражатымен қамтамасыз етілу коэффициенттерін есептеу; меншікті капиталдың маневрлік 
коэффициенттерін есептеу; абсолюттік өтімділік коэффициенттерін есептеу; жылдам өтімділік 
коэффициенттерін есептеу; ағымдағы өтімділік коэффициенттерін есептеу. Бастапқыда əрбір 
көрсеткіш «Абсолютті көрсеткіштер» кестесіне енгізіледі. Олардың негізінде қаржылық тұрақтылық 
пен төлем қабілеттілігі коэффициенттерін одан əрі есептеу жүргізіледі. 

Автономия коэффициенті кəсіпорынның қарыз қаражаттарынан тəуелсіздігін сипаттайды жəне 
кəсіпорынның барлық қаражатының жалпы құнындағы өз қаражатының үлесін көрсетеді. Қаржылық 
тəуелділік коэффициенті қаржы ресурстарының жалпы сомасының қанша бірлігі меншікті қаражат 
көздерінің бірлігіне тиесілі екенін көрсетеді. Қаржылық тəуелділік коэффициентінің төмендеу үрдісі 
оң болып саналады. Қарыз жəне меншікті қаражат арақатынасының коэффициенті тартылған 
қаражаттың əрбір бірлігіне қанша бірлігі тиесілі екенін көрсетеді. Қаржылық тұрақтылық 
коэффициенті активтің қандай бөлігі тұрақты көздер есебінен қаржыландырылатынын, яғни 
кəсіпорын өз қызметінде ұзақ уақыт бойы пайдалана алатын қаржыландыру көздерінің үлесін 
көрсетеді. Меншікті айналым қаражатын қамтамасыз ету коэффициенті ағымдағы қызметті 
қаржыландыру үшін ұйымда меншікті қаражаттың жеткіліктілігін көрсетеді. Материалдық 
қорлардың меншікті айналым қаражатымен қамтамасыз етілу коэффициенті қорлар мен 
шығындардың қай бөлігі өз көздері есебінен қаржыландырылатынын көрсетеді. Меншікті 
капиталдың маневрлік коэффициенті кəсіпорынның меншікті айналым капиталының деңгейін қолдау 
жəне қажет болған жағдайда меншікті көздер есебінен айналым қаражатын толықтыру қабілетін 
көрсетеді. Абсолюттік өтімділік коэффициенті қысқа мерзімді борыштық міндеттемелердің қандай 
үлесі ақша қаражаты жəне олардың нарықтық бағалы қағаздар мен депозиттер түріндегі баламалары, 
яғни іс жүзінде мүлдем өтімді активтер есебінен өтелуі мүмкін екендігін көрсетеді. Жылдам өтімділік 
коэффициенті егер жағдай шын мəнінде сыни тұрғыдан болса, ағымдағы міндеттемелерді қанша 
өтеуге болатынын көрсетеді, бұл ретте тауар-материалдық қорлардың ешқандай тарату құны жоқ 
деген болжамға сүйенеді. Ағымдағы өтімділік коэффициенті компанияның тек айналым активтері 
есебінен ағымдағы (қысқа мерзімді) міндеттемелерді өтеу қабілетін көрсетеді 

Жоғарыда аталған міндеттерді шешу жəне оларды қалыпқа келтіру үшін қажетті деректерді 
талдағаннан кейін деректер базасының схемасы алынады (сурет.1) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Cурет 1. Деректер қорының схемасы 

 
Жобаланатын ДБ нормаланған 2 қатынастарды қамтиды. «Абсолюттік көрсеткіштер» бірінші 

қатынасы 4 атрибуттан тұрады: реттік нөмірі, жылы, көрсеткіш коды жəне оның мəні. 
«Көрсеткіштер» екінші қатынасы 2 атрибуттан тұрады: көрсеткіш коды жəне көрсеткіштер. 
Атрибуттар арасында қарым-қатынаста толық функционалдық тəуелділік бар.Əрбір қатысты кілттің 
графикалық символы бастапқы кілтті білдіреді. 

ДБ тиімді құру үшін əрбір атрибутқа деректер түрі, қысқаша сипаттамасы, атрибуттың мақсаты, 
талап етілетін қасиеттері көрсетілген объектілер сипаттамасының алдын ала рəсімделген кестесін 
пайдаланған жөн.  

ДБ мақсаты ақпаратты сақтау жəне жылдам іздеу мүмкіндігін ғана емес, сонымен қатар 
деректерді автоматтандырылған өңдеу мүмкіндігін де қамтиды. Бұл сұраныстар арқылы мүмкін 
болады.  

Сұраныс – бұл деректер базасынан қажетті ақпаратты таңдау құралы. Сұраныстың бірнеше түрі 
бар: таңдау, жаңарту, айқас сұраныс, кестелерді жасау жəне т.б. Көбінесе іріктеуге сұраныстар 
қолданылады. Жобаланатын деректер базасында қойылған міндеттерге сəйкес əртүрлі түрдегі 
сұраныстар пайдаланылады. 

Сұраныстардың ең көп таралған түрлерінің бірі іріктеуге арналған сұраныс болып табылады. 
Таңдау үшін қарапайым сұраныс бір немесе бірнеше кестелерден деректерді шығарып, оларды кесте 
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режимінде көрсетуге арналған. Осы мысалда «Абсолютті көрсеткіштер» жалпы кестесінен бізді 
қызықтыратын белгілі бір көрсеткіштер ғана таңдалады. Сұранысты орындау нəтижесінде іріктеу 
шартына сəйкес кесте қалыптастырылады. Сол тəсілмен қалған көрсеткіштерді іріктеуге сұраныс 
жасалады. 

Келесі кезең қаржылық тұрақтылық пен төлем қабілеттілігінің коэффициенттерін есептеу 
есептік өріспен іріктеуге сұраныс арқылы жүргізіледі. Сұранысқа əрбір коэффициентті есептеу 
формуласымен «Коэффициент» өрісі қосылады. Формулада функциялар, сандар, басқа өрістерге 
сілтемелер болуы мүмкін. ДБ-да қолданылатын коэффициенттерді есептеуге арналған формулалар 
берілген (кесте 2).  

Кесте2  
Коэффициенттерді есептеуге арналған формулалар 

Коэффициент Формула  
Автономия коэффициенті Коэффициент: [Меншікті капитал].[Мəні]/[Баланс валютасы].[Мəні]  
Меншікті капиталдың маневрлік 
коэффициенті 

Коэффициент: ([Меншікті капитал].[Мəні][Айналымнан тыс 
актив].[Мəні])/[Меншікті капитал].[Мəні] 

Меншікті айналым қаражаты 
материалдық қорларын қамтамасыз 
ету коэффициенті 

Коэффициент: ([Меншікті капитал].[Мəні][Айналымнан тыс 
актив].[Мəні])/[Қорлар].[Мəні] 

Меншікті айналым қаражатын 
қамтамасыз ету коэффициенті 

Коэффициент: ([Меншікті капитал].[Мəні][Айналымнан тыс 
актив].[Мəні])/[Айналым активі].[Мəні]  

Заемдық жəне меншікті қаражаттың 
арақатынасы 

Коэффициент: [Қарыз қаражаты].[Мəні]/[Меншікті капитал].[Мəні] 

Қаржылық тəуелділік коэффициенті Коэффициент: ([Ұзақ мерзімді міндеттемелер].[Мəні] +[Қысқа 
мерзімді міндеттемелер].[Мəні])/[Баланс валютасы].[Мəні] 

Қаржылық тұрақтылық 
коэффициенті 

Коэффициент: ([Ұзақ мерзімді міндеттемелер].[Мəні] +[Меншікті 
капитал].[Мəні])/[Баланс валютасы].[Мəні] 

Абсолютті өтімділік коэффициенті Коэффициент: [Ақша қаражаттары].[Мəні]/[Қысқа мерзімді 
міндеттемелер].[Мəні] 

Жылдам өтімділік коэффициенті Коэффициент: ([Айналым активі].[Мəні][Қорлар]. [Мəні])/[Қысқа 
мерзімді міндеттемелер].[Мəні] 

Ағымдағы өтімділік коэффициенті Коэффициент: [Айналым активі].[Мəні]/[Қысқа мерзімді 
міндеттемелер].[Мəні] 

 
Аталған коэффициенттерді есептеуге ыңғайлы болу үшін оларды «қаржылық тұрақтылық 

көрсеткіштері» жəне «төлем қабілеттілігі көрсеткіштері» деген 2 сұранысқа біріктірген жөн (сурет 2).  
 

 
Сурет 2. Конструктор режимінде «Төлемқабілеттілік көрсеткіштері» сұранысы 

 
Кесте мен сұраныстардан басқа, деректер базасы нысандар мен есептерді қамтиды. Деректер 

қорының нысаны – бұл бланк нысанын қайталайтын құрылымдалған терезе. Кестелерге қарағанда 
пішіндер деректерді өзгертуге, мəнді есептеуге жəне нəтижені экранға шығаруға мүмкіндік береді[3]. 

Мысал ретінде «Абсолютті көрсеткіштер»кестесінің нысанын қарастырайық. Бұл нысан 
бастапқы ақпаратты, атап айтқанда абсолюттік көрсеткіштердің мəнін енгізуге жəне өңдеуге арналған 
(сурет 3). 
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Сурет 3. Конструктор режимінде «Абсолютті көрсеткіштер» нысаны 

 
Нысанның барлық өрістері «Абсолютті көрсеткіштер» кестесінің өрістеріне сəйкес келеді. 

Ыңғайлы болу үшін мəтіндік мəндерді кодтық белгілердің орнына қою жүргізілді. Код өрістері 
жасырын, ал «көрсеткіш» өрісі үшін «көрсеткіш» кестесінен мəтіндік мəндер бар ашылмалы тізім 
көрсетілген. 

Есеп – бұл экранда деректерді пішімдеуге, принтерге немесе файлға шығаруға арналған арнайы 
деректер қор нысаны. Ол базадан қажетті мəліметтерді алуға жəне оларды қабылдауға ыңғайлы түрде 
ұсынуға мүмкіндік береді, сондай-ақ деректерді жинақтау жəне талдау үшін кең мүмкіндіктер береді 
[3]. 

Есеп ақпаратты құрылымдауға, оны оқуға жəне қабылдауға ыңғайлы дəстүрлі құжаттар түрінде 
ұсынуға мүмкіндік береді. Есеп үшін бастапқы деректер ретінде кестелер немесе сұраныстар 
қолданылады. 

Жобаланып отырған ДБ-да деректерді шығару есептерін дайындау үшін сұраныстар 
пайдаланылады. Нəтижесінде 2 есеп қалыптастырылады: «Қаржылық тұрақтылық туралы есеп» жəне 
«Төлем қабілеттілігі туралы есеп» (сурет 4). Бұл есептерді орындау кезінде қажетті күнді енгізу 
керек, себебі бұл есептер параметрлік сұраныстар негізінде жасалған. 

 

 
Сурет 4. Конструктор режимінде «Төлемқабілеттілік көрсеткіштер» есебі 

 
Бұл ДҚ-ны əзірлеу бухгалтерлік есеп деректері бойынша кəсіпорынның қаржылық тұрақтылығы 

мен төлем қабілеттілігінің талдауын автоматтандыруға мүмкіндік береді. 
Жобаны енгізу кəсіпорындарға келесі артықшылықтарды əкеледі: қажетті ақпаратты жинауға, 

тіркеуге, сақтауға, іздестіруге, өңдеуге, шығаруға жəне беруге еңбек шығындарын үнемдеу; негізгі 
коэффициенттерді есептеу кезіндегі қателер минимумға теңестіріледі; деректерді өңдеу уақытын 
қысқарту жəне коэффициенттерді есептеу; тиісті нысандар мен стандарттарда есепке алудың осы 
саласы бойынша есептілікті құру; ақпараттың сақталуын арттыру, өйткені көшірмелерді əр түрлі 
орындарда сақтау мүмкіндігі бар; кəсіпорынның жұмыс істеуінің əлсіз жақтарын ерте кезеңдерде 
анықтау мүмкіндігі; кəсіпорынның қаржылық жағдайын жақсарту мақсатында оны басқару 
тиімділігін арттыру. 
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Түйіндеме. Қазақстан Республикасында нарықтық экономика жеке меншік нысандарының көп 

түрлілігіне жеке меншік иелерінің қайта пайда болуына əкелді. Меншік иесінің еркі бойынша өзіне 
тиесілі үйге, пəтерге жəне басқа жылжымайтын мүлікке иелік етуін, өзінің жаңа тұрғылықты үй 
немесе кеңсесіне бөлме табуына, бизнеске өз қаражаттарын салуға мүмкіндік туды. Осы тұрғыдан 
Қазақстан Республикасында жылжымайтын мүлікті сатып алу жəне сату процессі өте жиі 
болғандықтан, оны бағалауды автоматтандыру қажет. Бағалау жұмысымен бағалаушылар 
айналысады. Сонымен қатар, электронды бағалау сайттары арқылы біз өзіміздің жылжымайтын мүлік 
объектіміздің нарықтық құнын біле аламыз.  

Кілт сөздер: автоматтандыру, бағалау, жылжымайтын мүлік, электронды сайттар, нарық.  
 
Өзінің меншік иелену құқығын жүзеге асырғысы келетін əр адамда көптеген сұрақтар мен 

мəселелер туындайды. Олардың негізгісі болып жеке меншік құнын анықтау болды. Жылжымайтын 
мүлікті бағалау бағалаушының міндеті. Бағалау жүргізуге келісім негізінде бағалаушы бағалау 
объектісінің нарықтық жəне басқа да құнын анықтау бойынша қызметтерді орындау міндеттерін 
алады, ал тапсырыс беруші осы қызметтер үшін келісім-шарт бойынша ақы төлеуге міндетті. Бағалау 
қызметі туралы заңда бағалаушының сонымен қоса тапсырыс берушінің құқықтары мен міндеттері 
айқындалған. Бағалау қызметін жүзеге асыруда бағалаушы мен тапсырыс беруші арасындағы 
туындаған дауларды сот тəртібімен шешіледі. Бағалау қызметі лицензиялау ҚР лицензиялау 
заңнамасына сəйкес жүзеге асырылады. 

 Қазақстан Республикасында жылжымайтын мүлікті бағалаудың бірнеше тəсілдері бар, оның 
ішінде ең жиі қолданылатын салыстармалы тəсіл болып келеді. Жылжымайтын мүлікті бағалауға 
салыстырмалы тəсіл сұраныс пен ұсыныс принципін, сондай-ақ алмастыру принципін көрсетеді. 
Бағаланатын меншікті сатудың барынша ықтимал бағасының көрсеткішін алу үшін осы ауданда 
қалыптасқан ұқсас объектілерге соңғы сату туралы деректер мен ұсыныстар бағасы талданады. Ұқсас 
объектілердің бағасы содан кейін объектілер бір-бірінен ерекшеленетін параметрлерді ескере отырып 
түзетіледі. Бағаны түзеткеннен кейін оларды бағаланатын меншіктің нарықтық құнын анықтау үшін 
пайдалануға болады. 

Бағалаудың салыстырмалы тəсілі мынадай ретпен орындалады: 
1)  Осындай жылжымайтын мүлікті сату жəне ұсыну туралы ақпаратты жинау жəне талдау жəне 

салыстыру объектілерін анықтау. 
2)  Қолда бар ақпараттың көлемі мен дұрыстығын ескере отырып, бағалау объектісінің құнын 

есептеу əдісін таңдау 
3)  Бағалау объектісін сату бағасын немесе салыстыру объектілері ұсынысының бағасын 

кейіннен түзете отырып, салыстыру объектілерімен салыстыру 
4)  Салыстыру объектілерінің құнына түзетулердің шамасын есепке алу жолымен бағалау 

объектісінің құнын айқындау 
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5)  Алынған есептеу нəтижелерімен келісу.[1] 
Салыстырмалы сатылымдарды талдау кезінде салыстыру элементтері негізгілері болып 

саналады: берілетін құқықтар;  қаржыландыру шарттары; сату шарттары; тікелей сатып алғаннан 
кейін жүргізілетін шығыстар; нарық шарттары ; орналасқан жері; физикалық сипаттамалар; 
экономикалық сипаттамалар; пайдалану; жылжымайтын мүлікке жатпайтын сату компоненттері. 

Ал шет елдерге келетін болсақ, мысалы Ресей жəне Беларусь елдерінде жылжымайтын мүлікті 
бағалау автоматтардырылған. Яғни, əрбір бағалаушы деректерді жинау жəне талдау бойынша 
бірнеше проблемаларға тап болады. Бұл проблемалар көбінесе ақпараттын сапасына байланысты 
болады. Осыған байланысты арнайы деректер базасын пайдаланады. Есептеулер жүргізу үшін арнайы 
бағдарламалар (пакеттер) пайдаланылады. Бағдарламаны мінсіз деп санауға болатындай, ол ыңғайлы 
интерфейске ие болуы тиіс, сондай-ақ дербес компьютерде іске асырылуы тиіс.  

Əдетте Беларусь Республикасында ресей өндірісінің бағдарламаларын пайдаланады. Олардың 
кейбірін атап айтатын болсақ: 

1. ValMaster Appaiser. 
2. Жылжымайтын мүлікті бағалау жəне қайта бағалау. Бұл пакет типтік объектілермен жұмыс 

істейді. 
3. Экспресс - бағалау. Осы пакеттің көмегімен қалпына келтіру КҚЖ (анықтамалықтар) негізінде 

объектінің құны.анықталады. 
4. Жылжымайтын мүлікті бағалау. Бұл пакетте жер учаскелері бөлек бөлінген. 
Жабдықты бағалау үшін осындай пакеттер бар: 
1) Appraismach; 
2) СтОФ; 
3) eXpanent Pcappraiser[2]. 
Жылжымайтын мүлік агенттіктерінің интернет - ресурстарында пəтерді бағалауды on-line 

режимінде жүргізуге болады. Алайда мұндай бағалаудың деректері дəл жəне сенімді болмайды. 
Сонымен Қазақстан Республикасының жылжымайтын мүлік бағалау саласы жаңа кезеңге өту үстінде. 
Қазіргі таңда, елімізде жылжымайтын мүліктің нарықтық бағасын білу үшін барлық азаматтарға қол 
жетімді krisha.kz бағдарламасы бар. Бұл бағдарлама арқылы біз күнделікті қолымыздағы смартфон 
арқылы өзімізгі керекті бағалау объектісіне ұқсас объектілердің нарықтық құнын білуге қолжетімді 
жəне де жылжымайтын мүлікті сату жəне сатып алу процесстерін жүргізе аламыз. 

Қазіргі таңда халықтың негізгі шоғырланған аймақтарында жылжымайтын  мүлік бағасы 
жоғары. Қазақстан Республикасының мегаполис саналатын қалаларында, яғни Нұр-Сұлтан, Алматы, 
Шымкент қалаларында жылжымайтын мүлікті сатып алу жəне сату процессі басқа қалалармен 
салыстырмалы түрде алғанда өте жиі орындалады. Сондықтанда, халыққа қолжетімді жəне тиімді 
болу үшін мүлікті бағалау процессін автоматтандыру қажет. 

Автоматтандыру əдісі. Қазіргі таңда жылжымайтын мүлікті нарықтық бағалауға екі балама тəсіл 
бар: сарапшы - бағалаушы əзірлеген жəне қолданыстағы стандарттар мен əдістемелер шеңберінде 
қолданатын білімдерге, тəжірибеге жəне ақпаратқа негізделген жеке жəне əртүрлі статистикалық 
əдістерде құрылған Алгоритмдер, ал сарапшы - бағалаушы осындай алгоритмдерді техникалық 
пайдалану жəне нəтиже тактикасы немесе консатициясы үшін ғана жауап береді. 

Осыған байланысты, дəл осы жаппай бағалау үшін бүгінгі күні есептеу машиналары базасында 
автоматты алгоритмдер кеңінен қолданылады. Бағалаудағы осы екі тəсілді қолдану жəне бірлесіп 
жүзеге асыру себебі жүргізілген жұмыстардың дəлдігіне, мерзіміне жəне құнына қойылатын 
талаптарда белгіленеді. Жалпы жеке бағалау жүргізу жалпыға қарағанда көп еңбекті жəне уақытты 
талап етеді. 

Жылжымайтын мүлікті бағалауды автоматтандырудың пайдасы: 
1. Үлгілік операцияларды орындаудың еңбек сыйымдылығын төмендету (есептеу, есепті 

ресімдеу, бастапқы ақпаратты іздеу жəне өңдеу) 
2. Есептерді тексерудің немесе өзін-өзі бақылаудың еңбек сыйымдылығын төмендету; 
3. Ресімдеуді стандарттау жəне біріздендіру; 
4. Бағалау сапасын арттыру; 
Жүргізілген зерттеу нəтижесінде бағалауды автоматтандыруға қойылатын келесі негізгі 

талаптарды тұжырымдауға болады: 
1. Жалпыға қол жетімді бағдарламаларды пайдалануға бағыттау (Excel & Word); 
2. Модульдік принципін қолдану; 
3. Автоматтандыру процесінде еңбекті ғылыми ұйымдастыру принциптерін қолдану; 
4. Жылжымайтын мүлікті жаппай бағалаудың əдіснамалық құралдарын пайдалану;[3] 
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1,2Е.А. Бөкетов атындағы Қарағанды мемлекеттік университеті, Қарағанды қ. 
 
Түйіндеме. Жұмыстың негізгі идеясы: деректерді жинау мен өңдеуді автоматтандыру, 

жылжымайтын мүлік объектілерін салыстырмалы тəсілдеумен бағалау үшін түзетулерді таңдау жəне 
əзірлеу. Қойылған тапсырыстарды орындау үшін ұқсас объектілер базасы жиналды.  

Кілт сөздер: автоматтандыру, түзету, бағалаудың салыстырмалы əдісі, бағдарлама. 
 
Қазіргі уақытта мүлікті сатып алу жəне сату, жылжымайтын мүлікпен қамтамасыз етілген несие 

алу, салық базасын анықтау, мүлікті сақтандыру, қайта құру, тарату жəне мұрагерлік құқықтарды 
пайдалану кезінде кəсіпорындар мен жылжымайтын мүліктің (жерді қоса алғанда) құнын бағалау 
қажеттілігі артып келеді. Қазіргі уақытта жылжымайтын мүліктің ішкі нарығы өркениетті 
нысандарды алуда, оның қажетті инфрақұрылымы қалыптасуда. Демек, жылжымайтын мүліктің 
нақты объектісінің бағасын дұрыс анықтау жəне осы процесті автоматтандыру үлкен мəнге ие 
болады. Кез-келген əлеуметтік құрылыммен, қоғамдық коммуникациялар құрылымында ерекше 
орынға жылжымайтын мүлік саласы ерекше орыналады, 
оныңқызметіменбелгілібірдəрежедеадамдардыңөмірі мен жұмысыбизнестің, басқарудың жəне 
ұйымдастырудың барлық салаларымен байланысты. Бұл нарықтық қатынастардың барлық жүйесінде 
орталық орынды алатын жылжымайтын мүлік. Жылжымайтынмүлік – бұл адамдардың əр түрлі 
қажеттіліктерін қанағаттандыратын ең маңызды өнім ғана емес, сонымен бірге табыс əкелетін нақты 
нысандағы капитал. 

Салыстырмалы тəсіл (салыстырмалы бағалау əдісі) – салыстыру элементтеріне сəйкес олардың 
құнын кейін түзете отырып, ұқсас объектілердің нарықтық бағалары туралы ақпаратқа негізделген 
жылжымайтын мүлік объектісінің құнын есептеу əдістерінің жиынтығы. Ұқсас қасиеттердің 
нарықтық бағалары қолжетімді ақпаратқа байланысты мəміле бағасы, жылжымайтын мүлік 
объектілеріне ұсыныс бағасы немесе сұраныс ретінде түсіндіріледі. Салыстырмалы тəсіл сұраныс пен 
ұсыныс қағидатына негізделеді, оған сəйкес жылжымайтын мүлік объектісінің бағасы белгілі бір 
жерде, белгілі бір уақытта, белгілі бір нарықта жəне сұраныстың өзгеру күшінің өзара əсерлесуі 
нəтижесінде анықталады, онда хабардар етілген сатып алушы ешқашан кез-келген мүлікке ұқсас 
қызметтегі жылжымайтын мүлікті сатып алуға кететін сомадан артық төлем жасамайды. Егер бағалау 
объектісінің нарығы белсенді болса салыстырмалы тəсіл қолданылады. 

Нарықтық құнын бағалауға салыстырмалы тəсіл бағалау объектісін сатылған немесе сатуға 
арналған тізілімге енгізілген жылжымайтын мүліктің ұқсас нысандарымен салыстыруға негізделген. 
Салыстырмалы бағалау əдісін қолданудың негізі бағалау объектісінің құны ұқсас объектілерді сату 
бағасына тікелей байланысты екендігі болып табылады.Əрбір салыстырмалы сату бағаланатын 
жылжымайтын мүлікпен салыстырылады.Салыстырылатын сату бағасы олардың арасындағы 
айтарлықтай айырмашылықтарды көрсету үшін өзгертіледі. 

Бұл тəсілді зерттеу барысында жылжымайтын мүлік объектілерін салыстыру тəсілімен бағалау 
процесін автоматтандыратын бағдарламаны құру қажеттілігі анықталды жəне міндеті қойылды. 
Автоматтандыру қажеттілігінің негізгі себептері мыналар болып табылады: 
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1. Жылжымайтын мүлік нарығын жəне əсіресе осы объектілерге жататын сегментті зерттеудің 
үлкен күрделілігі, сонымен бірге жылжымайтын мүлік объектілерін анықтауға болатын объектімен 
сəйкестендіру. 

2. Əр таңдалған объект үшін ақпаратты жинау жəне тексеру, əр объектіні болжалды сату 
уақыты, орналасқан жері, физикалық сипаттамалары жəне сатылу жағдайымен салыстыруға 
байланысты күрделіліктің жоғарылауы жəне жұмыс жылдамдығының төмендеуі. 

3. Əрбір салыстырылатын объектінің сатылым бағасын жəне ұқсас объектілердің көптігі бар 
бағаланатын объект арасындағы айырмашылықтарға сəйкес түзету процесінің күрделілігі.  

4. Салыстырмалы жылжымайтын мүлік объектілерінің түзетілген бағаларын келісу жəне 
бағаланатын объектінің құнын алу арқылы ұқсас объектілердің санының күрделілігін арттыру. 

Осы міндетті орындау үшін «Қазақстан Республикасының мемлекеттік жер кадастрының 
мəліметтерін беру жəне ақпаратын пайдалану жөніндегі нұсқаулықты бекіту туралы»  заң жəне 
интернет-ресурстардың деректері негізінде ұқсас нысандар туралы мəліметтер жиналды.[1] 
Нормативтік құжаттардың талаптарын ескере отырып, бастапқы деректерді өңдеу үшін келесі 
түзетулер таңдалды [2]: 

1. Нарық жағдайына (сату уақытына) түзету, егер ұқсас объектіні сату уақытынан бастап 
жылжымайтын мүлік нарығындағы бағалар өзгерген жағдайда бір айдан астам уақыт өткен жағдайда 
орындалады. Нарықтық жағдайлардың өзгеруі жаңа Салық нормаларын қабылдау, құрылыс 
жұмыстарына тыйым салу нəтижесінде, сондай-ақ сұраныс пен ұсыныстың ауытқуына байланысты 
орын алуы мүмкін. Кейде бірнеше экономикалық факторлар нарықтық жағдайлардың өзгеруіне 
бірлесіп əсер етеді. Экономиканың құлдырауы əдетте жылжымайтын мүліктің барлық түрлеріне 
бағалардың төмендеуіне əкеледі. Экономикалық құлдырау кезеңінде жақында жасалған 
салыстырмалы мəмілелерді табу қиын болады. Нарықтық жағдайларға түзету жиі уақытқа түзету деп 
аталады. Жылжымайтын мүлік объектісі бағасының (құнының) өзгеруі мынадай формула бойынша 
анықталуы мүмкін: 

 
мұндағы, К₁ — түзету коэффициенті; 

— мəміле сəтіндегі индексі; 

— бағалау сəтіндегі индекс. 

2. Егер бағаланатын жəне салыстырылатын объектілердің орналасу сипаттамалары əртүрлі 
болса, орынды түзету қажет. Егер айтарлықтай алшақтықтар болса, мүлікті салыстырмалы сандардан 
алып тастау керек. Орын тек объектілер арасындағы қашықтыққа ғана емес, сонымен қатар қоршаған 
ортаның стиліне де байланысты болуы мүмкін. Орналасқан жерінде түзету келесі формула бойынша 
жасалады: 

 

 
 
мұндағы —түзету коэффициенті; 

—бағалау объектісі жерінің кадастрлық құны;  
—ұқсас объекті жерінің кадастрлық құны. 

3. Бағалау объектісінің жай-күйіне түзету ұқсас объектілер мен бағалау объектісінің 
құрамындағы айырмашылық болған кезде орындалады. Мұндай айырмашылықтардың белгісі ұқсас 
объектінің нақты жай-күйі туралы деректер бола алады.Бағалау объектісінің жай-күйіне түзетуді 
анықтау үшін сараптамалық бағалау шкаласына сəйкес келесі формула бойынша жүргізілуі мүмкін: 

 

 
 
мұндағы  — түзету коэффициенті; 

И₁ — бағалау объектісінің тозуы; 
И₂ — ұқсас объектінің тозуы. 
4. Физикалық айырмашылықтарға ғимараттың көлемі, құрылыс сапасы, сəулет стилі, құрылыс 

материалдары, функционалдық пайдалылығы, тартымдылығы, абаттандыру мен қолайлылығы, 
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учаскенің экологиясы кіреді.Физикалық айырмашылықтардың кез келгенін түзету оны құруға немесе 
бөлшектеуге кететін шығындармен емес, осы айырмашылықтың өзіндік құнға қосылуымен 
анықталады.[3] 

5. Нарықтық операцияларды талдау үшін қол жетімді баға түрі (сұраныс, ұсыныс немесе мəміле) 
бағалауға айтарлықтай əсер етеді. Көбінесе бұл сауда-саттықты түзетуді қажет ететін баға ұсынысы 
(əдетте төмен). Сауда-саттыққа түзету ұқсас объектіні таңдаған кезде осы ұқсас объектінің өтінім 
бағасы пайдаланылған жəне осы бағаның өзгеруі мүмкін болған жағдайда жүргізіледі. 

Жоғарыда айтылғандарға сүйене отырып, біз бағалау объектісінің түзетілген бағасын келесі 
формула бойынша аламыз: 

 

 
 
мұндағы —бағалау объектісінің түзетілген бағасы;  

—мəміле сəтіндегі ұқсас объектінің бағасы; 

—түзету коэффициенті. 

«Салыстырмалы бағалау əдісі» бағдарламасы Microsoft Visual Basic 6 ортасында жасалған.Visual 
Basic кез-келген қосымшаны құруға өте ыңғайлы. Microsoft Visual Basic 6 – танымал бағдарламалау 
тілінің соңғы нұсқасы. 

«Салыстырмалы бағалау əдісі» бағдарламасы нормативтік-анықтамалық ақпаратты, ұқсас 
объектілер туралы мəліметтерді сақтауға, қосуға, өзгертуге, беруге мүмкіндік береді, сұрау салу 
нысанында объектінің түрін, жылжымайтын мүлік объектісінің мақсатын, түзетілетін параметрлерді 
таңдауға, мəміле жасау күнінің шекарасын жəне жылжымайтын мүлік объектілерінің жалпы ауданын 
белгілеуге мүмкіндік береді.Тиісті түймелер басылған кезде, бағдарлама көрсетілген параметрлерге 
сəйкес экранда ұқсас нысандарды көрсетеді. Бағдарлама нəтижені Microsoft Office Excel 
бағдарламасында жұмыс істеуге арналған xls кеңейтімі бар файлға сақтайды. 

Қорытындылай келе бүгінгі таңда салыстырмалы тəсіл бойынша бағалау негізінен қолмен 
жүзеге асырылады, сондықтан «Салыстырмалы бағалау əдісі» əзірленген бағдарламаны қолдану 
мамандардың бағалауды өндіруге кететін уақытын азайтуға көмектеседі, бағалау тəсілінің өзіндік 
құнын төмендетуге əкеледі жəне оның сапалық сипаттамалары жақсарады. 
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Аннотация. Трансформация рынка труда в европейских странах выражается развитием 

нестандартных форм занятости. В статье рассматривается неполная занятость, как один из видов 
нестандартной занятости. Данный вид занятости характеризуется трудовым контрактом, имеющим 
меньшую чем по закону продолжительность рабочего времени (30-35 рабочих часов в неделю). На 
основе статистических данных Евростата проводится анализ динамики частичной занятости рабочей 
силы стран Европы. Рассматриваются гендерные характеристики неполной занятости в Европейских 
странах в 2018 году. 

Ключевые слова: неполная занятость; нестандартная занятость; рынок труда; занятость 
населения; срочный трудовой контракт; гибкая занятость. 
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Глобализация мировой экономики сопровождается различными трансформационными 
процессами практически во всех сферах жизнедеятельности. Не является исключением рынок труда. 
Наряду с традиционными формами занятости находят свое применение и нестандартные виды 
занятости. Несомненно, что существуют определенные факторы способствующие появлению и 
развитию гибких форм занятости. Например, для работодателя  - это снижение издержек; поиск 
предложения, которое позволит максимально полно удовлетворить их потребности и другие. 

Для работников развитие гибких и мобильных форм занятости также имеет свои положительные 
стороны. Например, позволяет регулировать собственный график, место выполнения работы и 
совмещать параллельно несколько видов деятельности. Отрицательная сторона может быть связана с  
отсутствием социальной защиты и низкой заработной платой. В то же время создание нестандартных 
форм занятости снижает уровень безработицы и повышает возможности трудоустройства. То есть 
однозначный ответ на вопрос «Хорошо это или плохо?» дать очень сложно. Необходимо 
придерживаться баланса между защитными мерами для работника и либеральными нормами 
использования труда для работодателя при наличии эффективной системы инфорсмента. [1]. 

Нестандартная занятость становится вынужденной при отсутствии, недостатке или 
заполненности рабочих мест со стандартными контрактными соглашениями и достойными 
условиями труда [2] 

К середине XX столетия в Европе сформировалась такая модель занятости, которая, с одной 
стороны, хорошо подходила к индустриальному типу экономики, а с другой, вписывалась в 
складывавшуюся социальную систему общества благосостояния. Эта модель базировалась на 
трудовом контракте, который имел, в частности, следующие отличительные особенности: 

- долгосрочные трудовые отношения, которые не могли быть прекращены работодателем без 
выплаты работнику значительной компенсации; 

- полный рабочий день; 
- исполнение трудовых обязанностей непосредственно на площадке и под контролем 

работодателя [3]. 
Перечисленные особенности трудового контракта характеризуют стандартную занятость, 

которая преобладала в данный период. Начиная с 70-х годов, в связи с мировыми 
глобализационными процессами, заметны изменения в организации современной занятости и 
применении работодателями гибких форм занятости. В последние годы проблемы развития 
нестандартных форм занятости отражены в научных трудах зарубежных и отечественных 
исследователей [1-4 ]. 

Рассмотрим более подробно одну из форм нестандартной занятости -  неполную занятость (part-
timeemployment).  Критерием неполной занятости является трудовой контракт на работу, имеющую 
меньшую, чем по закону продолжительность рабочего времени (как правило, 30-35 рабочих часов в 
неделю) или трудовой контракт на неполное рабочее время [4]. 

Статистические данные Евростата показывают рост частичной занятости рабочей силы из стран 
ЕС-28 в возрастной группе от 20 до 64 лет (рис. 1).  

 

 
Рисунок 1. Неполная занятость в странах Евросоюза, 2002-2018 гг 

Прим е ч а н и е  – источник [5]. 
С 2002 года по 2015 год рост занятости в условиях неполного рабочего дня медленно, но 

неуклонно увеличивался с 14,9% до 19,0% соответственно, а затем незначительно снизился до 18,5% 
в 2018 году. 
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На рисунке 2 сравним динамику неполной занятости в разрезе европейских стран.  
 

 
Рисунок 2. Неполная занятость (всего женщины и мужчины в возрасте от 20 до 64 лет) 

Прим е ч а н и е  – источник [5]. 
 
Самая высокая доля работников, занятых неполный рабочий день, в 2018 году была обнаружена 

в Нидерландах (46,8%), за которыми следуют Австрия, Германия, Бельгия, Великобритания, Швеция 
и Дания, где работа по совместительству составляла в каждом случае более пятая (21%) занятых. 
Напротив, частичная занятость была относительно редкой в Болгарии (1,8% занятых), а также в 
Венгрии, Словакии, Хорватии и Польше (от 4,2% до 6,2%). Неполный рабочий день увеличился с 
2002 года во всех государствах-членах ЕС, за исключением Румынии (-3,1 п.п.), Польши (-2,7 п.п.), 
Литвы (-2,6 п.п.), Латвии (-1,7 п.п.), Хорватии (-1,6 п.п.), Болгария (-0,9 п.п.) и Португалия (-0,6 п.п.).  

Данные таблицы 1 показывают заметную разницу в распространенности неполной занятости 
между мужчинами и женщинами. Чуть менее трети (30,8%) женщин в возрасте 20–64 лет, которые 
работали в ЕС-28, работали неполный рабочий день в 2018 году, что намного выше, чем 
соответствующая доля для мужчин (8,0%). Около трех четвертей (73,8%) женщин и чуть менее 
четверти мужчин (23,0%), работающих в Нидерландах, работали неполный рабочий день в 2018 году, 
что является самым высоким показателем среди стран-членов ЕС.  

 
Таблица 1. Гендерные характеристики неполной занятости в Европейских странах в 2018 году, 

% 

Страны  
 

Женщины Абсолют-ное 
изменение 

Мужчины Абсолют-
ное 
изменение 2002 2018 2002 2018 

1 2 3 4 5 6 7 

Европейский союз - 28 с 27,4 30,8 3,4 5,2 8,0 3,2 

Бельгия  37,6 40,5 2,9 5,2 9,4 4,2 

Болгария  3,5 2,0 -1,5 2,0 1,6 -0,4 

Чехословакия  7,7 10,8 3,1 1,4 2,5 1,1 

Дания  27,5 30,9 3,4 6,8 11,4 4,6 

Германия  40,0 46,7 6,7 4,9 9,3 4,4 

Эстония  8,5 14,7 6,2 3,8 6,8 3,0 

Ирландия  29,1 28,5 -0,6 4,7 9,1 4,4 

Греция  7,7 13,2 5,5 1,9 6,0 4,1 

Испания  16,5 23,6 7,1 2,4 6,4 4,0 

Франция  29,5 28,7 -0,8 4,6 7,6 3,0 

Хорватия  8,2 6,6 -1,6 5,1 3,5 -1,6 

Италия  16,8 32,4 15,6 3,4 7,9 4,5 
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Кипр  10,9 14,2 3,3 2,7 7,4 4,7 

Латвия  10,9 9,6 -1,3 6,8 4,5 -2,3 

Литва  10,6 8,7 -1,9 8,3 5,1 -3,2 

Люксембург  26,6 31,6 5 1,5 5,4 3,9 

Венгрия  4,9 6,2 1,3 2,1 2,5 0,4 

Мальта  17,2 21,5 4,3 3,0 6,0 3,0 

Нидерланды  71,2 73,8 2,6 16,5 23,0 6,5 

Австрия  36,8 47,6 10,8 4,7 9,9 5,2 

Польша  11,7 9,5 -2,2 6,6 3,6 -3,0 

Португалия  13,6 10,2 -3,4 4,0 5,4 1,4 

Румыния  10,4 6,6 -3,8 8,5 6,0 -2,5 

Словения  6,9 13,6 6,7 3,7 5,3 1,6 

Словакия  2,7 6,9 4,2 1,1 3,1 2,0 

Финляндия  15,1 18,8 3,7 6,2 8,8 2,6 

Швеция  30,6 31,7 1,1 8,4 11,9 3,5 

Великобритания  42,0 38,6 -3,4 6,4 9,6 3,2 

Исландия  42,3 30,5 -11,8 8,9 8,1 -0,8 

Норвегия  40,9 35,7 -5,2 7,8 13,3 5,5 

Швейцария  58,4 63,0 4,6 9,1 17,0 7,9 

Прим еч а ние  – источник [5] 

 
Наибольшее увеличение доли занятых неполный рабочий день в период между 2002 и 2018 

годами наблюдалось у женщин в Италии (15,6 п.п. с 16,8% до 32,4%) и у мужчин в Швейцарии (7,9 
п.п. с 9,1% до 17,0%), тогда как наибольшее снижение для женщин - в Исландии (-11,8 п.п. с 42,3% 
до 30,5%) и для мужчин в Литве (-3,2 п.п. с 8,3% до 5,1%).  

Таким образом, неполная занятость является достаточно распространенной формой 
нестандартной занятости на европейском рынке труда. Проведенный анализ показывает умеренную, 
но стабильную динамику роста частичной формы занятости. Можно отметить, что наблюдается 
чувствительный рост количества трудовых контрактов на неполное рабочее время в большей части 
европейских стран. Несомненным лидером среди рассмотренных стран являются Нидерланды, как 
среди женщин, так и мужчин наблюдается повышенный интерес к частичной занятости. Это 
объясняется разными причинами спроса и предложения на труд. К примеру: переход от производства 
к услугам, увеличение спроса на гибкий труд, рост участия женщин в рабочей силе и другие.    
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Аннотация. В статье анализируются особенности цифровизации современной экономики, 

определяются ключевые направления актуальных трансформаций, обусловливающих потребность в 
качественно новых профессиональных кадрах. Представлен анализ роли вуза в процессе 
формирования «hardskills» и «softskills» будущего выпускника, определены наиболее эффективные 
методы по формированию нового типа комплексных компетенций. Характеризуется новый статус 
вуза в условияхсмены парадигмы социальных отношений. 

Ключевые слова: цифровизация, цифровая экономика, компетенции, вузовское образование. 
 
Цифровизация – это кардинальное изменение не только современных бизнес-процессов, но и 

всех принципов социального взаимодействия. Внедрение цифровых технологий в жизнь человека и 
организацию государственной деятельности делает процессы взаимодействия как вертикального, так 
и горизонтального уровней значительно более простыми, автоматизированными и автономными. Это 
позволяет обеспечить гибкость взаимодействия субъектов различных уровней, что необходимо для 
внедрения базового набора инноваций, ставших частью современных бизнес-процессов. 

Цифровая трансформация экономики позволяет снизить реальные расходы предприятия, 
оптимизировать издержки, автоматизировать работу, минимизировав субъективные погрешности, и в 
результате повысить эффективность бизнес-процессов всех типов: управляющих, операционных, 
поддерживающих. В современных условиях развития бизнеса особую роль приобретает 
прогностическая компетентность как руководителей организации, так и рядовых ее сотрудников, что 
позволяет прогнозировать результативность экономических событий в контексте траектории 
развития предприятия. 

Об актуальности анализа вопросов цифровизации говорит и сам подход к технической 
организации экономических процессов: работа с большим объемом цифровых данных, 
своевременная обработка качественных, достоверных и актуальных сведений. Цифровизация, как 
отмечают ученые, формирует основу цифровой экономики, способствуя «последовательному 
улучшению всех бизнес-процессов экономики и связанных с ней социальных сфер» [5, с. 48-
49].Нельзя не согласиться с мнением Л. С. Верещагиной, что процессы диджитализации –
«этоглубокая трансформация организаций» [1,с. 84], которая представляется не только формальным, 
но и содержательнымявлением. Результатом такой диджитализации становится активный рост 
потребности в новых кадрах, которые бы отвечали вызовам современности и обладали 
необходимыми компетенциями для решения актуальных задач, стоящих перед обществом и 
государством. Новым требованием в процессе взаимодействия образовательных структур и реальным 
сектором экономики становится принцип формирования «эффективного и рентабельного 
человеческого капитала» [3,с. 261]. 

Следствием этих процессов является смена образовательной парадигмы в России: активное 
включение инновационных технологий в образовательный процесс, ориентация на практико-
ориентированный подход в обучении, организация коллаборации с ведущими работодателями 
регионов, переход от исключительного государственного заказа к реальному профессиональному 
спросу на специалистов, а также целый ряд иных трансформаций в процессеинтрузии «открытого» 
образовательного пространства. Стоит понимать, что традиционный подход по формированию 
стандартного набора общих компетенций уходит на второй план по сравнению с инновационным, 
при котором нужен пул узкопрофессиональныхкомпетенций, обеспечивающих возможность решения 
новых проблем. Так, в прошлое уходит подготовка «просто» экономиста, знающего обо всем 
понемногу и о чем-то конкретном – ничего. Новый тренд – это высококвалифицированный 
специалист узкого профиля, который сможет самостоятельно получать новые компетенции в 
процессе следующего этапа специального бизнес-образования. Например, можно отметить появление 
новых направлений профессиональной подготовки, когда в ее основу положен сразу комплекс 
специальных знаний на стыке различных компетентностных областей, объединенных одним 
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проблемным полем. В частности, подготовка студентов по направлению «Бизнес-аналитика», когда 
выявление причинбизнес-проблем, возникающих на разных стадиях жизненного цикла объекта, и 
выбор путей их успешного разрешения связаны с набором знаний экономико-правового характера и 
умений в сфере цифровых технологий и информационной инфраструктуры. 

При определении требующихся современному специалисту навыков можно использовать 
стандартное их деление на две группы: «softskills» и «hardskills». Сначала рассмотрим качественные 
характеристики так называемых «твердых навыков» («hardskills»), которые включаютзнания и 
навыки, позволяющие решать конкретные профессиональные задачи и совершать определенные 
профессиональные действия. Нельзя не отметить, что именно эти компетенции были первичными в 
процессе получения высшего образования вплоть до начала 2000-х, т. к. они имеют конкретные 
показатели оценки, являются измеримыми и могут быть ранжированы по соответствующим отраслям 
практической деятельности. Данная группа представляет собой совокупность академических знаний 
и технических навыков, без которых невозможно освоить азы профессии, поэтому их можно считать 
базовыми. При этом нельзя не заметить, что при сохранении за этими компетенциями приоритетных 
содержательных позиций в структуре образовательного процесса, все же принципиально меняется их 
формальное наполнение. Стандартные формы академического образования уходят в прошлое, их 
заменяют бизнес-тренинги, симуляции, коммерческие игры, коуч-сессии, сетевое взаимодействие и 
иные интерактивные технологии.Также можно говорить о появлении в образовательных программах 
бакалавриата модулей (так называемых «майноров»), которыедают возможность обучающемуся 
получить дополнительные компетенции в тех областях знаний, которые не являются для него 
профильными и отличаются от основного направления подготовки, расширяя тем самым 
возможности образовательной программы.Вуз меняет свой статус и становится не хранилищем 
знаний, а мастерской навыков, площадкой для нетворкинга и коворкинга – знания рождаются в 
процессе деятельности, а не даются в готовом виде без возможности дальнейшего их 
воспроизведения. 

Важно то, что современная подготовка специалиста в сфере экономики должна быть 
комплексной. Для того, чтобы быть конкурентоспособным и отвечать требованиям современного 
рынка труда, выпускнику вуза недостаточно исключительно знаний по экономической теории, 
требуется целый комплекс смежных навыковширокого спектра. В частности, в эпоху цифровых 
технологийкачество специалиста определяется его умением быть активным участникомцифрового 
пространства, т. е. обладать необходимым уровнем как бытовой, так и профессиональной 
цифровойграмотности. Как справедливо отмечают исследователи, «такая грамотность в цифровую 
эпоху носитуниверсальный общезначимый характер, она нужна всем членам общества и формирует 
важнуюсоставляющую информационной культуры человека» [4,с. 147.]. 

Именно эти требования к профессиональной квалификации будущего специалиста стали 
причиной появления еще одного термина «digitalskills», т. е. «цифровые навыки». Данная категория 
также входит в предметный уровень, как и ряд других компетенций, формируемых в процессе 
образования, но она должна носить исключительно практический характер, иначе теряет всякий 
смысл. В процессе трансформации образовательной парадигмы стоит понимать, что многие 
качественные показатели в процессе обучения, будучи позитивными изменениями на момент 
внедрения, могут быть совершенно бесполезными через несколько лет в силу высокой динамики 
социальных процессов. Так, изучение платформ, позволяющих осуществлять закупки или 
участвовать в тендерах, еще на стадии их разработки студентами вуза может стать важным этапом 
как самой апробации платформы, так и получения инновационного опыта для будущей 
профессиональной деятельности. 

С формальной точки зренияблагодаря новым технологиям образовательная среда становится, с 
одной стороны, виртуальной, не ограниченной рамками самого учебного процесса, с другой стороны, 
глобальной, позволяющей связать студентов и преподавателей различных образовательных 
заведений с ведущими экспертами-экономистами, представителями профессионального сообщества. 
Переход к онлайн-образованию под влиянием современной нормативной базы формирует условия 
для включения интерактивного компонента в образовательную программу в качестве элемента 
обучения.  

Вуз, таким образом, становится площадкой для объединения профессионалов разного уровня и 
будущих специалистов, предоставляющей выпускникам перспективы карьерного развития, а 
работодателям – новых высококвалифицированных работников, чьи навыки отвечают вызовам 
современного бизнеса.  
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В процессе подготовки квалифицированного специалиста в последние годы все большую роль 
играют «softskills», иначе номинируемые как «мягкие навыки», которые связаны с личностными 
компетенциями. Эта группа компетенций долгое время не формировалась целенаправленно, но на 
нынешнем этапе развития общественных и государственных отношений им уделяется особое 
внимание в процессе профессиональной подготовки специалиста в высшем учебном заведении. Речь 
в данном случае идет о так называемом «эмоциональном интеллекте», включающем такие важные 
качества личности как коммуникативные навыки, умение работать в команде, стрессоустойчивость, 
высокая адаптивность и др. Данная группа выступает как надпрофессиональные компетенции, 
обеспечивающие будущему выпускнику подготовку вне зависимости от будущей профессиональной 
деятельности. Например, одно из направлений в работе вуза – это тимбилдинг, когда у обучающихся 
должны сформироваться устойчивые навыки по построению эффективных команд. Если говорить о 
первой группе компетенций, то выше мы отметили, что они имеют более или менее четкие 
показатели унифицированного измерения результатов их освоения обучающимися. Если же мы 
говорим о данных надпрофессиональных компетенциях, то их измерение практически невозможно, 
поскольку имеет отложенный эффект, указывает не только на уровень подготовки специалиста, но и 
на степеньсформированности полноценной личности. 

Таким образом, в современных условиях развития общественных отношений в рамках 
существующей государственной политики вуз становится не только культурным центром, но и 
местом личностного роста, формирования сопутствующих компетенций. Так, нельзя говорить о 
наборе разрозненных компетенций, которыми должен обладать студент, выпускающийся из 
образовательного учреждения. Современный подход предполагаетсуществование комплексных 
компетенций у специалиста, характеризующих выпускника как профессионала своего дела не только 
в плане достаточного объема полученных в процессе обучения знаний, но и как человека, 
получившего опыт решения разноплановых задач. Конкурентоспособный специалист – этотот, кто 
сможет решать не только однотипные проблемные ситуации, но будет готов применить свои навыки 
и получить новые, чтобы разрешить любую, в том числе и нестандартную профессиональную задачу. 

Нельзя не заметить, что такой подход комплексной подготовки специалистов является не только 
индивидуальноориентированным, т. е. дающим личные выгоды самому специалисту, но и 
коллективно ориентированным, позволяющим сделать всю команду более эффективной. Важно 
понимать, что «уровень сформированностиsoft- и hard-навыков, оказывает существенное воздействие 
на социально-психологический климатколлектива организации» [2], где будет в дальнейшем работать 
выпускник вуза. Целый ряд комплексных компетенций может быть сформирован исключительно в 
рамках практической деятельности, на что и ориентировано современное образование. Только в 
совокупности теоретической базы и практического применения знаний в реальных 
профессиональных условиях возможно сформовать специалиста, который в конце освоения 
образовательной программы уже будет иметь достаточно высокий уровень адаптации, его не нужно 
будет постепенно вводить в производственный процесс, он уже должен стать его частью еще за время 
обучения.   

Таким образом, глобализация экономики и информатизация жизни современного российского 
общества предъявляют новые требования к профессиональным и личным компетенциям 
специалистов, которые формируются в первую очередь на этапе получения профильного 
образования. Вуз выступает «фабрикой» формирования нового капитала XXI века – человеческого 
капитала. Современныйэкономист – это мультиспециалист в конкретной профессиональной сфере, 
обладающий необходимыми личностными качествами для достижения высоких результатов как 
индивидуальных, так и командных. Профессиональные требования таковы, что человек обладающий 
только знаниями или только умениями не является востребованным на рынке труда. Системный 
подход по формированию комплексных компетенций специалиста-экономиста становится условием 
его успешной адаптации к процессам цифровизации, постепенно охватывающим все сферы жизни 
современного гражданина. 
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В последнее время в мире происходят значительные изменения в соотношениях между 

экономикой и социальной сферой. В основе таких трансформаций лежат следующие источники. 
Социальный капитал в тандеме с человеческим капиталом становятся перевооружающим фактором 
производства, что соответственно и неизбежно повышает социальную ответственность бизнеса и 
государства. На верхние ступени выходит теория социального диалога, при котором социальный 
консенсус достигается, прежде всего, путем сотрудничества социальных партнеров. Растущая роль 
гражданского общества, негосударственных общественных организаций заставляет власть и бизнес 
больше внимания уделять именно социальной сфере. Сам бизнес все больше осознает, что его успех, 
прибыль, достижения конкурентоспособности невозможны без общего корпоративного интереса всех 
социальных партнеров. Усиливает вышеизложенное наличие особенностей того или иного 
производства.  

Например, аграрные предприятия, находясь в сельской местности и являясь по сути 
единственным субъектом социальных выплат работникам и населению, априори не может 
функционировать без социальной составляющей. 

Те есть ориентир на повышение роли социальной ответственности бизнеса требует действие 
законодательно обоснованного аспекта и определённого независимого контроля. Одним из видов 
такого контроля, развиваясь довольно медленными шагами, есть социальный аудит. А темп его 
развития как раз и замедляется отсутствием законодательства относительно социальной 
ответственности в целом, поощрения за её наличие и наказанием за её отсутствие.  

Что же такое «социальный аудит»? Определения этому виду контроля есть разные, но все они 
сводятся к одному – анализ особенностей социальной составляющей предприятия для повышения его 
эффективности деятельности и репутации, выявления факторов социального риска для возможности 
их нивелирования [1-8].  

А в общем результате, по нашему мнению, – определение всех возможных ресурсов  в 
результате диагностирования социально-трудовых отношений, мониторинга состояния и хода 
реализации соглашений между социальными партнерами на всех уровнях.  

Так, предоставим некоторые направления социального аудита на разных уровнях. 
На уровне государства - оценка текущей политики и разработка дальнейшей стратегии на рынке 

труда; оценка обеспечения соответствия результатов управления персоналом системе внешних и 
внутренних условий труда; оценка эффективности работы Государственной службы занятости; 
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создание оптимальной организационной политики с целью повышения эффективности 
информационных потоков в сфере социальных отношений; научно-практические исследования по 
организации и методики социального аудита и анализ социально-трудовых показателей и т.д.  

На отраслевом уровне - оценка социальной среды определенной отрасли; совершенствование 
управления кадровым потенциалом; анализ среднестатистических показателей социально-
экономического положения в пределах определенной области; разработка путей совершенствования 
методики проведения социального аудита для различных отраслей и т.д.  

На микроуровне - исследование вопросов, касающихся конкретных характеристик качества 
трудовой жизни (профессионализм, образование, моральное стимулирование труда, социальная 
защищенность работника, эргономика, участие работника в управлении, корпоративная культура); 
анализ социального климата на предприятии; поиск путей сокращения операционных расходов; 
исследование уровня, причин и последствий текучести кадров; формирование системы показателей, 
которые помогут проанализировать социальную деятельность конкретного предприятия 
(учреждения, организации) и т.д. 

Основными результатами развития и использования социального аудита можно назвать 
следующие: уменьшение случаев нарушения норм трудового законодательства и сокрытие 
несчастных случаев на производстве; распространение опыта социальной ответственности бизнеса в 
условиях интеграции украинских компаний к международным корпораций;  своевременное 
выявление социальных рисков и разработку мероприятий по их снижению;  формирование 
положительного имиджа украинских предприятий на мировом рынке;  диагностику и контроль 
эффективности социального управления; разработку и внедрение новых подходов к мотивации труда, 
карьерного роста работников; создание надлежащих и безопасных условий труда; внедрение 
ресурсосберегающих и экологически чистых технологий; налаживание тесных и партнерских 
отношений с органами власти, местного самоуправления, региональными общественными 
организациями и тому подобное. 

Весомым, считаем, является не только формирование социального аудита, как действенного 
механизма социальной ответственности бизнеса, но и осознание его роли и значения в украинской 
бизнес-среде. В украинском обществе социальный аудит должен стать индикатором социальной 
безопасности не только каждого хозяйствующего субъекта, но и отдельного региона и государства в 
целом. Такая независимая оценка деятельности позволит установить критерии оценки социального, 
экологического и экономического направления деятельности предприятия, проводить их мониторинг, 
сформировать основные рекомендации по обеспечению эффективности социальной ответственности 
бизнеса. Среди этого, основная особенность социального аудита выражается в определении влияния 
на финансово-хозяйственную деятельность предприятия, оказывается как синергический эффект от 
формирования механизма социально-инвестиционной политики предприятия.  

Подводя итоги, обозначим, что значение и необходимость социального аудита с каждым годом 
растёт. И этот рост должен ускориться разработкой и усовершенствованием законодательства и 
организационно-методических аспектов проведения социального аудита. 
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На сегодняшний день основными целями системы отечественного высшего образования 

являются его доступность, качество и непрерывность, соответствующие развитию инновационных 
процессов. Главные направления изменения системы высшей школы предполагают достижение 
данных целей. 

Однако, следует отметить, что модернизация отечественного образования как основного 
направления перспективного развития (согласно требованиям Болонской декларации для высшего 
образования) определяет только базовые его принципы. Эти принципы позволяют обеспечить только 
эффективную реализацию возможностей интеграции и сотрудничества, подразумевая реализацию 
подходов, направленных на достижение востребованного на сегодняшний день уровень подготовки 
выпускников с обязательным сохранением традиций и национальных особенностей. Реализация 
обозначенных выше целей предполагает, во-первых, учитывать ограничения правового, финансового, 
организационного характера, а также другие факторы внешней среды функционирования системы 
высшего образования, а также набор внутренних характеристик конкретных вузов. 

В этом отношении стратегическое планирование, прогнозирование и предвидение перспективы, 
использование программно-целевых методов управления приобретают особую значимость для вузов 
в социально-экономических и политических условиях современного Казахстана. Только на их основе 
возможны выработка устойчивой траектории развития учебного заведения и определение его 
перспективы. 

В Smart-обществе технологии, базирующиеся ранее на знаниях и информации, преобразуются в 
технологии, основывающиеся на взаимодействии и обмене опытом – Smart-технологии. Основная их 
функция преобразование тяжелого труда в «умный», способствующая инновационным изменениям в 
стратегии управления. 

Одним из основным требований становится подготовка кадров, имеющих креативный, 
творческий потенциал, а также владеющие навыками работы в новом цифровом мире. Так, навыки 
оперативного и эффективного поиска и применения информации становиться обязательным для 
человека с информационной культурой [1]. 

Подготовка специалиста, обладающего навыками и умениями работы в Smart-обществе, – задача 
Smart-университета, в котором происходит симбиоз применения технологических инноваций, 
возможностей Интернета и квалифицированных специалистов приводит к новому, качеству 
процессов и результатов научно-исследовательской, образовательной, социальной, коммерческой и 
иной деятельности, соответствующему Smart-обществу. 

Совершенно очевидно, что содержание учебного процесса в таком университете меняется. Smart 
учебный процесс (образование) – учебный процесс с применением технологических инноваций и 
Интернета, который предоставляет студентам возможность получения профессиональных 
компетенций на основе системного многомерного видения и изучения дисциплин, с учетом их 
многогранности и непрерывного обновления содержания. В первую очередь, Smart-образование – 
поддержка потребностей обучающихся и педагогов (преподавателей). Концепция Smart-образования 
– гибкость, предполагающая наличие большого количества источников, максимальное разнообразие 
мультимедиа (аудио, видео, графика), способность быстро и просто настраивается под уровень и 
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потребности слушателя. Также, Smart-образование должно быть легко управляемым. Предполагается 
что, учебное заведение может легко обеспечивать гибкость учебного процесса за счет 
интегрированности с постоянно питающимися внешними источниками. 

Ведущие мировые университеты ориентированы на использование энергосберегающих, 
экологически чистых, и энергоемких технологий и интеллектуальное управление потреблением 
энергетических ресурсов; в учебном процессе активно используются мобильные приложения и 
интерфейсы; для аутентификации пользователей все чаще используются биометрические методы 
идентификации [2]. 

За последние годы в Казахстане созданы все предпосылки институциональной перестройки в 
сфере высшей школы и науки. Однако, не утверждены стандарты инфокоммуникационной 
инфраструктуры вузов на государственном уровне. Вузовские программы информатизации 
образования имеют локальные особенности, регламентированные местными условиями и 
различными финансовыми возможностями. Тогда как стандартизация инфокоммуникационной 
инфраструктуры вузов позволила бы унифицировать условия применения информационно-
коммуникационных технологий, актуализировала возможности электронной инфраструктуры, 
которые бы обеспечивали готовность вузов к сотрудничеству в сетевом мире и повышению индекса 
конкурентоспособности специалистов. 

Роль высших учебных заведений в создании, распространении и применении знаний за 
последние десятилетия усилилась во всем мире. ВУЗы становятся не только генераторами новых 
знаний, но и активными участниками их распространения и использования через инновационную 
деятельность. Отличительные особенности такого университета – это способность создания нового 
научного знания на основе широкого спектра фундаментальных и прикладных исследований, 
возможность трансфера технологий в реальный сектор экономики, наличие актуальной, эффективной 
системы подготовки кадров высшей квалификации. 

Поэтому, необходима разработка и внедрение методики многокритериальной оценки 
эффективности создания SMART-университета по его отдельным элементам: 

• Social (социальная ориентированность) – применение современных технологий организации 
рабочего места учащегося, преподавателя, ученого для обеспечения коммуникации; 

• Mobile (мобильность) – организация и предоставление персонифицированного доступа к 
информационным и справочным ресурсам на основе мобильных устройств; 

• Access (доступность) – создание единой интегрированной точки входа для студентов, 
преподавателей, научного и административного персонала с целью доступа к содержимому 
электронных и медиабиблиотек и т.д. 

• Regulated (регулируемость, управляемость) – управление персональным информационным 
пространством учащихся, преподавателей, ученых и административного персонала и управление 
коммуникациями в процессе образовательной, научно-исследовательской и административной 
деятельности. 

• Technology (технологичность) – применение сильных сторон сервис-ориентированной 
архитектуры, использование открытых программных интерфейсов; возможность развития и 
дополнения функционала сторонними разработчиками и т.д. 

Использование принципов SMART-образования в ускорении научно-исследовательской работы 
университета заключается в возможности [3]: 

• создание единого общедоступного банка образовательных ресурсов и научно-
исследовательской информации; 

• интеграции с результатами НИР партнеров на основе использования облачных технологий; 
• создания единой информационной системы поддержки принятия решений на тактическом и 

стратегическом уровнях; 
• расширение научного и образовательного сотрудничества с ведущими мировыми 

университетами для активизации академической и научной мобильности научно-педагогических 
работников и студентов; 

• повышение эффективности взаимодействия образовательной и научной деятельности 
университета путем включения механизмов обеспечения интеграции в образовательный процесс 
деятельности научных центров и научных лабораторий университета, а также активизации 
вовлечения в научную деятельность студентов и преподавателей университета и пр. 

Таким образом, разработка конкурентоспособного SMART-университета характеризуется 
высокой рыночной и социально-экономической востребованностью во всем мире. В настоящее время 
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технологии стали умными (smart), и настолько проникают во все сферы деятельности, что меняется 
парадигма общественного развития от информационной к smart-обществу. 

 
Список литературы: 

1. Шубина И.В. Смарт и развитие современного образования // Статистика и экономика. – 2015. 
– №3 

2. Мироненко Е.С. Об использовании смарт-технологий в образовательном процессе // Вопросы 
территориального развития. – 2018. – №2 (42) 

3. Тихомиров В.П., Днепровская Н.В. Смарт-образование как основная парадигма развития 
информационного общества // Современные информационные технологии и ИТ-образование. – 2015. 
– №11. 

 
 

Transformation of accounting and auditing in the public sector of Ukraine in the context of 
digitalization 

 
I.V. Ksonzhyk1, K.O. Kysil2 

1Doctor of economics, рrofessor, рrofessor of аccounting and тaxation department, 
Candidate for a master’s degree of the 1st year of study in the specialty «Аccounting and тaxation» 

iryna_ksonzhyk@meta.ua,kate1106kysil@gmail.com 
 

1,2Mykolayiv national agrarian university, Mykolayiv 
 
Summary. It has been established that one of the ways to achieve high efficiency in the implementation 

of activities of state authorities and local self-governmentistheintroductionanduseofdigitaltechnologies. The 
priority introduction of there sults of digitalization progress in the field of accounting and auditing in the 
public sector of Ukraine is just ified. It has been determined that digitalization will 
significantlyincreaselaborproductivityinthepublicsector, willbecome a powerfulmultiplier, 
capableoflaunchingtheUkrainianeconomyintheshortestpossibletimeandensuringitsrealgrowth. 

Key words: accounting, auditing, public sector, digitaltechologies, progress. 
 
One of the ways to achieve high efficiency of the activities of state authorities and local self-

government, to support their competitive advantages is the introduction and use of digital technologies that 
allow management to adequately respond to new challenges in the globalization of the economy, repeatedly 
increase the amount of information processed by the growth in the rate of scientific and technological 
progress, and complicate technologies and the increasing role of information flows in public administration. 

Continuous interaction of the sphere of accounting and auditing in the public sector of Ukraine with 
other sectors of the economy requires the primary implementation here of the results of progress in the field 
of digitalization. In addition, ensuring information security should be one of the priorities of accounting and 
auditing in the public sector, since the importance of information data that the accounting departments of 
state institutions work with in the life of civil society is difficult to assess. 

The digital economy is changing both accounting and auditing in public sector institutions. Within this 
accounting, the relationships of budget, financial, social and managerial accounting are transformed. The 
obligatory component of the accounting sphere is the budget, as well as financial reporting, without which 
the accounting information can no longer be perceived as complete and which is also necessary to improve 
the quality of audit of reports, its comprehensive analysis [1]. 

Current trends in accounting and auditing in government and local government in Ukraine, in the new 
industrial revolution 4.0 are: changing accounting models, budgeting and financial reporting, monitoring 
using: cloud services, data analysis and evaluation, 3D business simulation processes, a sharp reduction in 
time from an idea to its implementation, remote control and support of structures; principles for creating a 
new type of government in a digital environment; effects of Industry 4.0: collaboration between different 
work functions, different lines, processes and stakeholders, new organizational forms; Management 
“Industry 4.0”: intellectual property; education: business games and simulation models of advanced training, 
the role of the human factor in accounting and auditing; nonlinear processes, system analysis and applied 
synergetics, synergetic, geopolitical and geoeconomic analysis of the problems of targeted development of 
the public sector, local governments, their finances [2, р. 74]. 

The problems that impede the development of digital trends in the public sector of Ukraine include: 
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1. Institutional: 
- low involvement of accounting services of state institutions in the implementation of the Concept of 

development of the digital economy and society (Digital Agenda of Ukraine) 
- inconsistency of relevant legislation with global challenges and opportunities (progressive draft laws 

have not yet become laws) 
- mismatch of national, regional, sectoral strategies and programs for the development of the accounting 

sector of government and local self-government with digital capabilities. 
2. Infrastructure: 
- low coverage of the territory of the country with digital infrastructures (for example, the EU’s goal is 

to cover 100% of the territory with broadband Internet access until 2020, in Ukraine this figure is about 60%) 
- lack of separate digital infrastructures (Internet infrastructure, electronic identification and trust, etc.) 
- unequal access of accounting services of government bodies and local self-government to digital 

technologies and new opportunities (digital gaps). 
3. Ecosystem: 
- weak government policy on incentives and encouragements for the development of an innovative 

economy 
- immature investment capital market 
- outdated education system, teaching methods, lack of focus on STEM education, soft skills and 

entrepreneurial skills, imperfect models of technology transfer and consolidation of knowledge and skills; 
- shortage of highly qualified personnel for the full development of the digital economy and digitalization 

in general [3]. 
Digitalization will significantly increase labor productivity in the public sector and local governments in 

Ukraine, and as a whole will become a powerful multiplier that can launch the Ukrainian economy in the 
shortest possible time and ensure its real growth of 10-12% per year. 

The total investment in digitalization of all sectors of the Ukrainian economy until 2030 may amount to $ 
70 billion, and in digital infrastructures – up to $ 16 billion (of which 80% are funds from private companies). 

Accordingly, the consumption of products and services of the information and communication technology 
sector (hereinafter – ICT) by the local market will be from 86 to 100 billion dollars, not counting the public 
segment (without private consumption in households). 

Thus, digitalization will allow: 
- create a minimum of 11% (in 2021) to 95% (2030) of additional GDP per year; 
- over 10 years, additionally create up to $ 1,260 billion of GDP; 
- over 10 years to increase budget revenues by $ 240 billion; 
- create new jobs (excluding the export IT industry). 
While positively assessing the potential of digitalizing the accounting and auditing of government and local 

governments, it must be remembered that the tight introduction of digital technology will lead to an increase in 
cybercrime and an increase in the incidence of cyber attackson budget institutions. 
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Аннотация. В данной статье рассмотрены документы, формирующие дебиторскую 

задолженность, основные источники информации, отражающие состояние дебиторской 
задолженности, а также мероприятия, позволяющие управлять дебиторской задолженностью. 

Ключевые слова: дебиторская задолженность, дебиторы, конфигурация, 1С: Предприятие. 
Под дебиторской задолженностью понимают задолженность других организаций, работников и 

физических лиц данной организации (задолженность покупателей за приобретенную продукцию, 
задолженность подотчетных лиц за выданные им в под отчет денежные средства). Организации и 
лица, которые должны данной организации, называются дебиторами [1, с. 142]. 

Дебиторская задолженность является видом активов, которые характеризуют сумму долгов, 
причитающихся самой организации, как от юридических, так и от физических лиц за отгруженные 
товары, выполненные работы или оказанные услуги.  

Данный показатель является важнейшим в структуре баланса организации. Для организации-
дебитора дебиторская задолженность выступает источником дополнительных оборотных средств, 
которые можно использовать в ближайшем будущем. На организацию-кредитора это также влияет 
положительно, так как она может использовать данные денежные средства временно для погашения 
кредитов, по которым срок погашения уже настал, либо для повышения собственного 
благосостояния. Однако в данной ситуации есть и отрицательная сторона, несвоевременное 
погашения организацией-должником своих долгов может привести к дефициту денежных средств у 
организации-дебитора – наблюдается рост потребности в оборотных активах для финансирования 
текущей деятельности и возникает риск ухудшения финансового состояния.  

Цельработы – ознакомиться с отражением дебиторской задолженности в системе «1С: 
Предприятие 8.3».  Исходя из цели работы, можно выделить и задачи: 

1) Ознакомиться с сущностью дебиторской задолженности. 
2) Рассмотреть способы отражения дебиторской задолженности в информационной системе «1С: 

Предприятие 8.3»; 
3) Изучить мероприятия по управлению дебиторской задолженностью. 
Результаты исследований.Исходя из определения дебиторской задолженности, для ее 

образования необходима реализация продукции, услуг и работ. В информационной системе «1С: 
Предприятие 8.3» для отражения всех операций по реализации продукции существуют множество 
документов. Основными документами являются: 

−  «Счет покупателю»; 
−  «Реализация (акт, накладная)»; 
−  «Оказание услуг»; 
−  «Счет-фактура выданный»; 
−  «Розничная продажа (чек)»; 
−  «Поступление наличных»; 
−  «Поступление на расчетный счет» и т.д. 
«Счет покупателю» предусмотрен для выписки покупателю счета. Данный документ не создает 

в программе никакой корреспонденции и записей в регистрах, однако, при помощи данного 
документа можно совершить отгрузку продукции покупателю. Таким образом, благодаря данному 
документу может уже на этой стадии возникнуть дебиторская задолженность. 

Разработчиками бухгалтерской программы 1С была предусмотрена такая функция как ввод на 
основании. Итак, на основании «Счет покупателю» можно создать следующий документ – 
«Реализация (акт, накладная)». Он создает проводки: 

1) Дт 62.01 Кт 90.01; 
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2) Дт 90.03 Кт 68.02; 
3) Дт 90.02 Кт 41.01 (43). 
Документ «Счет-фактура» выданный необходим для отражения информации в регистрах по 

НДС. Документы «Поступление наличных» и «Поступление на расчетный счет» необходимы для 
погашения задолженности контрагентов. 

В бухгалтерской программе «1С: Предприятие 8.3» существует множество отчетов, 
позволяющих ознакомиться с состоянием дебиторской задолженности контрагентов. 

Условно их можно подразделить на 2 группы, которые подразделяются на подгруппы: 
Первая группа носит наименование «бухгалтерские отчеты» – это те отчеты и документы, 

использующиеся бухгалтерами повседневно в своей практике и отвечающие за ведение расчетов и 
ведение учета в целом по организации. 

В состав бухгалтерских отчетов включаются оборотно-сальдовые ведомости по счетам 60 
«Расчеты с поставщиками и подрядчиками», 62 «Расчеты с покупателями и заказчиками», 76 
«Расчеты с прочими дебиторами и кредиторами». Также включаются такие отчеты как «Анализ 
счета», «Карточка счета», «Анализ субконто» и «Карточка субконто» по поставщикам, покупателям и 
прочим дебиторам и кредиторам. 

В первую группу также включаются и акты сверки с контрагентом. В данном документе можно 
увидеть все данные, которые есть в учете по конкретному дебитору, включая суммы отгрузок, оплат 
и взаимозачетов. 

Второй группой являются управленческие отчеты или отчеты для руководства. Их можно найти 
в панели разделов «Руководителю» и в панели навигации «Расчеты с покупателями» и «Расчеты с 
поставщиками». 

Данную группировку можно представить в виде рисунка. 
Управление дебиторской задолженностью представляет собой часть политики предприятия по 

выбору условий продажи готовой продукции и товаров, оптимизации величины дебиторской 
задолженности и обеспечения ее своевременной инкассации.  

Система управления дебиторской задолженности основывается на таких принципах, как 
непрерывность, прогнозирование, направленность на предупреждение отрицательных изменений на 
базе оперативной слежки за состоянием объекта. Система включает в себя ряд связанных подсистем: 

1) Разработка кредитной политики организации. 
2) Мониторинг своевременности погашения дебиторами своих обязательств перед организацией. 
3) Анализ дебиторской задолженности. 
4) Осуществление комплекса мероприятий по возврату долгов покупателями и заказчиками. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Рисунок 1. Источники информации, отображающие состояние дебиторской задолженности 
 
Неотъемлемой частью управления дебиторской задолженностью является также мотивация 

персонала организации связанных с реализацией товаров, иными словами с менеджерами по 
продажам. Они должны получать бонусы не только за выполнение плана реализации товаров и 
продукции, но и за исполнение обязательств теми контрагентами, которым они произвели отгрузку с 
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отсрочкой платежа. Система премий должна работать в параллели с системой штрафов за нарушение 
правил регламента и процедур менеджмента дебиторской задолженности. 

Выводы. Таким образом, в информационной системе «1С: Предприятие 8.3» существует 
множество отчетов, позволяющих увидеть состояние дебиторской задолженности. Рассмотренные 
мероприятия по управлению дебиторской задолженности позволяют сократить размер долгов 
покупателей, что, безусловно, повышает финансовую устойчивость предприятия. 
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Summary. Risk assessment in annual internal audit planning emphasizes the importance and the impact 

that an effective audit strategy and audit plan have on the goal achievement, solving the tasks and mission of 
the internal audit unit. Planning involves a systematic approach to the way internal audit works and requires 
knowledge covering a wide range of bank management issues, including risk assessment and internal 
control. This article discusses drawing up an annual internal audit plan considering risks. 
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Provision of loans appears to be one of the main economic functions of banks, carried out to finance 

businesses and individuals in their consumer and investment purposes. Banks’ credit performance heavily 
affects the economic situation of the regions they serve in since bank loans contribute to the emergence of 
new entities, increase in number of jobs and, ultimately, ensure their economic viability. A certain number of 
banks have loan accounts of at least half of their total assets which generate about 2/3 of their income. 

Internal audit planning is a means of establishing the organization’s purpose and determining the nature 
of the contribution it intends to make while predefining choices that will shape decisions and actions. 
Strategy for the internal audit activity enables the allocation of financial and human resources to help achieve 
these objectives as defined in the activity’s vision and mission statements (which contribute to the 
achievement of the organization’s objectives).At the same time, the credit policy pursued by the bank is 
associated with a risk, since the impact of both external (mainly economic conditions) and internal factors 
(including poor management decision making and high-risk credit transaction booking) may cause the bank 
to face serious financial difficulties associated with the impossibility of loan repayment. 

Audit is of a paramount importance for the banks. Bank audit involves checking the economic and 
financial activities of the bank in the interests of its shareholders and depositors. The main objective of the 
bank audit is to confirm the reliability of the balance, an objective conclusion about the bank’s financial 
position, its profitability, the degree of the policy risk, the asset liquidity and the ability to timely discharge 
obligations. The banks’ demand for a variety of audit services is determined, firstly, by the need to report to 
various authorities; then, by the need for a competent advice on economic, legal and financial issues, and 
thirdly, by the competition of banks for depositors' funds by way of publishing financial reporting confirmed 
by an audit report. 

The head of the internal audit unit should effectively manage the activities of the internal audit system 
to maximize the usefulness of internal audit for the board of directors [1]. 
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The internal audit  plan should be periodically reviewed and appropriately updated. The frequency of 
review willbe determined by the CAE in conjunction with discussions with the board. Factors influencing the 
frequency of reviews include (but are not limited to): 

- degree of the organization’s growth and assessmentof bank  maturity. 
- changes in the organization’s strategy. 
- degree to which the organization and its seniormanagement rely upon the internal audit 

activity’sindependent assessment or support regarding themanagement of organizational risks. 
- significant change in the availability of the internalaudit activity’s resources. 
- significant change in laws or the volume of changesto organizational policies and procedures. 
- degree of change in the organization’s control environment. 
- key changes in an organization’s leadership team andboard of director composition. 
- evaluation of how the internal audit activity hasqualitatively or quantitatively delivered on its 

strategic plan. 
- results of internal/external assessments of the internal audit activity. 
Annual planning is a very important stage during which the internal audit unit determines its priorities 

and draws up an audit plan for the next year (annual plan) or several years (strategic plan). It is the audit plan 
that is the final result of the annual planning process of the internal audit. 

The process of drawing up an audit plan is the very implementation of a risk-based approach. In some 
large credit institutions, the internal audit unit creates two plans simultaneously: a strategic one (usually for 
three years) and an annual one (for one year). Strategic plan is subject to review on an annual basis. The 
presence of such plan gives the owners and top management an idea of  main risks to which, according to the 
internal audit unit, the activities of a credit institution will be exposed. This allows one to consider the 
auditors’ opinion about the risks in general planning at the level of the credit institution. 

It should be noted that in the period of economic instability that the Russian and global economy is 
currently experiencing, the strategic planning of internal audit acquires a special meaning. Drawing up a 
strategic plan is an attempt to predict macroeconomic risks and the external environment that a particular 
credit institution may encounter, as well as a possible response of a credit institution to such risks. 
Misconception is the idea of the uselessness of the internal audit’s strategic planning in conditions of 
economy’s volatility and unpredictability. 

Even those credit institutions that do not place a strategic audit plan for Board of Directors / 
Supervisory Board’s consideration, and keep to presenting only the annual plan, in any case, plan for more 
than a year. It is impossible to make a qualitative annual plan in the absence of an idea of what the priorities 
in the audit activity will be for the following years. Indeed, every credit institution’s internal audit unit 
operates within the audit cycle. Such cycle may be two years, three years or even five years long. The 
duration of the audit cycle means that each activity area of a credit institution, division or business process 
must be checked at least once during the audit cycle. 

Thus, the National Bank provides for a three-year audit cycle for systemically important credit 
institutions. It is the three-year audit cycle that is widely distributed in foreign banks. Let us return to the 
internal audit unit’s annual planning process. There is a significant number of annual planning 
methodologies. However, it should be noted that if a credit institution applies a risk-based approach, all 
methodologies are approximately identical. 

The internal audit unit informs the audited unit (s) about the audit and requests the primary necessary 
information and documents to conduct the audit. This stage of the audit cycle is governed by the following 
ISAs: 

- 2200 "Planning the audit engagement"; 
- 2201 "What should be considered when planning"; 
- 2210 “Objectives of the audit engagement”; 
- 2220 "The scope and content of the audit engagement"; 
- 2230 "Allocation of resources to perform the audit engagement"; 
- 2240 "Program of the audit engagement." 
It is at the planning stage of the audit engagement that the internal audit unit determines what exactly is 

to be checked, what methods are to be used, and what resources of the audit team to be involved. To answer 
all these questions, the internal audit unit uses a risk-based approach to an audit planning. The head of the 
unit must ensure that the annual audit plan considers unit resources for the implementation of the plan 
including calculations of the time spent on conducting the internal audit and the time needed to improve the 
internal auditors’ skills, their annual leave and sickness absence. In addition, it is necessary to provide a 
reserve of time associated with participation in unscheduled audits and post-audits. 
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To determine the required scope of the annual audit plan, internal auditors need to consider the 
following: 

- resources should be focused on those business processes and activities of the board of directors that 
have the greatest (high) risks; 

- the audit plan should include risks identified by the board of directors as “key” (“increased”) ones as a 
result of the risk assessment process; 

- the audit plan should include an adequate number of non-key (moderate) and low risks to confirm the 
adequacy of the rating criteria and the correct determination of the risk group and to ensure comprehensive 
audit coverage; 

- changes in the corporate structure of the board of directors; 
- results of the review of processes / projects modified and planned to be implemented and developed 

[2]. 
While drawing up the annual audit plan, the unit should pay an appropriate attention to one of the 

important tasks related to the assessment and issuance of relevant recommendations aimed at improving the 
corporate governance process regarding the achievement of the following goals: 

- implementation, maintenance and promotion of relevant ethical standards and values within the board 
of directors; 

- effective provision of information on risks and relevant authority control; 
Alongside the annual audit plan draft, the unit submits an analytical note on the audit plan justification 

also indicating main audit areas that are not included in the audit plan and the reasons for not including them, 
in order to assist the Audit Committee and the board of directors in assessing the risks associated with areas 
not covered by the audit plan. The head of internal audit unit should periodically review the annual audit plan 
to determine the need for changes and additions in the prescribed manner as a result of identifying new risks 
and / or reassessing existing ones. For information purposes, the unit submits to the chairman of the board an 
annual audit plan approved by the board of directors. 

Basing on the approved annual audit plan, the head of the internal audit unit, in consultation with the 
audit committee, develops a detailed calendar schedule, which includes: 

- names of audit assignments; 
- list of business processes (audit objects) to be audited; 
- deadlines for performing audit assignments; 
- distribution of auditors for the performance of audit assignments. 
The author considers the annual audit plan on examples of medium and large second-tier banks below. 
 
Table 1.  
Annual audit plan of the internal audit system on the example of a medium second-tier bank 

№ Internal audit assignment name Level of requirement for an 
internal audit 

Audit dates 
(period) 

Audit purpose 

1 Individual loan portfolio 
verification 

Very high 01.09.2018-
26.09.2018 

 

Note: compiled by author basing on sources 
 
Table 2.  
Annual audit plan of the internal audit system on the example of a large second-tier bank 

№ Internal audit assignment name Level of requirement for an 
internal audit 

Audit dates 
(period) 

Audit purpose 

1 Individual loan portfolio 
verification 

Very high 01.09.2018-
26.09.2018 

 

2 Entity loan portfolio verification Very high 01.10.2018-
12.11.2018 

 

Note: compiled by author basing on sources 
 
The Institute of Internal Auditors recommends using key tools of a risk-oriented process approach to 

auditing, such as process mapping, analysis of risks and internal controls, while implying that internal 
auditors should be able to analyze and understand the management system, effectively assess risks and 
internal controls and apply adequate methods of a “field work” [3].  

Risk-oriented process audit can significantly improve the quality of risk management; therefore, we are 
convinced that it is an indispensable tool in the internal auditor’s arsenal, especially for banks operating in 
difficult economic conditions of the transition period. The annual audit planning is based on a risk 
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assessment for all audited units that may affect the whole entity. Thus, the schedule of audits (annual audit 
plan), in which the sequence of unit inspection is determined by the risk degree, must be sealed and approved 
by the audit committee and should reflect the most relevant strategies and directions of the entity considering 
the modern risk environment. 

The following table shows the audit plan of the internal auditing unit based on a risk-oriented approach. 
Table 3.  
Annual risk-oriented plan of the internal audit unit’s loan portfolio 

№ Internal audit object Level of requirement for an 
internal audit 

Audit budget (in 
man-days) 

Audit dates 
(period) 

1 Credit score Very high 20 01.09.2018-
26.09.2018 

2 Individual loan portfolio verification Very high 30 01.10.2018-
12.11.2018 

3 Entity loan portfolio verification High 18 24.11.2018-
17.12.2018 

 Total  68  
Note: compiled by author basing on sources 

 
A risk-oriented process audit is a methodology based on auditor’s critical, out-of-the-box thinking, 

which he “turns on” when preparing recommendations for solving the risk management’s “hung” issues in an 
entity to ensure proper functioning of processes [4] .  

A risk-oriented process approach to auditing allows getting to the root causes of all risk types and, 
therefore, thanks to meaningful, solution-oriented audit reports, an entity can significantly alter its operating 
activities and create a more sustainable risk profile. The article reviews the impact of new technologies on 
the work of internal audit of organizations[5]. Internal audit is one of the most effective tools of efficiency 
growth and the main component of a management system, which is aimed at enhancing stability and 
achieving the goals set for the organizations. 
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Мы живем в век цифровых технологий и различных информационных решений, предлагаемых 

для людей и компаний различного уровня, таких как самозанятые граждане, малый, средний и 
крупный бизнес. В настоящее время им необходимо адаптироваться в информационной среде и в 
сжатые сроки создать свою компанию с нуля, раскрутить свой бизнес и остаться на плаву в 
многочисленной конкурентной среде. [3] Поэтому информационные системы не стоят на месте и 
постоянно совершенствуются, предлагая для бизнеса различные решения, облегчающие эти задачи. 
До недавнего времени информатизация в стране была недостаточно развита, по причине отсутствия 
во многих регионах, телекоммуникационных каналов, с помощью которых происходит подключение 
к информационным системам различного уровня. Поэтому правительство взяло курс на устранение 
этих технологических пробелов и создания единого информационного пространства. 

Были реализованы национальные проекты вместе с крупными телекоммуникационными 
компаниями, таких как Ростелеком, Газпром, компании сотовой связи (МТС, Мегафон) и ряд других 
более мелких во всех регионах страны. Благодаря этому стало возможным как частным лицам, так и 
бизнесу добиться успеха, используя информационные технологии и цифровые решения. Владельцы 
компаний начали уделять большое внимание использованию цифровых технологий, так как это дало 
им возможность находить быстрее партнёров, собирать информацию и ускорить бизнес-процесс 
компании. 

Ранее адаптация бизнеса происходила с помощью создания и размещения информации о себе и 
компаниях на WEB-сайтов. Со временем произошло расширение бизнеса с переходом в набирающие 
свою популярность социальные сети (Одноклассники, Вконтаке, Мой мир и т.д.), тем самым 
расширяя аудиторию возможных клиентов. Развитие бизнеса на этом не остановилось и 
дополнительно глобализировалось в таких сетях как Faceebok и Instagram. Однако это всё было в 
виде отдельных направлений, компаниям нужно было держать в штате специалистов, разбирающихся 
в этой сфере, что создавало дополнительные затраты, посильные только крупным и средним 
компаниям. Поэтому Президент РФ в послании Федеральному собранию поручил до 1 июня 2017 
года подготовить программу развития цифровой экономики в стране. С этого момента в России 
начали стремительно набирать обороты сетевые инструменты и специальные программы для бизнеса. 
Например, такие как бизнес-навигатор МСП и «Поток». Как говорят эксперты МСП, с этого этапа 
началась цифровая революция. Компанией Минкомсвязь был подготовлен проект программы 
развития цифровой экономики России до 2024. 

Ряд предпринимателей жаловались на проводимых конференциях на сложность в освоении и 
использовании интернета для ведения бизнеса. С этой целью в большей степени для таких людей 
была создана специализированная технологическая платформа «Поток», которая позволяет на 
незначительное количество времени разместить информацию о компании и ее возможностях в 
интернете. Федеральная корпорация по развитию малого и среднего предприятия (МСП) совместно с 
группой компаний Rambler&Co разработали и предложили бизнесу технологическую платформу.  

Платформа «Поток» позволяет создать собственный сайт, а компания получает различные 
инструменты для его продвижения, систем аналитики и отслеживания эффективности. Работа с 
платформой проста и доступна, не требующая от представителя бизнеса знания программиста.  
Теперь представителям малого бизнеса не требуются специальные знания для работы с 
инструментами социальных ресурсах. Они могут открыть, начать или расширить свой бизнес и 
привлечь новых клиентов за несколько действий в платформе «Поток», не привлекая как раньше 
высокооплачиваемых специалистов.  

В основе технологии «Потока» проект корпорации Rambler (TOP 100, RamblerDSP). 
Чтобы подключиться к системе «Поток» необходимо быть предпринимателем и быть 

зарегистрированным в платформе [1]. Согласно рекламе по представленному продукту 
предприниматель может: 

1. Прочитать пользовательское соглашение о платформе, согласившись с ним. 
2. Выбрать направление бизнеса: товары или услуги. 
3. Основной вид деятельности компании: недвижимость, путешествия, товары или предложить 

свою категорию. 
4. Выбрать цветовую палитру платформы. 
5. Выбрать из набора готовых дизайнов шаблон оформления собственного продукта. 
6. Ввести название компании. 
7. Указать контактные данные компании: адрес, телефон, эл. почта. 
8. Отобразить краткую аннотацию бизнеса. 



340 

9. Составить каталог товаров или услуг. 
10. Загрузить необходимое количество фотографий для продвижения товаров или услуг. 
11.  При наличии существующих отзывов от клиентов или покупателей добавить их на страницу 

продукта. 
12. Добавить ссылки на свои страницы во всех имеющихся соц. cетях. 
13. При необходимости придумать название сайта и отправить на регистрацию доменного 

имени. 
14. После запуска сайта можно начинать продвижение, выбрав один из трех способов 

продвижения (10 заявок, личный менеджер или самостоятельно). Каждый вариант подробно расписан 
в комментарии. С этого момента бизнес-процесс запущен. 

Помимо всех этих удобных опций, платформа предоставляет возможность посмотреть 
статистику, провести анализ и обработать поступившие заявки. При необходимости и возможности 
компании нарастить темпы продаж или предоставление объема услуг. За дополнительную плату 
можно активировать опцию по получению большего количества клиентов с заявками. В любое время 
увеличив или уменьшив эту опцию. 

Настройка каждого этапа в программе сопровождается подробной видео-инструкцией. 
Всё это происходит быстро, удобно, без установок лишнего программного обеспечения и 

привлечения профильных компаний, предоставляющих услуги и специалистов. Платформа 
сгенерирована такими образом, что предпринимателю всё это представлено впопулярном в 
настоящее время режиме «одного окна». Это экономит время на создание бизнеса. 

Всё вышеперечисленное является положительными сторонами платформы, но имеется и ряд 
минусов. А именно, незаинтересованность руководителей компаний в переходе на цифровой формат, 
а также нехватка средств на внедрение цифровых технологий. 

По итогам 2019 года индекс цифровизации среднего и малого бизнеса находится на уровне 45% 
пунктов против 34% по итогам 2018 года. Исследование провёл Банк Открытие, совместно с Google, 
Mail.ru, Московской школой управления «Сколково», а оператором выступил аналитический центр 
Нафи.  В общей сложности было опрошено 580 руководителей российских предприятий сегментов 
малого и среднего бизнеса. 

Эти же руководители указали, что среди преимуществ цифровизации удобство контроля над 
процессами – 34%, а 33% на увеличение скорости работы. Но даже при наличии этих минусов, 92% 
предпринимателей посчитали, что цифровизация даёт бизнесу преимущества и крупный бизнес в 
России активно этим пользуется, а малый и средний бизнес отстаёт в этом по причине непонимания 
до конца своей выгоды от использования цифровизации экономики, в том числе платформа «Поток» 
[2]. 
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Системы электронного документооборота продолжают играть все более важную роль для 
российских предприятий.   Таким образом, постепенно различные компании, в том числе 
государственные структуры, переходят с бумажных на электронные документы.   Ни одна компания 
сегодня не может существовать без работы в Интернете. Это связано с тем, что это единственный 
способ обеспечить качество прямой и обратной связи: схема очевидна, все, что можно оцифровать в 
этом контексте   подлежит оцифровке. В Российской Федерации уже существует нормативно-
правовая база для документооборота, в том числе возможность обмена счетами.    

Многие юридические лица уже перешли на электронную форму обмена документами, которая 
значительно упрощает операции и взаимодействие с поставщиками и партнерами.   Программа 
«Цифровая экономика» предусматривает поддержку и развитие цифровых платформ и их экосистем, 
которые должны стать основой инфраструктуры для работы в новых условиях.   Министерство 
связи   планирует перевести отчеты в электронный формат к 2021 году, который уже направил проект 
программы на утверждение в министерство финансов и министерство экономического развития. 

В настоящее время разные органы часто запрашивают одни и те же документы, что усложняет 
деятельность предпринимателей.   Электронный документооборот - это способ перемещения 
документов, подписанных цифровой подписью, созданный с помощью компьютерных инструментов, 
обработанных с помощью различных электронных носителей.   Правовая составляющая 
электронного документооборота является важным фактором.  Сила юридической природы этих услуг 
довольно велика и растет с каждым годом.   Например, электронная почта принимается судом в 
качестве доказательства, а заявление, опубликованное на сайте и не имеющее объяснений, 
воспринимается как публичная оферта.  Электронный документооборот, имеющий юридическое 
значение, является сложной задачей, которая стоит перед каждым юридическим лицом.   Поскольку 
само понятие «электронный документ» отсутствует в современном российском законодательстве, 
ответы на многие вопросы остаются сложными.   Самым простым вариантом электронного 
документооборота является общение работников посредством электронной почты, что обусловлено 
необходимостью рабочего процесса.   Основным преимуществом электронного документооборота 
является повышение эффективности работы с документами и принятия решений.   

Электронный документооборот включает в себя цифровой формат всех документов.   Их можно 
хранить в облаке, получая доступ к данным через веб-приложения.   Это увеличивает мобильность 
сотрудников, которые могут работать удаленно.   Электронные документы легче организовывать, 
искать и редактировать.   Гораздо проще и быстрее найти нужный файл в компьютере, чем копаться в 
куче бумаг.   В России экологические проблемы в бизнесе не так популярны, но отказ от 
использования офисной бумаги спасет много деревьев.   Подумайте об экологически вредном 
производстве и переработке картриджей, а также о мощности, потребляемой принтерами.   Важен и 
экономический фактор - внедрение системы электронного документооборота позволяет сократить 
общие затраты на документооборот на 30%.   Кроме того, с помощью электронного 
документооборота успешно решаются задачи управления качеством.    

Существенным недостатком является проблема сохранения документов, поскольку любой 
компьютер может быть подвергнут вирусной атаке.   Кроме того, цифровые данные могут быть легко 
доступны, но также легко теряются.   В случае сбоя жесткого диска все документы, хранящиеся на 
нем, будут потеряны.   Чтобы не потерять данные, вам необходимо использовать внешнюю систему 
резервного копирования. Конфиденциальность информации является серьезной   проблема для 
безбумажных офисов.   Вы можете использовать локальные серверы, шифрование и ограниченный 
доступ.   Некоторые документы должны быть в бумажном виде. Правила и порядок использования 
электронной подписи установлены Федеральным законом от 06.04.2011 N 63-ФЗ «Об электронной 
подписи» [1].   Электронная подпись — это сложная система, которая включает в себя программное 
обеспечение, место хранения ключа, сам ключ или сертификат.   

 Чтобы получить цифровую подпись, нужно пройти 4 шага: 
1. Выбор типа электронной подписи; 
2. Выбор сертификационного центра; 
3. Заполнение заявки; 
4. Оплата счета; 
Для получения расширенной электронной подписи требуется криптографическое программное 

обеспечение.   Поэтому такую подпись можно получить через сертифицирующие центры, которые 
создают сертификаты ключей для проверки электронных подписей и выдают такие сертификаты 
лицам, которые подают заявки на их получение (заявителям), при условии идентификации 
получателя сертификата (заявителя) или полномочия лица.   Орган по сертификации - это 
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организация, целью которой является формирование и выпуск электронных цифровых подписей.   Но 
простая электронная подпись формируется в той же информационной системе, что и документ, 
который она заверяет.   То есть он не приобретается отдельно.    

Повышение эффективности работы и снижение затрат - это цель любого предприятия, которое 
планирует работать в течение многих лет.   И это может быть достигнуто с внедрением электронного 
документооборота, тем более что это предусмотрено российским законодательством. 
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Түйіндеме.Мақалада кəсіпорынның қаржылық жағдайына талдау жүргізу құрылымы 

қарастырылған. Кəсіпорынның қаржылық жағдайы мен оның өзгеру перспективалары тек қаржылық 
сипаттағы факторларға емес, сондай-ақ құндық бағалауы жоқ көптеген факторларға байланысты. 
Оның ішінде: саясаттық жəне жалпы экономикалық өзгерістер, сала немесе кəсіпорын 
басқармасының ұйымдастырушылық құрылымын қайта құру, меншік нысанын алмастыру, 
персоналды кəсіби дайындау. 

Кілт сөздер: қаржылық жағдай, талдау, жедел-талдау, бөлшектеп талдау, баланс, коэффициент, 
бағалау, есептілік, капитал. 

 
Қаржылық жағдайды талдау əдістемесінің процедуралық жағын бөлшектеу қойылған 

мақсаттарға, сондай-ақ ақпараттық, əдістемелік, кадрлық жəне техникалық қамтудың əртүрлі 
факторларына байланысты. Талдамалық жұмыстың қисыны екі модульді құрылым түрінде оның 
ұйымдастырылуын анықтайды: 

- қаржылық жағдайды жедел-талдау; 
- қаржылық жағдайды бөлшектеп талдау. 
Жедел-талдаудың мақсаты шаруашылық етуші субъектінің қаржылық ахуалы мен даму 

динамикасын көрнекті жəне кəдуілгі бағалау болып табылады. Талдау барысында əртүрлі 
көрсеткіштерді есептеуді ұсынуға болады.  

Жедел-талдауды үш кезеңдеатқару орынды: дайындық кезең, бухгалтерлік есептілікті алдын-
ала, экономикалық оқу жəне есептілікті талдау. 

Бірінші кезеңде қаржылық есептілікті талдаудың пайдалылығы туралы шешім қабылданып, 
оның оқуға дайындығы тексеріледі. Бірінші мақсат аудиторлық келісіммен танысу жолымен 
шешіледі. Егер кəсіпорынның қаржылық есептілігі бойынша оңтайлы немесе шартты түрде оңтайлы 
аудиторлық келісім құрылған болса, онда талдау жасау орынды жəне мүмкін, өйткені есептілік 
барлық əрекеттегі аспектілерде кəсіпорынның қаржы-шаруашылық қызметіні көрсетеді. Егер де 
кəсіпорынның қаржылық есептілігі бойынша теріс аудиторлық келісім құрылса, онда бұл 
құжаттардың кəсіпорынның қаржылық-шаруашылық қызметін дұрыс көрсетпейтінін немесе елеулі 
қателіктердің бар болуын білдіреді. Есептіліктің оқуға дайындылығын тексеру жауапты жəне де 
белглі бір деңгейде техникалық сипат алады. Мұнда есептілікке формальді белгілер мен мəні 
бойынша көзбен шолу жəне кəдуілгі есептеу жүргізіледі: барлық қажетті нысандар мен 
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қосымшалардың бар болуы анықталады; есептік нысандардың дұрыс дəне нақты толтырылуы 
тексеріледі; баланс валютасы жəне барлық аралық нəтижелер тексеріледі; есептік нысан 
көрсеткіштерінің өзара байланысы жəне олардың арасындағы негізгі бақылау қатынасы тексеріледі.  

Бухгалтерлік есептілік дегеніміз есепті кезеңге қаржы-шаруашылық қызмет көрсеткіштерінің 
өзара байланысының комплексі. Есептік нысанға қисынды (логикалық), сондай-ақ ақпараттық өзара 
байланыс тəн. Логикалық байланыстың мəні есептік нысан, оның бөлімдері мен баптарының 
корреспонденциясының өзара қатынасында. Кейбір анағұрлым маңызды баланстық баптар ілеспелі 
нысандарда түсіндіріледі. Өзге көрсеткіштердің түсіндірмесін қажет болған жағдайда талдамалық 
есептен табуға болады.  

Екінші кезеңнің мақсаты – балансқа түсіндірме жазбахатпен танысу. Бұл есепті кезеңде жұмыс 
жағдайын бағалауға, қызметтің негізгі көрсеткіштерінің беталысын, сондай-ақ шаруашылық етуші 
субъектінің мүліктік жəне қаржылық жағдайының сапалы өзгеруін анықтауға қажет. Негізгі 
көрсеткіштердің беталысын талдай отырып, кейбір бұрмаланған факторлардың, əсіресе инфляция, 
əсерін назарға алу қажет. Сонымен бірге, баланстың өзі негізгі есептік жəне талдамалық нысан бола 
тұра, кейбір шектеулерден бос еместігін ұмытпаған жөн. Олардың анағұрлым елеулілерін көрсетейік.  

Есептілік деректері бойынша талдамалық көрсеткіштердің тұтас қатарын анықтауға болады, 
бірақ егер оларды салыстыратын ақпарат болмаса, олардың барлығы да пайдасыз болады. Сондықтан 
балансты талдау динамикада жүргізліп, мүмкіндігінше ұқсас кəсіпорындар бойынша сол іспеттес 
көрсеткіштермен, орташа салалықпен жəне орташа прогресивті мəндермен толықтырылуы қажет. 
Кəсіпорынның қаржылық жағдайы мен оның өзгеру перспективалары тек қаржылық сипаттағы 
факторларға емес, сондай-ақ құндық бағалауы жоқ көптеген факторларға байланысты. Оның ішінде: 
саясаттық жəне жалпы экономикалық өзгерістер, сала немесе кəсіпорын басқармасының 
ұйымдастырушылық құрылымын қайта құру, меншік нысанын алмастыру, персоналды кəсіби 
дайындау. Сондықтан бухгалтерлік есептілікті талдау тек қана критерилерді ғана емес, сондай-ақ 
бағалауды пайдаланатын, комплекстік экономикалық талдаудың бірден бір бөлімі болып табылады.  

Үшінші кезең – жедел талдаудың негзгісі; оның мақсаты – объектінің шаруашылық қызметінің 
жəне қаржылық жағдайының нəтижелерін жалпылама бағалау. Мұндай талдау əртүрлі тұтынушылар 
мүддесінде бөлшектеудің бір немесе бірнеше деңгейін жүргізеді.  

Жедел талдаудың бірден-бір негізгі элементі жылдық есептілік жəне қаржылық есептілікпен 
жұмыс жасай білу болып табылады. Есептілікке, əдете, түсіндірме жазбахат қоса беріледі. Түсіндірме 
жазбахат жылдық есептілікті дайындау процесінде анағұрлым жетік жазылады. Бұл жағдайда 
құжаттардың аталған жиынтығы жылдық есептілікті құрайды. Жылдық есептілікті құру 
экономикалық дамыған елдердің көптеген компаниялары үшін əдеттегі практика болып саналады. 
Нормативтік құжатқа сəйкес дайындалған есептілік, талдамалық түсіндірулер мен оларға ескертулер, 
кəсіпорынның мүліктік жəне қаржылық жағдайы туралы анағұрлым толық жəне жан-жақты көрініс 
алу үшін пайдалы қандай да бір талдамалық ақпарат жылдық есептіліктің негізгі бөліктері: болып 
табылады. Жылдық есептіліктің бөлшектік құрылымы реттелмейді, бірақ оны дайындау кезінде өзге 
есептік стандарттардың шарттарын есепке алу қажет, ол есептіліктің құрылымы мен оның 
материалдарына жататын тізбектерге белгілі бір дəрежеде жанама əсер етеді.  

Батыс есептік-талдамалық практикада жылдық есептілікті дайындау, оны құрылымдау жəне 
ресімдеуде анағұрлым іс тəжірибе жиналған. Көбіне, есептіліктің типтік құрылымы мынадай 
бөлімдерден тұруы мүмкін:  

- кəсіпорын қызметінің қысқаша сипаттамасы (бөлімнің негізгі мазмұны кəсіпорынды анағұрлым 
тиімді сипаттайтын, кейбір негізгі көрсеткіштерді қызметтің түрлері мен географиялық аясын жəне 
т.б. құрайды); 

- əкімшілік есебі (өндірістік, коммерциялық жəне инвестициялық қызмет сипаттамасы, 
қаржылық жағдайды бағалау, кəсіпорынның ғылыми-техникалық деңгейінің сипаттамасы, оның 
табиғатты қорғау қызметі); 

- бухгалтерлік есептілік 
- бухгалтерлік есептілікке түсіндірме (есептік саясат, негізгі құралдар мен материалды емес 

активтер құрылымы мен түрлері, қаржылық салымдар, дебиторлық жəне несиелік қарыздар, өндіріс 
шығындары, жойылу жəне қаржылық тұрақтылық сипаттамасы); 

- аудиторлық тұжырым; 
- өзге ақпарат (басқарманың жоғары іріктелген органының құрамы, əкімшілік құрамы, 

айтарлықтай маңызды инвесторлар туралы ақпарат). 
Жалпы көріністе жедел талдау есептілігінің əдістемесімен ресурстар мен олардың құрылымын, 

шаруашылық ету нəтижесі, меншікті жəне қарыз қаражаттарын тиімді пайдалануды талдау 



344 

қарастырылған. Жедел талдаудың мəні – есептеуді айтарлықтай мəнді жəне салыстырмалы түрде 
оңай көрсеткіштердің санын таңдау жəне олардың динамикасын үнемі бақылау. Таңдау субъективті 
жəне талдаушымен жүргізіледі.  

Кəсіпорынның қаржылық жағдайын қасқа жəне ұзақ мерзімді перспективалар тұрғысынан 
бағалауға болады. Бірінші жағдайда қаржылық жағдайды бағалау шамасы – кəсіпорын өтімі мен 
төлем қабілеттілігі, яғни қысқа мерзімді міндеттемелер бойынша уақытылы жəне толық көлемде есеп 
жүргізу қабілеттілігі.  

Сонымен, жедел бағалау үшін, есеп айырысу шотындағы ақшалай қаражаттар қаншалықты көп 
болса, соншалықты кəсіпорында ағымды есеп айырысу жəне төлемдер үшін жеткілікті қаржы бар деп 
тұжырымдауға болады. Сонымен қатар есеп айрысу шотында болымсыз қалдық болса, кəсіпорын 
төлем қабілетсіз деп айтуға болмайды – қаражаттар есеп айырысу шотына таяудағы күндері түсуі 
мүмкін, активтің кейбір түрлері қажет болған жағдайда нақты ақшаға айналады.  

Ұзақ мерзімді перспектива позициясынан қарағанда кəсіпорынның қаржылық жағдайы қаржы 
көздерінің құрылымымен, сыртқы инвесторлар мен кредиторлардан кəсіпорынның тəуелділік 
деңгейімен сипатталады. Меншікті жəне сырттан тартылған капиталдардың қандай да бір бірыңғай 
қатынасы жоқ. Сонымен бірге, меншік қаражаттардың үлесі жеткілікті түрде жоғары болуы 
қалыптасқан - 60%-дан астам. Бұл лимиттің шарттылығы, мысалы, жоғары тиімді кəсіпорын немесе 
айналым қаражаттары айтарлықтай жоғары кəсіпорын ғана салыстырмалы түрде жоғары деңгейлі 
қарыз капитал ала алады.  

Кəсіпорын əрекетінің нəтижелігі жəне экономикалық мақсаттылығы абсолютті жəне 
салыстырмалы көрсеткіштермен өлшенеді. Экономикалық нəтиже жəне экономикалық тиімділік 
көрсеткіштерін бөліп айтуға болады.  

Экономикалық нəтиже – қызмет нəтижесін сипаттайтын көрсеткіш. Бұл абсолютті, көлемді 
көрсеткіш. Басқару деңгейіне, салалық керек жарақтарына байланысты кəсіпорын тиімділік 
көрсеткіш ретінде жалпы ұлттық өнім, өткізуден түскен жалпы жəне басқаларын пайдаланады. 
Кəсіпорын жұмысының залалсыздығының негізгі көрсеткіші - табыс. Бірақ оңаша алынған осы 
көрсеткіш бойынша тиімділік деңгейі туралы негізделген тұжырым жасауға болмайды. 10 млн. теңге 
көлеміндегі табыс кəсіпорын қызметінің əртүрлі шамадағы масштабы бойынша жəне салынған 
капитал шамасы бойынша табыс болуы мүмкін. Сəйкесінше бұл шаманың сомасы да бірдей 
болмайды. Сондықтан талдауда тиімділіктің əртүрлі коэффициенттері пайдаланылады.  

Экономикалық тиімділік – алынған тиімділікті тиімділікке жету үшін пайдаланылған шығындар 
немесе ресурстармен өлшейтін салыстырмалы көрсеткіш. Мұндай көрсеткішті уақыт кеңістігін 
салыстырғанда пайдалануға болады. Кəсіпорын қызметінің экономикалық тиімділік деңгейін 
авансталған жəне меншік капитал тиімділігінің көрсеткіштері айтарлықтай жалпылай бағалайды, ал 
олардың динамикадағы өсімі оңтайлы беталыс ретінде қарастырылады. 

Талдау барысында құрамы бойынша өзара байланысты жəне күрделі емес кесте көрсеткіштерін 
пайдаланған жөн. Кестені кезекпен кезек қарастыру объектінің қаржылық жағдайының толық 
көрінісін береді.  

Жедел талдау аясында жоғарыда келтірілген көрсеткіштер жүйесіне қосымша құрылымы мен 
саны бойынша өзара байланысты жəне күрделі емес келесі кесте көрсеткіштерінің тізбегін 
пайдаланған жөн: 

- кəсіпорынның шаруашылық құралдары мен оның құрылымы (нетто бағалауындағы 
шаруашылық құрылдарының шамасы, негізгі құралдар, материалды емес активтер, айналым 
құралдары, меншік айналым құралдары сияқты көрсеткіштерден тұрады); 

- кəсіпорынның негізгі құралдары (негізгі құралдардың құндық бағалауы келтіріледі, оның 
ішінде бастапқы жəне қалдық құны бойынша оның актив бөлігі, жалға алынған негізгі құралдар 
үлесі, тозу жəне жаңарту коэффициенттері); 

- кəсіпорынның айналым құралдарының құрамы мен динамикасы (баланстың екінші жəне 
үшінші бөлімдеріндегі баптардың ірілендірілген тобы, сондай-ақ меншік айналым құралдарының 
шамасы, тауарлы қорды жабудағы оның үлесі жəне басқалары сияқты бірқатар спецификалық 
көрсеткіштер келтіріледі); 

- кəсіпорынның қаржы-шаруашылық қызметінің негізгі нəтижелері (өткізуден түскен кіріс, 
табыс, тиімділік, жалпы табыс деңгейі, айналым шығындарының деңгейі, қор қайтарымы, өнімділік, 
айналым көрсеткіштері); 

- қаржы ресірстарын пайдалану тиімділігі (мына көрсеткіштерден тұрады: барлық қаржылық 
ресурстар, оның ішінде меншік, сырттан тартылған ресурстар, авансталған капитал пайдалылығы, 
меншік капиталының пайдалылығы жəне басқалары). 
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Жедел талдау қаржылық нəтиже жəне қаржылық жағдайдың анағұрлым тереңірек жəне 
бөлшектеп талдауының мақсаты мен қажеттілігі туралы қорытындымен аяқталуы мүмкін.  

Қаржылық жағдайды бөлшектеп талдаудың мақсаты – шаруашылық етуші субъектінің мүліктік 
жəне қаржылық жағдайын, өткен есепті кезеңдегі оның қызметінің нəтижесін, сондай-ақ келешектегі 
субъектінің даму мүмкіншілігін анағұрлым жетік сипаттау. Ол жедел талдаудың жекелеген 
процедураларын нақтылайды, толықтырады жəне кеңейтеді. Сонымен қатар бөлшектеудің деңгейі 
талдаушының қалауына байланысты.  

Қаржы-шаруашылық қызметті талдауды қолданылатын негізгі көрсеткіштердің қысқаша 
сипаттамасын келесі бөлімде көрсетеміз. 
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Түйіндеме: берілген мақалада Қазақстанда цифрландырудың қазіргі мəселелері, оның ішінде 

онлайн бақылау-кассалық машиналарды қолданудың шарттары мен талаптары қарастырылды. 
Сонымен қатар елдегі қолданыстағы бақылау кассалық машиналарға талдау жасалып, оларды 
қолдану тəртібі келтірілді. 

Кілтсөздер: цифрландыру, бизнес, кəсіпкер, кассалық операция, онлайн бақылау-кассалық 
машина, қолма-қол ақша. 

 
Елімізде «Цифрлық Қазақстан» мемлекеттік бағдарламасы іске асырылуда. Бағдарламаның 

мақсаты сандық технологияларды пайдалану есебінен экономиканың даму қарқынын жеделдету жəне 
халықтың өмір сүру сапасын жақсарту болып табылады.  

ҚР Президенті Қ.Тоқаев «Сындарлы қоғамдық диалог – Қазақстанның тұрақтылығы мен 
өркендеуінің негізі» жолдауындакөлеңкелі экономикаға қарсы тұруды күшейтуді, салық төлеуден 
жалтаруға қарсы күресті күшейтуді тапсырды. Соған байланысты Үкімет пен салалық министрліктер 
бірқатар кешенді шараларды жүзеге асыруда, олардың бірі онлайн режимде деректер беретін 
бақылау-кассалық машиналарды енгізу. 

Сату немесе қызмет көрсету арқылы ақшалай есеп айырысуларды жүзеге асыратын бизнестің 
кез-келген түрін атқаруда табыстарды есепке алу қажет. Осы мақсатта заңнамада кəсіпкерлерді нақты 
жағдайларда БКМ қолдануды міндеттейтін ережелер қарастырылған. 

Қазақстан Республикасының территориясында ақшалай есеп айырысулар, егер ҚР Салық 
Колдексімен өзгеше белгіленбесе, бақылау-касса машиналарын (БКМ) міндетті қолданумен жүргізеді 
[1]. 

Онлайн-БКМ қолдану бойынша талап ортақ пайдаланатын телекоммуникация желілелері жоқ 
территорияларда қызмет жасайтын салық төлеушілерге қойылмайды. 

Онлайн-БКМ - салық органдарына деректерді онлайн-тапсыру мүмкіндігі бар бақылау-кассалық 
машина. Кассалық аппарат ақшалай есеп айырысулар кезінде пайдаланылады.  
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Онлайн кассалық аппарат қолданатын барлық кəсіпкерлер қолма-қол ақшаларды есепке алу 
кітабын жүргізбеуге болады. Қолма-қол ақшаларды есепке алу кітабының күшін жою Салық 
Кодексінің 167 бабында қарастырылған.  

Мəліметтерді онлайн жіберетін жаңа кассалық аппараттар Мемлекеттік кірістер басқармасында 
ғана емес, сонымен қатар Қазақтелекомда да тіркеледі. БКМ тіркеу ФДО (oofd.kz) порталында 
онлайн жасалады. Кассада тауардың өтуі есепке алынған сəтте сату туралы мəліметтер фискалды 
деректер операторына (ФДО) жөнелтіледі. ФДО міндеті - бұл деректерді қабылдау, сақтау, жүйелеу 
жəне Мемлекеттік кіріс органдарына жіберу. ФДО сонымен қатар деректерді беру қауіпсіздігін 
қамтамасыз етеді: кассалық операциялар туралы мəліметтер қорғалған арна бойынша түседі. 

Қазақтелеком фискалдық деректерді беру жəне сақтау қызметтерін ұсынатын оператор болып 
табылады. Қазақтелекомда тіркелу кезінде ФДО порталына (бұл Қазақтелекомның сайты) кіру 
мүмкіндігі беріледі, бұл сайтта кəсіпкер кассалық аппаратын көре алады. Əр ауысым, ауысымды 
жабу, X жəне Z есептерді көре алады. Демек, кез келген уақытта оларды сақтауға немесе басып 
шығаруға болады. 

2020 жылдан бастап ақша айналымымен қатысы бар барлық кəсіпкерлер онлайн-БКМ қолдануға 
міндетті.  Бұл 2018 жылғы 27 қарашада қабылданған Қазақстан Республикасы Қаржы министрінің 
«Салық төлеушілер Қазақстан Республикасының аумағында қызметін жүзеге асырғанда ақшалай есеп 
айырысулар кезінде деректерді тіркеу жəне (немесе) беру функциясы бар бақылау-касса 
машиналарын қолданатын қызмет түрлерін бекіту туралы» № 1029 бұйрығында қарастырылған. 
Аталған бұйрықта 2019 жылдың ағымында онлайн-бақылау-кассалық машинаны қолданатын салық 
төлеушілер қызметтерінің түрін тоқсан сайын кеңейту қарастырылды. 

2019 жылдың ішінде тоқсан сайын 633 қызмет түрі онлайн-БКМ қолдануға ауыстырылды: 
- 2019 жылдың 1 сəуірінен – 323 қызмет түрлері; 
- 2019 жылдың 1 шілдесінен 86 қызмет түрлері; 
- 2019 жылдың 1 қазанынан – 224 қызмет түрлері. 
2019 жылдың 1 қаңтарынан бастап ашық сауда нарықтарында стационарлы емес сауда 

объектілері арқылы арнайы салық режимін қолданатын шағын бизнестің кəсіпкерлері мəліметтерді 
беру қызметімен БКМ пайдалануға міндетті. 

2020 жылдың 1 қаңтарынан бастап патент негізінде арнайы салық режимінде жұмыс істейтін 
кəсіпкерлер де жаңа БКМ пайдалану қажет. 

Онлайн-БКМ интернетке қосылады жəне ақшалай операциялар туралы мəліметтерді ФДО-ына 
жібереді. 

1-суретте Онлай-БКМ түрлері қарастырылды. 
 

 
Сурет 1. Онлайн-БКМ түрлері 

Нарықта онлайн-БКМ ұсынысы бағаларымен жəне абонеттік төлем мөлшерімен ерекшеленеді. 
Бірақ бағдарламалық, əлде аппараттық БКМ пайдаланған дұрыс па деген сұраққа бір жақты жауап 
алу мүмкін емес. Екі əртүрлі онлайн-БКМ бір-бірінен нақты ерекшеліктері жоқ, сондықтан оны 
таңдауда өз ісіне нақты қолайлысын алған жөн. 

Төменде 1-кестеде ҚР-да қолданылып жүрген бірқатар бағдарламалық онлайн-БКМ 
қарастырылды: 

 
Кесте 1 
Бағдарламалық онлайн-БКМ түрлері 

Түрлері 
Айына сервистік 
қызмет көрсету 

құны, тг 

Прокатқа 
шығарылған күні 

Көлемі, 
Мб 

Жүктелінгені 
Қолданушылардың 
берген бағасы 



347 

reKASSA 
 

тегін 11.06.2019 ж. 5,3  100 000-нан 
жоғары 

4,6 

LightKassa 
 

2300-ден бастап 04.01.2019 ж. 5,3  5000-нан 
жоғары 

4,0 

SmartOnline 
KKM 
 

990 теңге 10.07.2018 ж. 2,9  1000-нан 
жоғары 

4,1 

Webkassa 
 

2458-ден бастап 22.01.2018 ж. 32  10 000-нан 
жоғары 

3,8 

Nurkassa.kz 2450-ден бастап  04.09.2019 ж. 5  5 000-нан 
жоғары 

4,0 

Е с к е р т у – көздер бойынша автормен құрастырылған [2] 
 
2- суретте БКМ-қосымшаны орнатуда болатын кəсіпкердің шығындары келтірілді: 
 

 
Сурет 2. БКМ-қосымшаны орнатуда кəсіпкердің шығыны 

 
Төменде салық органына БКМ есепке қоюға байланысты талаптар келтірілді: 
 
Кесте 2 
БКМ-сын есепке қою үшін салық органына тапсырылатындар 

Мəліметтерді тіркеу жəне 
беру қызметімен БКМ 
(аппараты-бағдарламалық 
кешендерден басқасы) 
үшін 

Мəліметтерді беру 
қызметі бар 
аппаратты-
бағдарламалық 
кешен болып 
табылатын БКМ 
үшін 

Ортақ пайдаланылатын 
телекоммуникация желілері 
жоқ территорияларда 
қолданылатын, мəліметтерді 
беру қызметі жоқ 
аппаратты-бағдарламалық 
кешен болып табылатын 
БКМ үшін 
 

Ортақ пайдаланылатын 
телекоммуникация 
желілері жоқ 
территорияларда 
қолданылатын, 
аппаратты-
бағдарламалық 
кешендерден басқа, 
мəліметтерді беру 
қызметі жоқ БКМ үшін 

- салық органына БКМ есепке қоюға өтініш 
- Салық төлеуші 
туралы мəліметтері бар 
БКМ 

- Аппаратты-бағдарламалық кешеннің 
қызметтік мүмкіндіктері мен ерекшеліктерінің 
қысқаша сипаттамасы 

- салық төлеуші 
туралы мəліметтері 
(оларды фискалды 
режимді орнатпай енгізу 
мүмкін) бар БКМ 

- Номерленген, 
тігілген, салық төлеушінің 
қолы жəне (немесе) мөрі 
қойылған тауарлық чектер 
кітабы 

«Салық инспекторының жұмыс орны» модулін 
пайдалану бойынша нұсқаулық 

Номерленген, тігілген, 
салық төлеушінің қолы 
жəне (немесе) мөрі 
қойылған қолма-қол 
ақшаны есепке алу кітабы 
жəне тауарлық чектер 
кітабы 

Е с к е р т у – көздер бойынша автормен құрастырылған [3] 
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Онлайн-БКМ пайдаланудың ерекшеліктері: 
- Қазақстанның кез-келген жерінен тез қосылу; 
- 72 сағаттың ішінде ФДО-мен байланыссыз офлайн жұмыс істеу; 
- кез-келген құрылғыдан қосылу;  
- қолма-қол ақша есебінің кітабын жүргізу қажет емес; 
- касса бойынша тақырыптық салықтық тексерістің жоқтығы; 
- 1С-пен интеграцияның мүмкіндігі; 
- «ескі үлгідегі» БКМ қарағанда пломба қойылмайды. 
БКМ қолданбағаны үшін Қазақстанда келесі мөлшерле айыппұл ретінде əкімшілік 

жауапкершілік қарастырылған: 
-  шағын кəсіпкерлік субъектілері, жеке нотариус, жеке сот орындаушылары үшін - 15 АЕК 

(2020 жылға 39 765 теңге); 
- орта кəсіпкерлік субъектілері үшін - 30 АЕК (2020 жылға 79 530 теңге); 
- ірі кəсіпкерлік субъектілері үшін - 50 АЕК (2020 жылға 132 550 теңге). 
Сонымен, цифрлық экономика - бұл қоғамның экономикалық дамуының сапалы жаңа кезеңі. 

Қазіргі уақытта цифрландыру жалпы əлемдік тренд болып табылады жəне цифрлық сервистер барлық 
салаларда табысты енгізілуде. Берілген уақытта заманауи технологиялар мен электрондық 
коммерцияны қолданбай ғылыми-техникалық прогресті қалыптастыру қиын.  
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Түйіндеме: мақалада жаhандану жағдайында инвестициялық қызметті талдаудың дамуы 

қарастырылған. Жаhандану рөлінің кең ауқымда пайдалана бастағандығына байланысты жаhандану 
мəселесі барлық əлемдегі ғылыми жəне ғылым маңайындағы іздестірудің құралына айналды. 
Жаhандану жағдайында инвестициялық қызмет қатысушыларының əрекет ету себебін айқындайтын 
негізгі спекторлардың негізгі орнын тікелей шетел инвестициялары алады, олар мемлекеттердің 
экономикалық даму механизмі мен көрсеткіштеріне əсер ететін инвестициялардың деңгейі мен 
нысанын анықтауға мүмкіндік береді. 

Кілтті сөздер: инвестиция, жаhандану, талдау, капитал, стратегия, экспорт, бəсеке, импорт, табыс, 
корпорация. 

 
Өткен жəне қазіргі заманғы ғасырға назар салатын болсақ, жаhандану əлем шаруашылығы 

дамуының бірден-бір мықты беталысы болып табылады. Бұл жағдайдың жоғары дəрежедегі 
беталысы көптеген ғылыми-зерттеушілік мақалалар, сондай-ақ əлемдік экономика мен халықаралық 
экономикалық қатынастар туралы көптеген оқулықтардың шығуына негіз болды. Жаhандану рөлінің 
кең ауқымда пайдалана бастағандығына байланысты жаhандану мəселесі барлық əлемдегі ғылыми 
жəне ғылым маңайындағы іздестірудің құралына айналды. Сонымен қатар, «экономиканы 
жаhандандыру» сияқты принциптік категориялардың мəні мен мазмұны, олардың пайда болуы мен 
даму келешектері, позитивтік жəне негативтік əсерлері, Қазақстан жəне басқа да мемлекеттер 
экономикасына əсері анық байқалады, сондай-ақ, экономиканы жаhандандырудың қиыншылықтары 
мен қарама-қайшылықтары бір мағынада талданады деп айту қиын. 

Жаhандану – бұл тек қана үрдіс емес, сондай-ақ əлемдік шаруашылықтың жағдайы, яғни 
қалыптасқан феномендердің бір-бірімен тығыз байланысы.  



349 

Жаhандану жағдайында инвестициялық қызмет қатысушыларының əрекет ету себебін 
айқындайтын негізгі спекторлардың негізгі орнын тікелей шетел инвестициялары (ТШИ) алады, олар 
мемлекеттердің экономикалық даму механизмі мен көрсеткіштеріне əсер ететін инвестициялардың 
деңгейі мен нысанын анықтауға мүмкіндік береді. Осыған негізделе отырып, мемлекет ТШИ 
ағымдарын ынталандыру мен оларды қолдану тиімділігін арттыруға бағытталған стратегияларын 
жүзеге асыра алады. Ғалым-экономистердің пайымдауынша, экономикалық жетістіктердің факторы 
болып табылатын ТШИ-ды тартуда өз базаларын құру үшін, нарықтық қатынастардың қалыптасу 
кезеңіндегі мемлекеттегі саясаткерлерге халықаралық зерттеулермен таныс болу өте қажет, олар 
ұлттық инвестициялық стратегияларды өңдеу барысында теориялық бағытты қамтамасыз етеді. 

ТШИ негізгі теорияларының эволюциясы мен олардың мемлекеттің бəсекеге қабілеттілігіне 
əсерін қарастырамыз:  

1. Классикалық теория (XVIII ғасырдың аяғы - XIXғасырдың басы): А. Смит көрсеткендей, 
ақшалай капиталдардың қатысуын шектеу жағдайында, ұлттық валюта курсы төмендеп, баға 
көтеріледі, немесе ақша көлемі (алтын жəне күміс) мемлекеттегі сұраныс көлемін арттырады. Бұл 
жағдайда ақшаның мемлекеттен шығарылуына ешкім кедергі жасай алмайды. Д.Рикардо бірінші рет 
кəсіпкерлік капитал мен еңбекті абсолюттік артықшылыққа ие мемлекеттерге орналастыру 
мүмкіншілігін қарастырды, сəйкесінше өндірістің төмен шығыны мен табыстың жоғарғы нормасы 
талқыланды. Дж.Ст. Миллюдін теориясына сəйкес табыс нормасының төмендеуіне əсер ететін 
капиталдың бөлігі ғана экспортталады; капиталды тарту мемлекеттің өндірістік мамандандыруын 
жақсартып, ішкі сауданың кеңеюіне əсер етеді; капитал халықаралық жоспарда мобильді болып 
табылады.  

2. Неоклассикалық теория (ХX ғасырдың 20-шы жылдары.): Э. Хекшер өндіріс факторларына 
бағынатын халықаралық теңестірілуін анықтайтын тенденцияны құрды. Б. Олинның пайымдауынша, 
капитал қозғалысы өнімділік төмен жерлерден басталып, өнімділіктің жоғарлауына байланысты 
қозғалысы арттырды. Р. Нуркс бойынша капиталды шығару пайыздық ставкалар деңгейінің 
төмендеуі мен тауарлық экспорт альтернативтер сапасының негізінде əрекет етуімен түсіндіріледі. К. 
Иверсен капиталдың халықаралық қозғалысын шынайы (əр түрлі, шектеуші факторлардың өнімділігі) 
жəне біркелкілік (төлемдік балансты қадағалаудың қажеттіліктері) деп бөлді.  

3. Кейнсиандық теория: Дж.М. Кейнс мемлекеттің тауарлық экспорты импорттан асып, шетел 
инвестицияларының өсімі экспорттаушы мемлекеттің сауда балансының нақты сальдосын ұстап 
тұрған кезде ғана, мемлекет нағыз капитал экспортеріне айнала алатынын ескерген. Осыған 
байланысты өндіріс факторларын экспортқа бейімделген салалар пайдасына қайта бөлу қажет. Бұл 
үрдістің нəтижесінде экспорт арзандап, экспорт саласындағы капиталдардың тиімділігі жоғарлайды, 
сондай-ақ импорттық тауарларға сұранысты азайтады.    

4. Неокейнсиандық теория (XX ғ. 30 жылдың аяғы мен 50 жылдың басы): Ф. Махлуп 
пайымдауынша, капитал экспорты отандық инвестицияларға əсер етеді деп санады, оларды шектеуі 
мүмкін деп санады. Капиталдарды импорттаушы мемлекеттерде инвестициялар өсімі 
ынталандырылады, ол өз ішінде ұлттық табысты пайдалану мен өсімін арттырады. Р. Харродтың 
пайымдауынша, егер мемлекетте жинақтау инвестициялардан асатын болса, онда экономикалық өсім 
қарқыны баяулайды, капиталды тартуға тенденция күшейеді. Е.Домар бойынша мемлекеттік шетел 
инвестицияларын көбейтіп, төлем балансының оңтайлы сальдосын қамтамасыз ету үшін пайыздық 
норманы қадағалау қажет.  

5. Марксистік теория:К. Маркстың ойы бойынша(XIX ғ. 2-ші жартысы), капиталдың шетелге 
шығарылу себебі, орналасу барысында капитал жоғары табыс нормасын əкелуі мүмкін. В.И. Ленин 
капиталдың шығарылуын монополияның үстемдік ету жағдайымен байланысты кəсіпорын дамуының 
теңсіздігімен байланыстырды. Марксистік теория эволюциясының үрдісінде капиталдың шығарылу 
себебі ретінде өндіріс интернационалаудың өсімін, монополиялар арасындағы бəсекелестіктің артуы, 
экономикалық өсім қарқынының жоғарлауын қарастырады.   

6. Халықаралық корпорациялар теориясы: «көлем экономикасы» теориясының негізгі идеясы 
(Кэмп), өндіріс көлемінің жоғарлауы барысында тауардың өзіндік құны төмендеуімен түсіндіріледі. 
Экономика көлемі – факторлар шығынының өсімі өндіріс өсіміне əкеліп соқтыратын өндірістің даму 
түрін айтады. Халықаралық корпорациялардың технологиялық теориясы (Дж. Гелбрейт) дамыған 
мемлекеттердің ірі компанияларының технологиялық артықшылығының пайда болуымен 
байланыстырады. Ірі корпорациялардың ғана заманауи өндірістерге капитал тартуға шамасы келеді; 
тек ірі корпорациялар ғана талап ететін біліктілікке сəйкес жұмыс күшін ұйымдастыра алады. 
Халықаралық ұйымдар теориясы ұлттық корпорациялардың белгілі бір нəтижеге қол жеткізгеннен 
кейінгі халықаралық ұйымдарға тартылу себептерін анықтайды. Орналастыру теориясы (Ж. фон 
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Тюнен, В. Лаунхардт, А. Вебер, Т. Паландер жəне т.б.) өндірістің орналасу орнын анықтайтын 
себептерін түсіндіреді. Транспорттық шығындар тасымалданатын тауарлардың нарықтық бағасын 
көтеріп қана қоймай, өндірістік объектілерді орналастыруға да өз əсерін тигізеді, бұл арақашықтық 
рөлін анықтайды. Жекеленген тауарлар нарығы белгілі бір географиялық аймақтарда орналасқан 
аумақ рөлін айқындайды.  

7. Халықаралық корпорациялардың тұжырымдамалары негізіндегі ТШИ теориялары: 
«Тауарларды өндірудің халықаралық циклы» теориясы (Р. Вернон) халықаралық сауда мен ТШИ 
байланысының теориясын қарастырады, оның негізгі өзіне тəн ерекшелігі маркетинг теориясымен 
(тауардың өмірлік циклы) бірге халықаралық экономикалық элементтерді (халықаралық сауда жəне 
өндірістің орналасу себептері) құрамдастыру болып табылады. «ТҰК жəне жетілмеген бəсекелестік» 
теориясының (С.Ж. Хаймер, Ч. Киндльбейгер) негізгі қорытындысы келесіде жатыр: Тікелей 
инвесторлар шетел мемлекеттерінің жергілікті компанияларына қарағанда монопольдік 
артықшылыққа ие болса, ТҰК-дың тікелей инвестициялар ағымы басқа мемлекеттерге бағытталады. 
«Олигополия жəне ТШИ» теориясы (Никкербоккер, Р. Вернон, Грэм,) олигополистік салаларда 
ұлттық бəсекелестер автоматты түрде нарық лидерінің соңынан əрекет ететінін анықтады. Бұл модель 
нарық жетекшілерінің бастапқы инвестициялық əрекетін анықтамаса да нарықтарға қатысатын 
корпорацияларды іріктеуде қатыса алады. Интернализация моделін құрушылардың (Р. Баккли, М. 
Кассон, Ругманн,) есептеуінше, халықаралық операциялардың маңызды бөлігі үлкен шаруашылық 
комплекс бөлімдерінің арасындағы ішкіфирмалық операциялар болып табылады, бұл операциялар 
ТҰК деп аталады.   

«Мемлекеттің инвестициялық даму жолы» теориясы (Дж. Даннинг, Нарула, 1994 ж.) қай 
мемлекеттің болмасын импорты мен экспорты тікелей сол елдің экономикалық дамуына байланысты 
екенін тұжырымдайды, бұл теория əлемнің барлық мемлекетіне қатысты айтылған. Мемлекеттер 
инвестицияның риципиенті немесе салаларына байланысты ішкі инвесторлары бола алады, осы 
арқылы мемлекет инвестициялық дамудың қай фазасында екенін анықтай алады.  

Жоғарыды айтылғандарды талқылай келе «Мемлекеттің инвестициялық даму жолы» теориясы 
негізінде келесідей қорытынды шығаруға болады, экономикалық теорияның классикалық мектебінің 
негізін калаушы Адам Смит пен Давид Рикардо халықаралық сауданы интернационализацияу мен 
əлемдік экономика интеграциясының қозғаушы күші ретінде қарастырды. Халықаралық сауда ұлттың 
əл-ауқатын жоғарлататын күш ретінде саналды. ХХ ғасырдың 50-ші жылдарынан бастап америкалық 
ТҰК-ның жоғары дəрежедегі халықаралық қызметі басталды, қызметтің негізгі түрі ретінде шетелге 
тікелей инвестицияларды тарту болып табылды, бұл өз ішінде ғалымдарды осы қызметтің 
экономикалық мəні мен олардың қозғалыс себептерін анықтайтын теорияларды қалыптастыруға 
итермеледі.  

Осыған байланысты, 60-70 жылдары батыс экономикалық саясатында тікелей шетел 
инвестицияларын анықтайтын, халықаралық капитал қозғалысын зерттейтін жаңа теориялық 
бағыттардың пайда болуына алып келді.  

«Мемлекеттің инвестициялық даму жолы» теориясы шығарылатын капитал тек қана өз 
өндірістерін ресурстармен қамтамасыз ету үшін ғана емес, ең алдымен қолда бар технологиялық, 
басқарушылық, ақпараттық артықшылықтарды қолдана отырып қосымша табысты алуды 
сипаттайды, бұл жағдай тек қана табыс алушы мемлекеттерде ғана жүзеге асырылады.  

Шет ел инвестициясын талдау жəне басқару жүйесіне сараптама жасай отырып, мынандай 
ерекшеліктерді анықтап алуға болады: 

- инвестициялық капиталдың өндірістік қызметке бір жағынан өзара кірігуі, (банктердің 
фирмаларды өндірістік басқаруынан), екінші жағынан, кəсіпорындық бірлестіктердің жеке кредиттік 
фирмаларының кеңейтуі мен құрылаунан ; 

- инвестициялық капиталды тікелей басқару үрдісінде, кəсіпорынды біріктірудегі айырықша 
технологиялық қажеттілікпен интеграция модельдерінде) біріктіру формалары, президенттік жəне 
өкілеттілік фирма сияқты əр түрлі формадағы қатысушылардың жеке қатысуына негізделген; 

- ғылыми-техникалық үрдіс көбірек концентрацияны талап етеді жəне инвестициялық 
капиталдарды орталықтандыруды талап етеді, сондықтан  басқару институттарын дамыту мен оны 
нығайту ірі қаржылық институттардың шағын жəне орта қаржылық инститтуттарды көбірек 
бірлестіру мен жұту арқылы жүргізіледі; 

- инвестициялық үрдісті басқаруда бастапқы орынды мемлекет алады, ықпал ету жүргізіледі, 
негізінен квазимемлекеттік қаржылық институттар деп аталатын құрылым арқылы, осы елдің ұлттық 
саясатының стратегиялық мəселелерін талдау барысында мемлекетке басымдық беріледі, ол жалпы 
алғанда осы модельдерге  жоғыра деңгейде  дағдарысқа қарсылық көрсетеді. 
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Summary. In this article, the main theoretical features of strategic accounting are studied, the features of 

this concept are considered, and they also familiarized themselves with the scope of application, as well as 
with situations in which this type of accounting is best applied. Basically, many organizations rely on 
strategic accounting methods, which are one of the sections of management accounting. This type of 
accounting and provides all the necessary information to managers of the enterprise about possible scenarios 
of the organization, taking into account the expected implemented operations for innovative development, 
i.e. assessment of the forecast value of the innovation potential, and information support of the leadership in 
the field of strategic decisions regarding the innovative development of the enterprise. At the moment, the 
question of introducing a strategic approach to management accounting, which represents the highest level of 
the accounting and analytical system of the enterprise, is becoming particularly relevant. The development of 
the forecasting function of management accounting involves the formation of a system for collecting, 
grouping, and processing data on the company's revenues and expenditures in the context of individual 
business segments, projects, and activities. This requires the identification of new cost accounting facilities 
and strategic responsibility centers, restructuring of the enterprise management system, the choice of 
strategic accounting methods, the use of tools such as strategic budgeting, a system of targeted balance 
indicators, etc. 

Keywords: strategic accounting, strategic information, planning, enterprise structure, costs, non-
financial indicators, accounting methods. 

 
The management process involves the timely receipt by the manager of reliable information for making 

optimal decisions. The formation and provision of such information is the main task of strategic management 
accounting, the emergence and development of which is associated precisely with the needs of management. 

Strategic management accounting is a field of knowledge at the junction of accounting and 
management, necessary for everyone who is engaged in business activities. The manager is responsible for 
achieving the goals set by the administration or the founders of the company. The results of the manager’s 
activities depend a lot on the information that he used to plan, control and regulate the enterprise’s activities, 
as well as make various decisions for its development. 

If for many years the accountant had to identify the facts of economic life with the corresponding 
correspondence set by the chart of accounts, now he is required to be able to provide information that is 
useful for making economically feasible decisions. Focusing on international financial reporting standards 
(IFRS) requires a reporting obligation mainly to current and potential investors. 

Thus, the strengthening of the role of long-term planning led to the separation of management 
accounting into operational (traditional) and strategic. 
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Strategic information is a set of data on the internal and external environment that can help in the 
implementation of the strategic goals of the enterprise by forming a system of indicators, the adjustment and 
use of which will allow in the future to maintain and strengthen the strategic position of the enterprise [1]. 

Thus, it can be said that strategic accounting is inextricably linked to financial accounting, as it contains 
information not only about the internal environment of the organization, but also about the external 
environment, including the position of the corporation in relation to its main competitors, and allows to 
coordinate the interests of various groups of individuals when making strategic management decisions. 

This concept allows us to systematically consider the operational, planning, control and accounting of 
certain types of activities within the enterprise. The main criterion for the effectiveness of the system is the 
effective management of financial and human resources, and strategic management accounting provides the 
necessary mechanism for this. 

These business decisions are based on planned, regulatory, technological, accounting and analytical 
information. Control and regulation - the main management functions - are implemented in the comparison 
of planning data and operational accounting information. Evaluation of the results of strategic decisions and 
femininity for their execution are made according to internal reporting. The planning and coordination of the 
future development of an enterprise is based on analytical calculations made using specific techniques. 

Strategic accounting includes the study of such important problems as the analysis of the behavior of 
various types of costs, their impact on the magnitude of the financial result, the system of cost accounting 
and cost calculation in various types of production processes, planning for a long period. 

Strategic management accounting takes place in almost all types of organizations: in the sphere of 
production and services, in the private and public sectors, in commercial and non-profit organizations. 
Although the details may be different, the overall purpose of providing useful information to assist 
management and the general principles associated with the contribution of strategic accounting to planning; 
monitoring and decision-making are largely the same regardless of the type of organization. Therefore, 
special knowledge of specific types of organizations is not required, since our goal is to show the breadth and 
applicability of strategic accounting [2]. 

One of the key elements of the functioning of an enterprise is a strategic cost analysis, since the role of 
cost analysis in strategic cost management can vary greatly depending on the competitive path chosen by the 
company. 

In order for a company to be competitive, its costs must roughly correspond to those of its competitors. 
The position of firms with high costs is vulnerable the more, the more significant its costs exceed the costs of 
direct competitors. Therefore, cost accounting should be carried out in the implementation of any of the 
competitive strategies. Firms that use a cost leadership strategy and a focused low-cost strategy succeed in 
competing by reducing costs across the value chain. In conditions of price competition, these strategies are 
most successful. The differentiation strategy and the focused differentiation strategy are aimed at achieving a 
competitive advantage by providing consumers with unique products, which is associated with increased 
costs and entails an increase in the price of goods. 

An equally effective method of strategic management accounting is the analysis of cost-generating 
factors, during which the impact is considered not only of the factors traditionally taken into account in 
management accounting (prices for raw materials and energy, wages of workers, etc.), but also structural 
factors that depend on nature business (scale, range, experience), and functional, depending on the activities 
within the organization (quality, design, technology). 

Strategic management accounting is designed to identify the need for a change in competitive strategy 
and, if possible, identify several key indicators that can warn in advance about the need for such a change in 
the future. Most of these indicators will reflect changes in the company's position in relation to its 
competitors, although very few enterprises will include a comparative analysis based on external factors in 
their management reporting systems. These factors can be easily taken into account, for example, using such 
an obvious indicator as the relative market share. In many companies, this indicator is already included in 
management reporting based on the sales and marketing information system. 

In the conditions of emerging market relations, life requires a revision of the management accounting 
system. Its improvement should be aimed at providing quality information to decision makers. Taking into 
account the complexity and invariance of the solutions of the designated tasks, their practical implementation 
is possible only through the development of a single integrated approach to strategic management accounting 
that links its individual elements into a single system management mechanism. The need to build such a 
mechanism at the present time is due to insufficient knowledge of strategic management accounting as an 
economic phenomenon, as well as the focus of existing scientific research on the development of its 
individual areas (strategic accounting of property, innovation, costs, money, etc.). 
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In general, the management mechanism will be understood as “target, interconnected internal structure 
of a set of states and processes” in an enterprise, defining internal communications, control of execution and 
levers of influence covering the activities of all levels and employees of an enterprise [3]. 

The purpose of forming the mechanism of strategic management accounting is to increase the 
information content and usefulness of the data provided to them in order to increase the information capacity 
of the enterprise as a whole. 

The mechanism of strategic management accounting is a set of actions for processing strategic 
information to ensure the optimal functioning of an information system aimed at a long-term perspective. 

These actions for the formation of strategic information constitute a system of methods, functions, 
processes, tools and development strategies. The totality of these concepts is depicted in picture 1. 

The choice of elements of the mechanism of strategic accounting is not accidental. With their help, you 
can describe the work of the internal structure of strategic accounting, establish internal relations and levers 
of influence on management decisions, as well as adapt the enterprise to the external conditions of activity. 
The relationship of elements can be reflected as follows: 

- Methods of strategic management accounting reveal ways to carry out management activities at its 
highest level, i.e. indicate how it should be carried out; 

- Functions determine the content of strategic management accounting, describing the actions of the 
subject of strategic management; 

- Processes determine the order of implementation of these actions; 
- Tools help to keep the content of strategic accounting in processes; 
- Strategy is a link of other elements of the mechanism of strategic management accounting. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Picture 1. The structure of the mechanism of strategic management accounting 
Note - borrowed from [1] 
 
The introduction of methods of strategic management accounting is closely related to its content, i.e., 

the functions in which they are used. The following functions of strategic management accounting can be 
distinguished: 

1. Organizational function. Strategic accounting plays a role in the formation of an organization that 
ensures the coordinated work of management personnel, development of managers' thinking, and accounting 
for past management experience. In addition, this function is manifested in the implementation of various 
organizational changes in the enterprise: the redistribution of management functions, powers and 
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responsibilities of the management staff; creating an incentive system conducive to achieving the goal of the 
strategic plan, etc. 

2. Coordination function. Involves the coordination of efforts of the structural units of the organization 
to achieve the goal stipulated by the strategic management accounting. Enterprise strategy includes a 
complex system of interrelated goals and objectives. The decomposition of these goals and objectives 
provides for their division into smaller components and the consolidation of the relevant structural divisions 
and performers. There should be close technical and economic ties between the various functional divisions 
of the enterprise.  

3. The function of motivation. It follows from the coordination function. To optimize the work of each 
employee, division and organization as a whole, as well as to successfully achieve the strategic whole, many 
enterprises develop or revise the existing system of personnel incentives. People - the main resource that 
ensures the effectiveness and efficiency of the organization, so you need to consider the role of motivation in 
achieving strategic indicators. Effective human resource management, encouraging employees to achieve the 
strategic goals of an organization (by stimulating them) is the key to the success of any enterprise. 

4. Distribution function. When introducing a system of strategic management accounting at industrial 
enterprises, it becomes possible to allocate resources (material, financial, labor, information, etc.). 

5. Analytical function. Strategic management accounting at each stage is organized with the help of a 
thorough and analytical approach for processing strategic data that requires a specific approach. So, at the 
initial stage of preparation, the state of the external and internal environment of the enterprise is assessed and 
analyzed to identify possible risks, potential opportunities and threats. Analytics is also needed in the current 
accounting, however, the effectiveness of operational management decisions will be achieved only if 
competitive advantages and barriers are foreseen in advance, planned. 

6. Control function. The implementation of the objectives of strategic accounting is directly related to 
providing feedback to the results of the company's activity from the adoption of certain management 
decisions and its strategy. The managerial decision, being the end result of the management process, 
connects the past with the future through the present and ensures the continuous flow of all controlled 
processes.  

7. Predictive function. Within the framework of strategic management accounting, this function is 
fundamental, since forecasting allows you to plan your business for a strategic perspective, evaluate all 
strategic opportunities and threats, and give a quantitative interpretation of many future trends in the 
economy and, accordingly, business development in a particular enterprise. 

8. Innovative function. This function should be given special attention, because it becomes very 
relevant in the modern market mechanism and plays an important role in the preservation and successful 
functioning of most large enterprises. This is due to the search and development of new scientific and 
technical projects, the use of new technologies, which leads to the strategic advantages of the company. Most 
successful companies gain competitive advantage through innovation. 

Strategic management accounting tools include strategic analysis, strategic cost accounting, a balanced 
target indicator system, a strategic management decision. 

Accounting for strategic cost accounting is the process of preparing strategic information on costs for 
top management with the goal of developing strategic decisions on the integrated development of an 
enterprise, its structural divisions and activities, allowing to achieve the desired indicators when assessing 
the financial impact of alternative strategic decisions. 

Strategic budgeting is a link between strategic management accounting tools, since a system of absurd 
balanced indicators embedded in a system of strategic budgets are managed based on strategic analysis and 
strategic costs accounting, and their management allows to increase the effectiveness of strategic 
management decisions. 

The organization of the process of strategic management accounting is determined by the strategy, 
which is the central, connecting link of other elements of the mechanism of strategic management accounting 
by an industrial enterprise, because the difficult conditions for selecting promising types of business with an 
unclear informational future market conditions force enterprises to take more seriously the formation of 
strategic activities. 

Strategy development should be carried out in order to obtain a definite understanding of the future 
development of the enterprise, its development directions, methods and tools that must be used in strategic 
management to achieve balance. 

The analysis of factors influencing the development of a strategy is based on the following provisions: 
1) the mechanism for the development of strategies is greatly influenced by the degree of development 

of information links between the management and the functional units of the organization; 
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2) a strategy developed at the level of top managers (business strategy) and based on the corporate 
strategic plan is projected onto the plane of functional areas; 

3) the achievement of the expected end results from the formed strategy is possible only in the unity of 
management processes (strategic, tactical, operational) [3]. 

Thus, the sustainable development of the organization and the conditions of the constantly evolving 
external environment, the acceleration of management decisions, the emergence of automated information 
processing systems is impossible without building strategic management accounting. Strategic accounting, 
being a part of operational management accounting, uses its principles and methods; however, in connection 
with the expansion of information boundaries, it can apply methods of special areas of knowledge, such as 
strategic management, marketing, and econometrics. 
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Аннотация. В современных условиях интеллектуальный капитал приобретает особую важность, 

т.к.  выступает главным фактором развития и повышения конкурентоспособности предприятия в 
рыночной экономике. В условиях инновационной экономики качество трудовых ресурсов выходит на 
первый план, особенно это касается интеллектуального капитала, который объединяет в себе 
профессиональные знания и умения работников. Для правильной оцнки интеллектуального капитала 
необходимы знания об его природе, а также составляющих элементах. 

Ключевые слова: интеллектуальный капитал, работники, предприятие, человеческий капитал, 
оценка 

 
В условиях рыночной экономики предприятию необходимы не только материальные активы, но 

и конкурентоспособный интеллектуальный капитал. Интеллектуальный капитал выражается в 
знаниях, навыках и производственном опыте работников предприятия, а также включает в себя 
нематериальные активы, которые используются в процессе производства [5]. В узком смысле 
интеллектуальный капитал - это все те знания, которыми обладает предприятие, и которые могут 
быть использованы для получения прибыли. В условиях ограниченности ресурсов интеллектуальный 
капитал выступает одним из главных факторов создания и развития конкурентоспособного 
предприятия. Стратегия развития предприятия обязательно должна включать мероприятия по 
развитию интеллектуального капитала работников. 

Затраты государства на воспроизводство интеллектуального капитала в инновационной 
экономике в большой части отражаются в доли затрат на исследования и разработки в ВВП. По 
данному показателю Казахстан пока остается на достаточно низком уровне [7, 9]. В настоящее время 
она не превышает 0,2% от ВВП. 
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На предприятии интеллектуальный капитал обычно развивается в процессе разработки новой 
(инновационной) продукции либо в освоении новой ниши на рынке. Прирост интеллектуального 
капитала зависит от того, насколько успешно предприятие может организовать научные 
исследования и разработки, направить необходимые кадровые, материальные и финансовые ресурсы 
на освоение новой продукции.  

Между понятиями «интеллектуальный капитал» и «нематериальные активы» имеются отличия. 
Эти понятия очень тесно взаимосвязаны и взаимодействуют между собой, но не все компоненты 
интеллектуального капитала являются нематериальными активами (например, интеллектуальные и 
практические знания сотрудников, квалификация работников). Отличия видны и в бухгалтерском 
учете. Нематериальные активы учитываются вактивном разделе баланса, а интеллектуальный 
капитал – в пассивном [1, 3]. 

Для того, чтобы провести оценку интеллектуального капитала необходимо рассмотреть его 
составные элементы, их внутреннее взаимодействие. Так как различными учеными выделяются 
различные элементы в интеллектуальном капитале, то количество классификаций в литературе также 
велико. Изучив некоторые из них, можно выделить четыре основных элемента: 

- человеческий капитал; 
- организационный капитал.  
- капитал отношений. 
- эмоциональный капитал. 
Человеческий капитал представляет собой совокупность умений, знаний, навыков и опыта, 

различных творческих, предпринимательских, управленческих умений, а также отношения к 
работе.Способность людей к участию в производстве определяет интерес к понятию человеческого 
капитала со стороны предприятий, так как применение человеческого капитала обеспечивает 
производство товаров и повышение уровня хозяйственной деятельности предприятия. 

Также одним из важных составляющих является организационный капитал. Он характеризуется 
комплексом различных технологий, процедур, программных обеспечений, организационной 
структурой и многим другим.  

К капиталу отношений относятся деловая репутация организации, ее имидж, товарные знаки, 
ферменные наименования, наличие лояльных партнеров, покупателей и т.д., т. е. другими словами, 
капитал отношений определяет положение организации на рынке. 

Наиболее интересным, на наш взгляд, является выделение такого структурного элемента как 
эмоциональный капитал. Чем выше развиты такие качества работника, как эмпатия, взаимовыручка, 
эмоциональная включенность в ежедневные задачи предприятия, тем выше эмоциональный капитал 
сотрудника. Эмоциональный капитал сложно измерить количественно, однако не вызывает 
сомнений, что факторы, сопутствующие эмоциональному капиталу (благоприятный психологический 
климат, дружеская атмосфера) способствуют эффективному решению возникающих рабочих задач и 
повышению производительности работника. 

Т. Стюарт выделял три составляющих интеллектуального капитала [4, 8]:  
а) человеческий капитал;  
б) структурный капитал;  
в) потребительский капитал.  
Человеческий капитал - это, во-первых, «способность предлагать клиентам решения», то есть это 

наличие знаний, и, во-вторых, умение использовать их для удовлетворения потребностей клиентов. 
Структурный капитал - это формы, методы, структуры, позволяющие эффективно осуществлять сбор, 
тестирование, организацию, фильтрацию, сохранение и распределение существующего знания [2]. Он 
позволяет привести имеющиеся знания сотрудников в систему и использовать их наиболее 
эффективно, сделать знания отдельных сотрудников, доступными для всех, хранить и передавать 
информацию с необходимой скоростью, достичь синергетического эффекта от совместной 
деятельности: «работая сообща, люди, создают нечто, стоящее больше простой суммы их 
индивидуальных усилий». Потребительский капитал - это отношения организации с потребителями 
ее продукции. Зарубежные исследователи почти всегда выделяют отношения с потребителями, как 
часть интеллектуального капитала, поскольку именно в этих отношениях интеллектуальный капитал 
превращается в деньги, приносит реальный доход. 

Эффективное  использование  интеллектуального  потенциала  позволяет обеспечивать  
конкурентоспособность фирмы на высоком  уровне, а за счет  уникальных   конкурентных   
преимуществ   добиться  дополнительной прибыли.  Успешная  деятельность  компании  на 
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современном  этапе  развития экономики достигается в большей степени именно работой 
высококвалифицированных кадров, а затем за счет финансовых ресурсов. 

Для финансовой оценки интеллектуального капитала предприятия может применяться 
коэффициент Тобина. Он представляет собой отношение рыночной цены компании к цене замещения 
ее реальных активов (зданий, сооружений, оборудования и запасов). Значение коэффициента состоит 
в следующем: если цена компании существенно больше цены ее материальных активов, это значит, 
что нематериальные активы оценены по достоинству. Под такими активами подразумевается умения 
персонала, управляющие системы, менеджмент, торговая марка. 

Развивать и совершенствовать интеллектуальный потенциал организации можно несколькими 
путями. В первую очередь, следует непрерывно улучшать и повышать профессиональную подготовку 
кадров. 

В данном вопросе следует уделять пристальное внимание развитию способностей и 
формированию интеллектуального потенциала каждой личности, что в итоге образует совокупный 
интеллектуальный потенциал всего предприятия. 

На данный момент достаточно много существует обучающих программ, тренингов для 
приобретения дополнительных знаний и развития новых навыков работника с целью повышения 
интеллектуального потенциала. 

В ходе совершенствования интеллектуального потенциала необходимо стимулировать персонал 
организации развивать такие качества как любознательность, инициативность. В данном вопросе 
необходимо учитывать, что развитие этих качеств возможно далеко не у всех, а только у тех 
работников, кто обладает определенными способностями, а также стремится к 
самосовершенствованию. 

Наиболее эффективный метод оценки интеллектуального капитала – это использование 
сбалансированной система показателей. Такая система показателей включает 4 группы: клиенты, 
финансовое обеспечение, обучение персонала, внутренние бизнес-процессы. 

Показатели первой группы характеризуют взаимодействие с клиентами: удовлетворение их 
потребностей, сохранение постоянных клиентов и привлечение новых, доходы в расчете на клиента, 
целевой рынок.  

Финансовые показатели направлены на отражение экономических последствий предпринятых 
организацией действий, оценивают соответствие реализуемой стратегии организации общему плану 
ее развития. Они включают в себя прибыль, доходность занятого капитала, добавленную стоимость и 
др. 

Этот метод оценки не является универсальным, но может быть легко адаптирован для каждого 
конкретного случая оценки. Правильная оценка интеллектуального капитала способствует 
достижению долгосрочных целей организации, развитию творческого потенциала работников, 
повышению прибыли. 
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Аннотация. В данной работе рассмотрена необходимость проведения анализа отчета о движении 

денежных средств и информация, которую получают по итогам анализа. Также проведен 
горизонтальный и вертикальный анализ отчёта о движении денежных средств во всем видам 
деятельности на базе ООО «Гостиница «Виктория». 
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В условиях цифровизации финансовая отчётность организаций становится доступной всем 

заинтересованным пользователям. Так, банки, инвесторы и просто возможные конкуренты имеют 
возможность найти и изучить в электронном виде финансовую отчётность интересующей их 
компании. Такая доступность выгодна и самой организации, поскольку может привлечь к ней 
потенциальных инвесторов или контрагентов.   

Одной из форм финансовой отчетности организации является отчет о движении денежных 
средств. Эта форма финансовой отчетности является сводным отчетом о входящих и исходящих 
денежных потоках компании за текущий и предыдущий периоды времени. Потоки денежных средств 
в отчете разделены по видам операций от текущей, инвестиционной и финансовой. 

Использование отчета о движении денежных средств в сочетании с информацией от двух других 
основных финансовых отчетов (бухгалтерского баланса, отчета о финансовых результатах), а также 
других уточняющих документов позволяет финансовым руководителям оценить следующие 
характеристики: 

 – способность компании генерировать будущие чистые денежные потоки от текущей 
деятельности, для погашения кредиторской задолженности, процентных платежей по кредиту, 
выплату дивидендов; 

 – необходимость во внешнем финансировании компании; 
 – причины различий между чистой прибылью и чистыми денежными средствами от текущей 

деятельности; 
 – результаты инвестиций и финансирования сделок наличными и безналичными платежами 

[1]. 
 Цельюработы является проведение анализа отчета о движении денежных средств на примере 

ООО «Гостиница «Виктория»». Исходя из цели работы, можно выделить и задачи: 
1) ознакомиться с информацией, которую предоставляет отчет о движении денежных средств 

всем заинтересованным пользователям. 
2) Провести горизонтальный и вертикальный анализ отчета о движении денежных средств. 
Следует отметить, что в Российской Федерации заполнение отчета о движении денежных 

средств осуществляется прямым методом, то есть поступления по видам деятельности сравниваются 
с платежами по той же деятельности. Произведем анализ динамики агрегированного отчёта о 
движении денежных средств ООО «Гостиница «Виктория» за 2016-2018 гг. в таблице 1. На 
основании этой таблицы составлены аналитические таблицы, позволяющие произвести анализ 
движения денежных средств как в целом по данному гостиничному предприятию, так и в разрезе 
видов деятельности (текущей, инвестиционной и финансовой). Результаты расчетов по движению 
денежных потоков в ООО «Гостиница «Виктория» приведены в таблице 1. 
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Таблица 1  
Динамика агрегированного отчёта о движении денежных средств ООО «Гостиница «Виктория» 

за 2016-2018 гг., тыс. руб. 
№ 
п/п 

Показатель Годы При-
рост, 

тыс. руб. 

Темп 
прирос
та, 
% 

2016 2017 2018 

1 2 3 4 5 6 7 
1. Денежные потоки от текущих операций      
2. Поступило денежных средств - всего 18 259 20 838 18 824 565 3,1 
3. Выручка 15473 18491 16482 1 009 6,5 
4. Платежи - всего 14 597 14 804 14 155 -442 -3 
5. Сальдо денежных потоков от текущих 

операций 
3 662 6 034 4 669 1 007 27,5 

6. Денежные потоки от инвестиционных 
операций 

      0  

7. Поступления - всего 0 0 0 0  
8. Платежи - всего 50 0 0 -50 0,0 
9. Сальдо денежных потоков от 

инвестиционных операций 
-50 0 0 50 0,0 

10. Денежные потоки от финансовых 
операций 

      0  

11. Поступления – всего 0 0 0 0  
12. Платежи - всего 0 0 0 0  
13. Сальдо денежных потоков от 

финансовых операций 
0 0 0 0  

14. Сальдо денежных потоков за отчётный 
период 

3 612 6 034 4 669 1 057 +29,3 

15. Остаток денежных средств и денежных 
эквивалентов на начало отчетного 
периода 

3 584 7 196 13 230 +9646 в 2,7 р. 

Примечание – составлено автором по данным отчетности ООО «Гостиница «Виктория» 

  
Как видно из таблицы 1, поступление денежных средств за 2016-2018 гг. составило 

соответственно 18 259 тыс. руб., 20 838 тыс. руб., 18 824 тыс. руб. По таблице мы видим, что в 2017 
г. поступление денежных средств увеличилось, но в 2018г. уменьшилось по сравнению с 2017г. При 
этом сумма денежных средств оказалась больше на 565 тыс. руб. (или 3,1%) уровня 2016 г., что 
говорит об увеличении финансовых возможностей гостиницы. При этом выручка от продажи 
гостиничных услуг имела те же тенденции – она увеличилась в 2017 г. по сравнению с 2016 г. и 
немного уменьшилась в 2018 г. В целом за период 2016-2018 гг. выручка увеличилась на 1009 тыс. 
руб. (6,5 %). Увеличение выручки от реализации услуг гостиницы можно трактовать как результат ее 
эффективной деятельности. Как видим, сумма платежей за исследуемый период оставалась 
приблизительно на одном уровне, при этом в 2018 г. наблюдается снижение по сравнению с 
показателем 2016 года.  

Сальдо по текущей деятельности является за все три года положительным, что свидетельствует о 
том, что у гостиницы достаточно денежных средств для финансирования своей основной 
деятельности. 

По таблице 1 мы также видим, что поступлений от инвестиционной деятельности за 
исследуемый период у гостиницы не было. При этом платежи по инвестиционной деятельности были 
в 2016 г. в размере 50 тыс. руб., что привело к отрицательному сальдо по инвестиционной 
деятельности. 

Это свидетельствует о том, что в 2016г. руководство гостиницы использовало денежные 
средства для инвестиционных операций (покупка нового оборудования, приобретение ценных 
бумаг), но в 2017 и 2018 гг. организация неэффективно использует свободные денежные средства, не 
стремится получить дополнительный доход на имеющийся денежный ресурс. 

По финансовой деятельности движения денежных средств за исследуемый период у гостиницы 
«Виктория» не было. Таким образом, можно сделать вывод, что в 2016-2018 гг. качество управления 
гостиницей было нормальным (по текущей деятельности – положительное значение, по 
инвестиционной – отрицательное в 2016 г. и нулевое – в другие годы). Об этом свидетельствует и 



360 

остаток денежных средств на начало периода в 2018 г.  – сумма остатка больше в 2,7 раза уровня 
2016 г. С одной стороны, увеличение суммы денежных средств свидетельствует об увеличении 
эффективности деятельности и возможной платежеспособности гостиницы, но, с другой стороны, 
деньги не находятся в обороте. 

Произведем анализ состава и структуры поступлений и платежей в агрегированном отчёте о 
движении денежных средств ООО «Гостиница «Виктория» за 2016-2018 гг. в таблице 2.  

  
Таблица 2  
Состав и структура поступлений и платежей в агрегированном отчёте о движении денежных 

средств ООО «Гостиница «Виктория» за 2016-2018гг., тыс. руб. 
№ 
п/п 

Показатель Годы При-
рост, 
тыс. 
руб. 

Темп 
прирос
та, 
% 

2016 УВ,% 2017 УВ,% 2018 УВ,
% 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
1. Общая величина 

поступлений, в том числе: 
18 259 100,00 20 838 100,00 18 824 100,00 565 3,1 

2. Поступления от текущих 
операций 

18 259 100,00 20 838 100,00 18 824 100,00 565 3,1 

3. Поступления от 
инвестиционных операций 

0 0,00 0 0,00 0 0,00 0  

4. Поступления от 
финансовых операций 

0 0,00 0 0,00 0 0,00 0  

5. Общая величина платежей, 
в том числе: 

14 647 100,00 14 804 100,00 14 155 100,00 -492 -3,4 

6. Платежи по текущим 
операциям 

14 597 99,66 14 804 100,00 14 155 100,00 -442 -3 

7. Платежи по 
инвестиционным 
операциям 

50 0,34 0 0,00 0 0,00 -50 - 

8. Платежи по финансовым 
операциям 

0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 - 

Примечание – составлено автором по данным отчетности ООО «Гостиница «Виктория» 
  
Как видно из таблицы 2, денежные средства ООО «Гостиница «Виктория» за 2016-2018 гг. в 

основном, а именно 100,00% поступают по текущей деятельности, на которую приходится в 2016г. - 
18 259 тыс. руб., в 2017г. 20 838 тыс. руб. в 2018г. 18 824 тыс. руб. Сумма денежных средств по текущей 
деятельности в основном складывается из выручки от продажи гостиничных услуг, которая 
составляет – 100,00% за 2016-2018гг. 

Рассматривая расходование денежных средств по текущей деятельности отметим, что 
наибольший удельный вес занимают платежи по текущим операциям за 2016-2018 гг., где за 2017-
2018гг. – 100,00%, в 2016г. имеется платеж по инвестиционным операциям, который составил 50,0 
тыс. руб. (0,34%).  

 Произведем анализ динамики и структуры денежных потоков от текущих операций ООО 
«Гостиница «Виктория» за 2016-2018 гг. в таблице 3. 

Анализируя таблицу 3 наблюдаем увеличение поступлений денежных средств в 2017 г. по статье 
«От продажи продукции, товаров, работ и услуг» на +3018,0 тыс. руб., а в 2018г. произошло 
уменьшение на -2009,0 тыс. руб. Что касается оттока денежных средств за 2016-2018гг. наблюдаем 
наибольший удельный вес по статье «оплата поставщикам (подрядчикам)». 

В абсолютном выражении денежные средства, направленные на оплату товаров и прочих 
расходов увеличились в 2017г. по сравнению с 2016г. на 110 тыс. руб., а в 2018г. уменьшились -621,0 
тыс. руб. 
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Таблица 3  
Динамика и структура денежных потоков от текущих операций ООО «Гостиница «Виктория» за 

2016-2018гг., тыс. руб. 
№ 
п/п 

 

Показатель Годы При-
рост, 
тыс. 
руб. 

Темп 
прирос
та, 
% 

2016 УВ,% 2017 УВ,% 2018 УВ,
% 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
1. Поступило денежных 

средств - всего, в том 
числе: 

18 259 100,00 20 838 100,00 18 824 100,00 565 3,1 

2. От продажи продукции, 
товаров, работ и услуг 

15 473 84,74 18 491 88,74 16 482 87,56 1 009 6,5 

3. Арендные платежи, 
лицензионные платежи, 
гонорары, ком 

0 0,00 0 0,00 0 0,00 0  

4. От перепродажи 
финансовых вложений 

0 0,00 0 0,00 0 0,00 0  

5. Прочие поступления 2 786 15,26 2 347 11,26 2 342 12,44 -444 -15,9 

6. Платежи - всего, в том 
числе: 

14 597 100,00 14 804 100,00 14 155 100,00 -442 -3 

7. Поставщикам 
(подрядчикам) за сырьё, 
материалы, работы. 

4 641 31,79 4 751 32,09 4 130 29,18 -511 -11 

8. В связи с оплатой труда 
работников 

3 765 25,79 3 779 25,53 3 781 26,71 16 0,4 

9. Процентов по долговым 
обязательствам 

0 0,00 0 0,00 0 0,00 0  

10. Налога на прибыль 
организаций 

851 5,83 863 5,83 858 6,06 7 0,8 

11. Прочие платежи 5 340 36,58 5 411 36,55 5 386 38,05 46 0,9 
12. Сальдо денежных потоков 

от текущих операций 
3 662  6 034  4 669  1 007 27,5 

Примечание – составлено автором по данным отчетности ООО «Гостиница «Виктория» 

 
Удельный вес оплаты товаров снизился с 32 до 29%. 
При этом наблюдается уменьшение удельного веса оплаты труда (в 2017г. -0,26%, а в 2018г. 

произошло увеличение на 1,18 %), удельный вес в 2018 г. – 27%. 
Что касается оплаты налога на прибыль, то здесь наблюдаем увеличение в 2017г. на 12 тыс. руб., 

а в 2018г. уменьшился -5,0 тыс. руб. В структуре сумма налога занимает в сумме платежей около 6%. 
По прочим платежам наблюдаем такую же динамику по годам: увеличение в 2017г. (+71,0 тыс. руб.), 
снижение в 2018г. (-25,0 тыс. руб.). При этом доля прочих расходов за три года изменилась 
незначительно – 37%, 37% и 38% по годам.  

Таким образом, основным источником поступления и расходования денежных средств 
организации является именно текущая деятельность, на ее долю приходится 100% поступлений и 
100% суммы расходов. Это говорит о том, что предприятие неэффективно использует полученные 
денежные средства, не отвлекая средства для привлечения инвестиций и финансовых операций, от 
которых можно получить дополнительный доход. Такая политика руководства является 
недальновидной и требует изменений.  
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Аннотация: В данной статье дается анализ занятого населения по уровню образования. Для 

эффективного экономического роста необходимо обеспечить государство рабочей силой не просто 
оптимальным ее количеством, но и качественно подготовленной. Процесс подготовки рабочей силы 
должен происходить с учетом формирования компетенций для профессий, которые будут 
востребованы в будущем под влиянием изменения структуры экономики, диверсификации 
производства товаров и услуг, нового комбинирования свойств трудовых ресурсов. 

Ключевые слова: занятость, уровень образования, конкурентоспособность, экономический рост, 
молодежная занятость, безработица 

 
Процесс производства становится все более высокотехнологичным, требующим знаний и 

компетенций не только узконаправленных, но и на стыке научных знаний различных отраслей. 
Возможно даже уникальные и специализированные умственные способности. Будут 
модифицироваться и возникать качественно новые рабочие места,  

В случае гарантированного трудоустройства получение следующего уровня образования сулит 
претенденту карьерный рост, повышение доходов,  рост общего благосостояния и тд. Это с точки 
зрения отдельного человека. С точки зрения государства: образованное население повысит 
конкурентоспособность  страны. Поэтому перед государством должна стоять задача адаптировать 
содержание образовательных программ к потенциальным рыночным потребностям в образованной 
рабочей силе, сформировать необходимые компетенции.  

Актуальность темы исследования взаимосвязи уровня образования и занятости также 
заключается в том, что выводы могут дать возможность для дальнейшего исследования, которое 
покажет соответствие структуры занятого населения по образованию рынку труда. А также даст 
возможность определится молодежи с выбором будущей профессии.  

Вопросы занятости экономистами изучаются довольно широко, но зачастую рассматривается 
уровень образования среди безработных с целью найти возможность их трудоустройства с 
имеющимся образованием или переквалификации и освоения необходимых компетенций при 
сложтвшихся условиях на рынке труда. Не менее важный вопрос касается также трудовой миграции 
населения, обучение за рубежом , влекущее утечку мозгов и тп.  

Миграционные процессы имеют влияние на уровень и строение занятости как один из важных 
факторов в Казахстане в целом и по регионам. 

Согласно  резолюции,  принятой  на 19-ой  Международной  конференции статистиков труда, к 
занятым в экономике относятся  лица  в  возрасте  15  лет  и старше,  которые  в  обследуемую  
неделю осуществляли  любую  деятельность  (хотя бы  один  час  в  неделю),  связанную  с 
производством  товаров  или  оказанием услуг за плату или прибыль. Так указано в 
Методологических положениях по статистике Комитета по статистике Министерства Национальной 
экономики Республики Казахстан (Издание 4, дополненное, 2018 г.) [1]. 

В Республике Казахстан занятое население по образованию делится на три группы:  
- высшее и незаконченное высшее, послевузовское образование;  
- среднее профессиональное (специальное) образование;  
- начальное, основное, среднее общее,  начальное профессиональное образование. 
Количественные данные представлены в таблице 1. 
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Таблица 1 
Занятое население по образованию в Республике Казахстан, тыс. чел 

Годы Показатели 
Занятое 
население   

Высшее и 
незаконченное 
высшее, 
послевузовское 
образование 

Среднее 
профессиональное 
(специальное) 
образование 

Начальное, основное, 
среднее общее,  
начальное 
профессиональное 
образование 

2010 8114,2 2 406,4 2 288,3 3 419,5 
2011 8301,6 2 570,9 2 445,4 3 285,3 
2012 8507,1 2 800,3 2 708,4 2 998,4 
2013 8570,6 2 918,4 2 774,6 2 877,6 
2014 8510,1 3 168,0 2 908,0 2 434,1 
2015 8433,3 3 205,7 2 794,8 2 432,8 
2016 8553,4 3 212,1 2 987,9 2 353,4 
2017 8585,2 3 367,0 3 201,2 2 017,0 
2018 8695,0 3 489,6 3 466,4 1 739,0 
П р и м е ч а н и е – Составлено автором по данным Комитета по статистике МНЭ РК [1] 

 
Как видно из таблицы 1, занятое население имеет тенденцию к росту: в 2018 году по сравнению 

с 2010 годом абсолютный прирост составил 580,8 тыс. чел (7,2 %). Среди занятого населения 
имеющих высшее и незаконченное высшее, послевузовское образование возросло на 1083,2 тыс чел 
(45%), Среднее профессиональное (специальное) образование1178,1 тыс. чел. (51,5%). 
Соответственно, имеющих начальное, основное, среднее общее,  начальное профессиональное 
образование становится меньше. Горизонтальный анализ показывает, что в 2010, 2011, 2012 гг 
превалировали занятые с начальным,  основным, средним общим и  начальным профессиональным 
образованием. Начиная с 2013 года ситуация преломилась и количество двух других категорий 
занятых стало увеличиваться. По сравнению с занятыми сосредним профессиональным 
(специальным) образованием имеющих высшее образование всегда было больше за исследуемый 
период в среднем на 2%. Структура занятых по образованию представлена в таблице 2. 

 
Таблица 2 
Структура занятых по образованию в Республике Казахстан, % 

Год
ы 

Высшее и незаконченное 
высшее, послевузовское 
образование 

Среднее 
профессиональное 
(специальное) 
образование 

Начальное, основное, среднее 
общее,  начальное 
профессиональное образование 

2010 29,7 28,2 42,1 
2011 31,0 29,5 39,5 
2012 32,9 31,8 35,3 
2013 34,1 32,4 33,5 
2014 37,2 34,2 28,6 
2015 38,0 33,1 28,9 
2016 37,6 34,9 27,5 
2017 39,2 37,3 23,5 
2018 40,1 40,0 19,9 
П р и м е ч а н и е – Составлено автором по данным Комитета по статистике МНЭ РК [1] 

 
Если рассмотреть данные по учащимся вузов и колледжей (таблица 3), то в ближайшее время 

категория занятых в стране пополнится практически одинаковым количеством выпускников вузов и 
колледжей. То есть ситуация кардинально не поменяется, и занятых с высшим и незаконченным 
высшим, послевузовским образованием будет максимальным из данных трех категорий. 

Увеличение численности лиц с высшим образование не говорит о том, что повышается их 
востребованность на рынке труда. Хотя надо отметить , что не количество, а скорее качество рабочей 
силы является одним из залогов повышения производительности труда и экономического роста, а 
также улучшения благосостояния населения. 
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Таблица 3 
Количество учащихся в  вузах и колледжах в Республике Казахстан, чел 

Годы Численность студентов вузов Численность учащихся в колледжах 
2010 620 442 604 244 

2011 629 507 601 790 
2012 571 691 588 151 
2013 527 226 561 184 
2014 477 387 532 910 
2015 459 369 498 965 
2016 477 074 488 926 
2017 496 209 489 337 
2018 542 458 489 818 
П р и м е ч а н и е – Составлено автором по данным Комитета по статистике МНЭ РК [1] 

 
Но в то же время цифровизация и использование новых технологий способствует снижению 

спроса на трудовые ресурсы, обладающие средним и низким уровнем навыков, выполняющих 
однообразные трудовые функции. А четвертая промышленная революция спровоцирует появление 
профессий, требующих средней и высокой квалификации. Увеличение лиц с высшим образованием 
не должно привести к не эффективному использованию их потенциала в экономике [2]. 

Министр труда и социальной защиты населения РК Бердибек Сапарбаев на заседании 
правительства в мае 2019 года отметил, что структурные дисбалансы уже через 5 лет приведут 

к сокращению спроса на низкоквалифицированный труд, будут повышены требования к рабочей 
силе. По приведенным им оценкам возникнет потребность в более чем 500 тысяч профессионалов на 
средне- и высококвалифицированные рабочие места [3]. 

Таким образом для повышения производительности труда, стабильного экономического роста и 
устойчивой конкурентоспособности при сложившейся структуре занятых по образованию 
необходимо повысить качество обучения по имеющимся образовательным программам и 
адаптировать систему высшего и профессионального образования под потребности обладающими 
высоким уровнем компетенции  для профессий, необходимых в будущем. 
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Summary. The improvement of the internal audit system in banks is a priority task of the second-level 

Bank management. The purpose of the study was to survey the risks faced by internal auditors during 
verification.  We have observed how second-tier banks adapt to the application of IFRS 9 "Financial 
instruments". The results of the observation confirm the effectiveness of the application of IFRS 9 "Financial 
instruments".  Conclusions. A competent transition to IFRS 9 and the deployment of specially created 
analytical solutions will not only increase the financial stability of individual banks, but also help to stabilize 
the entire banking system of Kazakhstan. 
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Current economic, political and social conditions have a significant impact on the business of credit 

institutions, their strategy, and the level of risks they take. 
New risks and threats that Kazakhstan's credit institutions faced in 2014 and continue to face require 

owners and management to review their approaches to risk management and internal control systems. 
What has changed in the profile of risks of a kazakh credit institutions? First of all, it is worth noting 

that all the risks that risk management systems were" sharpened " for have recently become more acute and 
have gained a greater «scope».In addition, such risks as macroeconomic, political, strategic, corruption and 
fraud risks, risks associated with modern information technologies (cloud technologies, social networks, 
Internet technologies), and compliance/regulatory risks are of particular importance. table. in the context of 
risks, the main events that have already occurred during the specified period or the risk of occurrence of 
which exists at the moment are given. 

In such circumstances, the question arises of rethinking the function of the internal audit service in the 
direction of a more systematic and innovative approach. First of all, the internal audit service should 
regularly assess the need to make changes to its business plan frequently (for example, every month), taking 
into account the new risks of the event. 

In addition, in the current environment, there is an increasing need for the internal audit service as a 
strategic consultant. This means that the internal audit service should evaluate the current strategy of the 
credit institution for compliance with the new economic conditions and operating environment, provide 
owners and management with recommendations and advice on possible changes and adjustments to the 
strategy. 

The need for more in-depth analysis and evaluation of information security processes used by a credit 
institution of information technologies is increasing. 

Due to the stricter requirements of Kazakhstani regulator increases the importance that the internal audit 
service pays special attention to testing the quality of compliance/regulatory risk management, including the 
implementation of audits of the newly created internal control service. The above-stated conditions increase 
the requirements to skills. professional qualities and knowledges of internal auditors, demand the making 
decisions in conditions of time limit and also making non-typical decisions. Now, in order to prepare 
recommendations based on the results of the assessment, the internal auditor needs a thorough analysis of the 
situation and the reasons for the identified violations, taking into account the credit institution's strategic 
priorities and the macroeconomic situation. The internal auditor must be ready to offer nonstandard 
decisions, that promote the most effective and optimal solution of the problem and elimination   of 
disadvantages.   

Risk-oriented supervision is offered by the National Bank as an additional instrument of regulation of 
financial sector and assumes more accurate control of credit risks, which is taken by financial organizations. 
Today all financial organizations have their own models of credit risk assessment. For example, individual 
loan banks build cash flow, consider collateral security and take decisions about amount of provisions. One 
of the requirements of IFRS 9, which has been adopted since this year, is to take into account expected credit 
losses when calculating reserves formed for investments, loans and trade receivables. The calculation of 
expected credit losses in accordance with the new standard requires changes in predictive Analytics. 
Therefore, credit institutions need to build their own system of internal ratings that will assess the credit risks 
taken by financial institutions in the process of issuing loans or revaluing their own investment portfolio. The 
internal rating system should become an integral part of credit risk management. Initially, the models were 
designed to recognize the probability of default in accordance with the requirements of the Basel Committee 
on Basel II, which required the calculation of banks ' equity adequacy. After that, there were internal ratings 
linked to some external rating scale, such as a rating Agency, or to its own internal scale. According to 
representatives of S&P Global Market Intelligence, the national Bank intends to use such scoring models in 
its assessment of the credit quality of financial institutions. "The Basel Committee on banking supervision 
recommends using an internal rating system, and European countries are gradually switching to this model 
The IFRS 9 standard differs markedly from the rules that were applied before. Instead of taking into account 
the losses incurred, you now need to estimate the expected losses. This standard does not prescribe specific 
methods of calculation – it only provides a framework in which to reside, and on the approach the 
organization gets freedom and can choose the one that she's comfortable, that would fit in the rules. In other 
words, IFRS 9 is not a strict set of clearly defined directives, but principles that market players are free to 
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interpret at their discretion, focusing on the framework of the standard. It turns out that each Bank 
independently decides how to follow these recommendations. 

It is logical that an increase in freedom of choice implies an increase in responsibility. Risk 
management is coming to the fore – the new model brings the hedging accounting procedure closer to the 
risk management tasks. With the introduction of the standard, more hedging strategies used for risk 
management will meet the criteria for applying hedge accounting. At the same time, the approach to 
classifying and evaluating losses and assets is changing. The standard offers the following categories for 
measuring assets: assets measured at amortised cost (as), at fair value with changes in other comprehensive 
income (FVOCI), and at fair value with changes in profit or loss (FVTPL). 

In accordance with the internal audit standard in paragraph 2120 — risk management, an internal audit 
should evaluate the effectiveness and contribute to improving risk management processes. Determining the 
effectiveness of risk management processes is based on the internal auditor's judgment based on the 
evaluation of the following categories:  

- the organization's goals correspond to its mission;  
- significant risks are identified and assessed;  
- we select risk response measures that allow us to keep them within the risk appetite of the 

organization; 
- information related to risks is recorded and transmitted within the organization in a timely manner, 

enabling staff, Executive management, and the Board to perform their duties. Monitoring of risk 
management processes is carried out within the framework of current activities and / or through special 
assessments. 

Despite the fact that the full implementation of the standard is planned for 2018, preparation was carried 
out throughout 2017. For example, since the beginning of 2017, banks have not been able to assess risk using 
their own models, which has caused a lot of trouble for financial institutions in Kazakhstan, which have had 
to modernize their approaches. A number of experts fear that the assessment of borrowers under the new 
rules may increase the volume of non-refundable loans, so that lending to small and medium-sized 
businesses may become unprofitable for banks. Some even predict the beginning of the crisis. For example, 
this opinion was expressed by Christopher Langer, a columnist for Bloomberg Gadfly – a well-known 
provider of financial information.  

It is difficult to say whether we should expect such a radical scenario, but the fact remains that 
Kazakhstan's banks did not approach the start of work under IFRS 9 in the best condition. 

Although there was generally positive support from the commodity market and there was a slight 
growth in the economy, in 2017 the financial market of Kazakhstan set anti-records. For example, the 
volume of overdue loans in may increased by 39% and amounted to 1.7 trillion tenge. This was the highest 
increase in this indicator over the past 10 years-since 2008. As a result, by the end of spring, the banks ' 
assets sank by 672 million tenge. 

Interestingly, according to the national Bank of Kazakhstan, the statistics on" delinquency " were 
spoiled mainly by corporate loans: in this segment, the share of overdue loans grew, while in the retail 
segment, on the contrary, it decreased. In 2018, with the entry into force of IFRS 9, this approach can be 
forgotten, and in those organizations where there are no modern tools for risk assessment, the situation may 
be deplorable. 

In mid-2018, the national Bank said that it was ready to support market representatives, and in October, 
410 billion tenge was allocated for the rehabilitation of four BVI. The Department of supervision of banks of 
the national Bank of Kazakhstan said that thanks to these measures, banks ' equity will grow by a trillion or 
more tenge, the volume of non-performing loans will be reduced and lending will be activated. In addition, 
the key rate was lowered in August, which was also intended to revive the market. In fact, the measures 
taken are a credit of confidence that encourages banks to review their risk management strategies. In turn, the 
pressure of the principles of IFRS 9 also implies qualitative changes and encourages the integration of risk 
management and financial management processes. 

Depending on the organization's readiness for IFRS 9, it can use either a simplified or basic approach to 
its application. Different approaches involve different complexity not only in implementing the tools 
directly, but also directly in assigning them to the impairment stages, the approach to the assessment of QOS, 
etc.and,of course, the basic approach requires a more complex IT infrastructure, since IFRS 9 sets strict 
requirements for the necessary data.  

Given that an adequate assessment of expected losses is very important when using IFRS 9, forward-
looking information and risk analysis for individual financial instruments come to the fore. To solve these 
problems, it is necessary to combine the efforts of business units, the IT Department and the risk 
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Department, and it is very important for banks to be proactive in order to avoid sanctions, fines, and, in the 
worst case scenarios – another economic crisis. 

The data sets that have to be operated on are constantly increasing, and the models are becoming more 
complex, and in order to cope with this flow, the various departments of banks must work together. A unified 
work environment for building models, compiling reports, and stress testing is becoming vital, which helps 
to establish joint work of financial organization departments. 

International financial reporting standards (IFRS 9) were created to replace international accounting 
standards (IFRS 39) in 2018. In accordance with IAS 39, a Bank may add a credit loss to its financial assets 
based on evidence of impairment. According to Belotti and Crook, this method of calculating credit losses 
incurred underestimated the increase in credit risk [1].  

Taking into account the fact that IFRS 9 changes the way the credit reserve is calculated, new financial 
reporting standards, according to banking practitioners, have a significant impact on the modeling and 
analysis of credit risk [14]. 

Nowadays, both practitioners and academics are discussing changes in credit risk models caused by the 
rules of IFRS 9. Under the new reserve rules, banks must develop expected loss models or review existing 
credit risk models to assess expected credit losses (ECL). As noted by Beatty and Liao, in accordance with 
IFRS 9, the expected credit loss is accounted for as the cost of all losses resulting from the borrower's default 
at any time during exposure [2]. 

According to Cushman and Williams, the new financial accounting rules significantly affect the 
assessment and recognition of credit losses. In contrast to the existing IAS 39 rules, IFRS 9 introduces a 
single logical model for classifying and evaluating financial assets and liabilities [3]. 

This causes an overlap with the default probability (PD) and loss set by default (LGD), as well as the 
default exposure (EAD) of the model. There are also differences in the concepts of the PD and DG models 
under IFRS 9, as indicated by Novotny-Farkas [4]. 

Recognizing the aforementioned overlaps with the SDA and LGD models, the purpose of this document 
is to discuss potential gaps in IFRS 9 that are present in existing credit risk models for regulatory capital. 
These gaps arise due to the fact that the credit risk models currently used do not comply with the rules of 
IFRS 9 and require linking the introduced models with macroeconomic forecasts, as well as developing more 
complex model concepts. 

For example, as noted by Lukasz Palkowski, calculating the LGD decline or applying any regulatory 
minimum results in biased LGD estimates that cannot be used for the purposes of IFRS 9. According to 
Reitgruber, the use of the same models for calculating regulatory capital and evaluating financial regulations 
results in maintaining the consistency of the models used throughout the Bank. In addition, having a single 
model that takes into account both IFRS 9 and capital adequacy requirements minimizes operating costs and 
complexity [5].  

Thus, a competent transition to IFRS 9 and the deployment of specially created analytical solutions for 
this purpose will not only increase the financial stability of individual banks, but also help to stabilize the 
entire banking system of Kazakhstan. 
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Түйіндеме. Бұл мақалада қаржылық есептілікті қалыптастыру кезінде алаяқтық əрекеттермен 

байланысты өзекті мəселелер қарастырылған. Сонымен қатар, мақалада алаяқтық əрекеттерді жасауға 
итермелейтін факторларға, оларды жасау əдістеріне талдау жүргізілді, сондай-ақ қаржылық 
есептілікпен алаяқтық жасаудың ерекшеліктерін ескере отырып, аталған құбылыстардың алдын алу 
тəсілдері бойынша ұсыныстар берілді. 

Кілт сөздер: қаржылық есептілік, қаржылық есептілікті бұрмалау, аудит, алаяқтық, теріс 
пиғылды əрекеттер 

 
Экономиканың дағдарыстық жай-күйіне байланысты экономикалық субъектілердің 

шаруашылық қызметті жүргізу тəуекелдері пайда болады. Қаржылық есептілік компанияның 
қаржылық жағдайы туралы деректер жүйесі ретінде құрылды жəне оның мақсаты қаржылық жағдай 
туралы ақпарат беру болды, ал бүгін ол көбінесе бұл рөлді орындауды тоқтатты деп айтуға болады. 
Мұның себебі-қаржылық есептілікпен алаяқтық. 

Қаржылық есептілікте алаяқтықты ашу қажеттілігі соңғы уақытта өзінің бағалы қағаздарын 
жария орналастыру арқылы қаражат тартатын ұйымдар санының артуынан ұлғайып келеді. Бұдан 
басқа, есепті деректер негізінде ұйымның банкроттығы туралы мəліметтерді алу қажеттілігі артады. 
Есептік көрсеткіштерді ойдан бұрмалау осы қаржылық есептілік негізінде қабылданатын 
шешімдердің объективтілігі үшін айтарлықтай қауіп төндіреді. 

Қаржылық есептілікке байланысты саладағы алаяқтық тұтас əлем ауқымында экономика үшін 
үлкен шығынды білдіреді. Қаржылық есептілікпен қандай да бір манипуляциялар салдарынан 
корпоративтік басқарудың нəтижелілігіне, қаржылық есептіліктің сапасы мен дұрыстығына жəне 
аудиттің сенімділігіне күмəн болады, бұл инвесторлардың ұйымдарға деген сенімін нашарлатады. 

Алаяқтық қызметті анықтау əрқашан маңызды, бірақ есепті пайдаланушылар үшін қиын міндет 
болды. Компаниялардағы сапалы ішкі аудит неғұрлым қажетті буынға айналады. Ішкі аудиттің 
классикалық əдістерін пайдалана отырып, қаржылық алаяқтықты анықтау қиын, кейде 
орындалмайтын міндет болып табылады. Біріншіден, аудиторлар көбінесе қаржылық алаяқтықтың 
ерекшелігіне қатысты қажетті білім базасында жетіспеушілікті сезінеді. Екіншіден, бухгалтерлік 
ақпаратты алаяқтық манипуляциялау өте кең тараған жоқ, аудиторлардың көпшілігі оны анықтау 
жəне болдырмау бойынша тəжірибе мен білімнің жетіспеуін сезінеді. Үшіншіден, ұйымның қаржы 
директоры, қаржы менеджерлері мен бухгалтерлері  штаттағы қызметкерлерді  немесе тəуелсіз 
аудиторлардың алдауға əрекет жасайды. Осылайша, аудиттің классикалық əдістері мен рəсімдері 
қаржылық есептілікте алаяқтық фактілерін анықтау үшін жеткіліксіз. Сондықтан деректерді 
талдаудың жаңа əдістеріне жəне жалған ақпаратты тиімді, сапалы анықтау үшін əдістерін  іздеудің 
қажеттілігі пайда болады. 

Алаяқтықтың алдын алу, анықтау жəне талдау үшін алаяқтықтың қандай əдістері мен схемалары 
бар екендігі туралы түсінік болуы қажет. Алаяқтық бойынша дипломды сарапшылар қауымдастығы 
(Association of Certified Fraud Examiners, ACFE) "алаяқтық ағашы"ретінде белгілі санаттар бойынша 
алаяқтықтың белгілі түрлерін жатқызу моделін əзірледі. Осы модельге сəйкес алаяқтықтың негізгі 
санаттары: қаржылық есептегі алаяқтық, мүлікті заңсыз иемдену жəне сыбайлас жемқорлық болып 
табылады. 

Қаржылық есептілікпен алаяқтықты қарастырайық. Халықаралық аудит стандарттарында 
"қысым, əрекетті жасау жəне Ақтау мүмкіндігі сияқты факторлар болған кезде теріс пайдалану 
мүмкін" (ХАС (IAS) 240 «қаржылық есеп беру аудитінің барысында алаяқтықпен қателіктерді 
қарастыруға аудиторлардың жауапкершілігі»). Бұл мəлімдеме атақты американдық криминалист 
Дональд Крэсси ұсынған теорияның негізінде жасалды, сондай-ақ "алаяқтық үшбұрыш "теориясы 
ретінде белгілі. 
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Қысым. Компания басшылығы фирманың қаржылық көрсеткіштері жоспарлы көрсеткіштерден 
алыс екенін жəне инвесторлардың үміттеріне жауап бермейтінін түсінеді. Бұл жағдайда қысым кем 
дегенде екі салада көрінеді: 

-экономикалық өсуді жəне қаржылық көрсеткіштерді жақсартуды күтетін инвесторлар 
тарапынан қысым; 

-басшылық компания қызметінің нəтижелері бойынша жылдық сыйақы алумен байланысты 
жеке қаржылық қысым. 

Бірақ Дональд Крэсси теориясына сəйкес, басшылық теріс пайдалану үшін бір ғана қысым 
жеткіліксіз. 

Жасау мүмкіндігі. Мысалы, қарастырылып отырған компанияда корпоративтік басқару 
стандарттары (corporate governance) əзірленбеген жəне ішкі бақылау жүйесі жоқ немесе жеткіліксіз 
тиімді емес. Мұндай жағдайда менеджментте қаржылық есептілікке түзетулер енгізу мүмкіндігі 
пайда болады. 

Ақтау əрекеті. Бұл корпоративтік алаяқтықтың соңғы құрамдас элементі. Бұл жерде 
корпоративтік салада жұмыс істейтін адамдардың көпшілігі туған қылмыскерлер емес жəне олар 
қылмыскер болғысы келмейді.  Сондықтан теріс пайдалануға саналы түрде келе жатқан адамдарға өз 
іс-əрекеттерін ақтауды табу маңызды. Өкінішке орай, қазіргі қоғамда экономикалық саладағы 
қылмыстар ауыр қылмыстар санатына (мысалы, кісі өлтіру) енгізілмейді. Сондықтан, жасалған теріс 
пайдалануды ақтау өте оңай. 

Кəсіпорындардың қаржылық есептілік деректерімен манипуляциялар пайданың, активтердің 
артуымен, ақша қаражатының ағуымен, шығындардың, міндеттемелердің азаюымен жəне ақша 
сомаларының кетуімен жиі байланысты. 

Пайданы көтеру келесі əдістерді қолдану арқылы қарастыруға болады: 
1. Контрагенттерді коммерциялық Кредиттеу. Ұйымның қаржылық есептілікте бухгалтерлік 

баланстағы ең көп пайда мен дебиторлық берешекті көрсету құқығы бар. 
2. Берешектің төмендеуі. Ұйымдар төлем қабілеттілігі күмəнді клиенттер үшін жеңілдікті 

коммерциялық кредит беруді орындайды. Бұдан əрі осындай мəмілелер бойынша компания күмəнді 
берешек бойынша резервтер құрады. Дебиторлық берешектің төмендеуі қаржылық есептіліктің 
жақсаруына əкеледі. 

3. Байланысты тараптармен операциялар. Аффилиирленген ұйымдармен жалған мəмілелер 
жасай отырып, компаниялар пайданы арттырады. Осы процесс кезінде ұйымдар пайдаланылмайтын 
активтерді бастапқы баға бойынша біраз уақыт аралығында сатып алуға уəде бере отырып сатады. 

Қаржылық есептілігімен жасалған алаяқтық əрекеттердің барлық түрлері ұйымның қызметіне 
əсер ететін бірқатар салдарға алып келеді. Негізгі оның ішінде болып табылады: 

1. Қаржылық есептілікті дайындау процесінің сапасы мен бірлігін төмендету; 
2. Инвесторлардың қаржылық ақпараттың шынайылығы мен сенімділігіне деген сенімін 

төмендету; 
4. Капитал нарығының тиімділігін төмендету; 
5. Банкроттыққа дейін Ұйымның экономикалық шығындарын арттыру; 
6. Ұйым қызметінің функционалдығын төмендетеді. 
Корпоративтік алаяқтыққа қарсы іс-қимылдың тиімді əдістері туралы айта отырып, қаржылық 

есептілікті қасақана бұрмалауды қоса алғанда, бұрын аталған "алаяқтық үшбұрышының" теориясына 
оралу керек. Осы теорияға сəйкес, алаяқтық оның пайда болуына əкелетін үш факторлардың ең 
болмағанда біреуін басқанда болмайды. Сондықтан қарсы іс-қимыл шараларын келесі бағыттар 
бойынша құру орынды. 

Ішкі бақылау мен корпоративтік басқарудың тиімді жүйесін енгізу. Ішкі бақылау жүйесі 
неғұрлым тиімді болған сайын, əлеуетті зиянкестерде айла-шарғы жасау үшін мүмкіндіктер аз 
болады. Ал корпоративтік басқарудың тиімді жүйесі жедел ақпарат алмасуға жəне алаяқтық болған 
жағдайда шешуші шешімдер қабылдауға мүмкіндік береді. 

"Жоғарыдан тон" сұраңыз. Ұйым басшылығы мен иеленушілері неғұрлым жоғары моральдық - 
этикалық қағидаттарды ұстанады, қызметкерлерге компанияға қатысты өзінің алаяқтық əрекеттерін 
Ақтау қиынға соғады. Алайда, бұл қағидатты іске асыру іс жүзінде жиі үлкен қиындықтармен 
байланысты. Əрине, өз қызметкерлерінен барлық ережелерді сақтауды талап етпеу керек, бірақ 
бизнес жүргізудің этикалық қағидаттарына бейілділігін жəне басшылық тарапынан алаяқтыққа 
төзбеушіліктің жоқтығын нақты көрсету қажет. Ең бастысы-бұл қағидаттарды тəжірибеде ұстану. 

Корпоративтік алаяқтықты анықтауға, тергеуге жəне болдырмауға бағытталған нақты рəсімдерді 
əзірлеу. Бұл жүргізіліп жатқан тергеулердің тиімділігі мен нəтижелілігін арттыруға мүмкіндік береді 
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жəне осының салдарынан əлеуетті зиянкестерді жазалаудың бұлтартпастығы туралы ойлануға 
мəжбүрлейді. Процестің барлық қатысушыларымен нақты жазылған жəне келісілген олардың өзара 
іс-қимыл рəсімдері алаяқтыққа қарсы іс-қимыл процесіне тартылған əр түрлі бөлімшелер арасында 
"шынтақтарды" түсіндіруді болдырмауға мүмкіндік береді. 

Алаяқтықты анықтау жəне болдырмау үшін заманауи компьютерлік технологияларды қолдану. 
Корпоративтік пошта мен электрондық деректерді талдау өзін батыс елдеріндегі теріс 
пайдаланушылыққа қарсы күрестің тиімді құралы ретінде көрсетті. Алайда, осы құралды біздің елде 
пайдалану кезінде жеке деректерді қорғау туралы заңнаманы жəне хат алмасу құпиясын бұзуға 
байланысты тəуекелдерді нақты түсіну жəне оларды төмендету үшін шаралар қабылдау қажет. 

Бұл компания жұмыс істейтін қарқынды өзгермелі ішкі жəне сыртқы ортамен байланысты 
бухгалтерлік есепке алумен жəне қаржылық есептілікпен алаяқтық іс-əрекеттер əдістерінің толық 
жіктелуін анықтауға болмайды. Болашақ қоршаған ортаның белгісіздігімен жəне бизнесті жүргізу 
жағдайларымен ұштасқан бизнес-процестердің үнемі өсіп келе жатқан күрделілігі қосымша 
жағдайды құрайды, ол есептік ақпаратпен айла-шарғы жасауға ықпал етеді. Қазіргі заманғы 
экономиканың күрделі жағдайларында компания жекелеген қызметкерлердің де, тұтастай алғанда 
басқару жүйесінің де алаяқтық əрекеттерімен күресуге дайын болуы тиіс. 
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Түйіндеме.Мақалада авторлар электрондық коммерцияның даму тенденциясына тоқталып, оның 

артықшылықтарын қарастырды. Интернет дүкенді дəстүрлі дүкенмен салыстырды. Интернет-дүкенде 
бухгалтерлік есеп, салықтық есеп жүргізу мəселелерін зерттеді. 

Кілт сөздері: сауда, интернет-дүкен, электрондық коммерция, бухгалтерлік есеп, салық салу, 
ерекшеліктер 

Интернет-бизнес – қаржы мен уақыт үнемдеудің жаңа жолы. Өз кəсібін ашуды ойлағандар осы 
салаға қаржы салуды құп көреді. Бірақ қазақстандық сауда-саттықтың 1,2 пайызы ғана онлайн 
бизнеске тиесілі. Басқаша айтқанда қазақстандық e-commerce нарығының көлемі 106,9 млрд теңгені 
құрайды. 

Əлемдік тəжірибе бойынша, соңғы жылдарда интернет-сауда қарқынды дамуда. Мысалы, 
Ресейде жұмысқа қабілетті тұрғындардың 30%-ы интернет-дүкендер арқылы тапсырыс береді. 
Онлайн сатып алушылардың саны соңғы жылдары 2,5 есеге өскен. 

Электронды коммерциясы дамыған алпауыт мемлекеттерге келетін болсақ, ең алдыңғы орынды 
681 млрд доллармен Қытай алады. Артынша, АҚШ (438 млрд доллар), үшінші орын болса 
Ұлыбританияға тиесілі (196 млрд доллар). 

Аустралия мен Түркия елдерінде де аталған сауда түрі даму үстінде. Электронды сауданың өсу 
қарқыны 31 пайыздан 40 пайызға дейін екен. Ал, осы аймақтардағы электронды коммерцияның даму 
деңгейі орта есеппен алғанда 17 пайызды құрайды. 
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Еуропа мемлекеттерінде е-commerce ЖІӨ-нің 4,91% құрайды. Одан кейінгі орынды Азия-Тынық 
мұхиты елдері иемденеді (4,87%). Ал, ең жоғарғы көрсеткіш Қытайға тиесілі (ЖІӨ – 7,9%), ЖІӨ 
бойынша екінші орынды Франция алады (3,95%). 

Қазақстандағы е-коммерцияның дамуы деңгейі де жыл санап артуда. Статистикалық мəліметтер 
бойынша, елімізде 10 млн адам интернетті пайдаланады екен. 2017 жылы ҚР электрондық сауда 
нарығының көлемі 106,9 миллиард теңгені құраған. Яғни, ол бөлшектік тауар айналымы көлемінің 
1,2 пайызын құрады.  Ал, 2018 жылдың 5 айындағы электрондық сауда нарығының көлемі 101 
миллиард теңгені немесе бөлшек тауар айналымының жалпы көлемінің 2,9 пайызын көрсеткен. 

Онлайн-сауда саласында satu.kz , технодом, kaspi.kz, flip.kz, AliExpress сияқты ірі ойыншылардың 
қызметі елімізде күннен күнге жанданып, сұранысқа ие болып жатыр [1]. 

Ендеше электрондық сауданың ел қызығатын қандай құдіреті бар екеніне назар салайық. 
Электронды коммерцияның күннен күнге əлеуеті артып келеді, тіпті оның географиялық шектеуі 
жоқ. Заманауи қоғам қолма-қол ақша төлеуден кетіп жатыр. Адамдар əмиянда ақша ұстаудың орнына 
қаражатын интернет қосымшалары арқылы басқарып, бірнеше төлем карточкаларын ғана алып 
жүреді. Бұл ыңғайлы əрі қауіпсіз. 

Электрондық коммерция – бұл тауарды жеткізу нысаны, онда тауарларды таңдау жəне тапсырыс 
беру компьютерлік желілер арқылы жүзеге асырылады, ал сатып алушы мен жеткізуші арасындағы 
төлемдер электрондық құжаттар немесе төлем құралдарының көмегімен жүзеге асырылады. Сонымен 
қатар, жеке тұлғалар да, ұйымдар да тауарларды (немесе қызметтерді) сатып алушы бола алады. 

Internet ғаламдық желісі кез келген көлемдегі фирмалар үшін электрондық коммерцианы қол 
жетімді етті. Егер бұрын деректермен электрондық алмасуды ұйымдастыру коммуникациялық 
инфрақұрылымға елеулі салымдарды талап етсе жəне тек ірі компанияларға қол жетімді болса, онда 
Internet-ті пайдалану бүгін “электрондық саудагерлер” мен шағын фирмалардың қатарына кіруге 
мүмкіндік береді. Мұндай on-line бизнес жасау үшін материалдық салымдарды талап етпейтін 
“виртуалды” қалыптастырады. Егер ақпарат, қызметтер немесе өнімдер (мысалы, бағдарламалық 
қамтамасыз ету) Web арқылы берілуі мүмкін болса, онда барлық сату процесі (төлемді қоса алғанда) 
on-line режимінде жүргізілуі мүмкін. 

Виртуалды дүкен – бұл Интернетте басқа Интернет пайдаланушыларына тауарлар мен 
қызметтерді сатуға арналған веб-сервер құру арқылы жүзеге асырылатын өкілдік. Виртуалды дүкен 
Интернет – дүкен деп те аталады. Бұл виртуалды кəсіпорынның анықтамасына толық сəйкес келеді. 
Басқаша айтқанда, виртуалды дүкен дегеніміз – жеке тікелей байланыстың толық немесе минималды 
жетіспеушілігімен электрондық байланыс құралдары арқылы ақпараттар алмасатын дүкен. 

Виртуалды дүкендегі электронды сауда дəстүрлі сауда сиақты құрылымға негізделген. 
Төмендегі 1-кестеде дəстүрлі дүкен мен интернет – дүкен салыстырылады. 

1-кесте  
Дəстүрлі жəне электрондық сауданың салыстырмалы сипаттамалары 
 

Дəстүрлі дүкен Интернет дүкен 
Сауда залы Виртуалды дүкен 
Сатып алушылардың сауда залында жүруі жəне 
дүкен сөрелеріндегі тауарды қарау 

Сатып алушының сервер беттерін қарауы 

Сатып алушының сатушымен жеке байланысы 
(кеңес беру) 

Сатушыдан компьютерлік желі немесе телефон 
арқылы кеңес алу  

Сатып алушының тауарды таңдауы Сатып алушының тауарды таңдауы 
Тауарға тапсырыс беру  Желі арқылы тауарға тапсырыс беру 
Сатушының сатып алушыға төлеуге шот-фактураны 
беру  

Сатушының компьютерлік желілері бойынша сатып 
алушыға ақы төлеуге арналған шотты жіберуі 

Сатып алушының тауар шотын дүкен кассасында 
қолма-қол ақшамен немесе банк картасымен төлеуі 

Сатып алушының шотты қандай да бір электрондық 
төлемдер жүйесі (банк картасы, электрондық чек, 
сандық ақша, электрондық ақша) бойынша төлеуі 

 
Дəстүрлі сауданы интернет желісіне аудару оны неғұрлым икемді етеді, өйткені электрондық 

сауда компьютерлік желілерде сандық ақпаратты пайдалана отырып, адамдардың қарым-қатынасын 
жеңілдетеді. 

Виртуалды дүкеннің артықшылықтары нақты айқын. Клиенттермен өзара іс-қимыл көлемін 
қысқарту, дискілік кеңестікті жалға алу жəне “электрондық витринаны” орналастыру сауда үй-
жайларын жалға алу жəне сөрелерге тауарларды орналастыруға қарағанда арзан əрі оңай, сонымен 
қатар касалық қызмет көрсетудің жəне т.б. қажеттілігі жоқ. Сондай-ақ, виртуалды дүкен маркетингтік 
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зерттеудің тиімді тəсілі ретінде пайдалануға болады, оның үстіне бүгін бұл қызмет маркетингтік 
агенттіктерде өте қымбат. Интернет желісінің кез-келген пайдаланушысы компьютер арқылы дүкен 
ұсынған сауалнаманы тез толтыра алады. Бұл ерекше шығынсыз əлеуетті сатып алушылардың 
қажеттіліктері мен тағамдарын зерделеуге жəне өз жұмысында маркетингтік зерттеу нəтижелерін 
ескеруге мүмкіндік береді. 

Интернет дүкеннің артықшылықтарын қарастырайық: 
1)уақыт үнемдеу - адам аптасына 6 күн 10-нан 19-ға дейін жұмыс жаса, дүкенге баруға уақыты 

болмайды.  Интернет-дүкен кез-келген уақытта кеңсеңізден шықпайақ сатып алуға мүмкіндік береді, 
ал өнімді таңдау жəне оған тапсырыс беруге бірнеше минут кетеді, егер ол сатып алғысы келетін 
нəрсені білсе. Интернет-дүкенді жеткізу қызметі таңдалған тауарды ыңғайлы уақытта жəне бағалау 
интернет-дүкенде əдетте дүкенге қарағанда əлдеқайда жылдам жəне ыңғайлы болады; 

2) ассортимент пен ақпараттың көптігі - интернет дүкеннің ассортименті еш шектеусіз (мысалы, 
əдеттегі дүкеннің ассортименті сауда павильонының алаңымен шектелген). Егер параметрлер 
бойынша іздеу қарастырылған болса, онда тауарға сəйкес келетін сипаттамаларды көрсетуге жəне 
содан кейін сұранымды қанағаттандыратын модельдер тізімінен таңдауға болады жəне тағы бір өте 
маңызды ескерту – берде-бір сату менеджері интернет-дүкенді барлық тауар туралы ақпаратты есте 
сақтай алмайды. Интернет-дүкен сатып алу рейтингі, тауар туралы кеңестер мен пікірлер, таңдаулы 
алдын ала анықтай алатын тауар туралы мақалалар сияқты ақпаратты бере алады; 

3) ақша үнемдеу - интернет-дүкеннің жұмыс шығындары, жеткізуді қоса алғанда, əдеттегі 
деңгейден айтарлықтай төмен. Қарапайым дүкеннен айырмашылығы интернет-дүкен бір уақытты 
бірнеше жүздеген клиенттерге қызмет көрсете алады. Бұдан басқа, егер сатып алушы басқа қаладан 
тұратын болса, ол қаларалық телефон кеңестеріне шығындамауға мүмкіндік алады. Барлық 
ақпаратты интернет-дүкен беттерінде табуға болады. 

Интертен дүкендердің салық есебі қарастырайық. 
Елдің жаңа фискалдық актісін қабылдау электрондық сауданы ынталандырудың жаңа 

тетіктерінің пайда болуымен ерекшеленді. 
Атап айтқанда, егер кəсіпкер тауарлармен электрондық саудамен айналысса, онда ол осындай 

қызмет түрінен алынған кірістерден табыс салығын мүлде төлемейді. 
Атап айтқанда, корпоративтік табыс салығына қатысты ҚР "Салық жəне бюджетке төленетін 

басқа да міндетті төлемдер туралы" кодексінің 25.12.2017 ж. келесі шарттарды сақтай отырып, заңды 
тұлғалардың электрондық тауар саудасынан табыстарын толық босатуды белгіледі: 

1. Заңды тұлға немесе жеке кəсіпкер шағын бизнес үшін көзделген арнайы салық режимдерін 
пайдаланбауы тиіс (Салық кодексінің 294-бабы 3-тармағының бірінші абзацын жəне сол кодекстің 
357-бабы 2-тармағы) [1].  

Патент немесе оңайлатылған декларация режимдерінен бас тартуға тура келеді. 
2. Шаруашылық жүргізуші субъект салық төлеушінің тауарлармен электрондық сауданы жүзеге 

асырудан түсетін табыстары бір жыл ішінде алынатын барлық табыстардың кемінде 90 пайызын 
құрауы тиіс (заңды тұлғалар үшін Салық кодексінің 294-бабы 3-тармағының екінші абзацы жəне жеке 
кəсіпкерлер үшін осы Кодекстің 357-бабы 2-тармағының екінші абзацы). 

3. Заңды тұлға немесе жеке кəсіпкер тиіс іске асыруға тек тауарларды жəне тек жеке тұлғаларға 
(см. п. п. 65) бабы, 1-тармағының 1 Салық Кодексінің).  

Бұл ретте, тауар-сатуға немесе айырбастауға арналған кез келген еңбек өнімі ("Сауда қызметін 
реттеу туралы" Қазақстан Республикасының 2004 жылғы 12 сəуірдегі № 544-II Заңының 1-бабының 
19) тармақшасы)») [2].  

Тікелей тауар сатуды жүзеге асыру қажет. Қызмет көрсету осы режимге жатпайды. 
4. Тауарларды өткізу интернет-дүкен жəне (немесе) интернет-алаң арқылы жүргізілуі тиіс 

(Салық кодексінің 1-бабы 1-тармағының 65) тармақшасы).  
Интернет - дүкен болып табылатыны, тауарлар тізбесі мен оларға бағалар, сондай-ақ сатушының 

байланыс деректері көрсетілген əдеттегі сайт интернет-дүкен деп танылады. 
5. Тауарларды өткізу бойынша мəмілелерді ресімдеу электрондық нысанда жүзеге асырылады. 

Бұл қандай да бір тауарды сатып алу ниетін растау үшін сатып алушы сіздің интернет дүкеніңіздің 
сайтындағы дəйекті іс-əрекеттер арқылы жүзеге асыратынын білдіреді (салық кодексінің 1-бабы 1-
тармағының 65) тармақшасының екінші абзацы). 

6. Тауарлар үшін төлем қолма-қол ақшасыз төлеммен жүргізіледі (Салық кодексінің 1-бабы 1-
тармағының 65-тармағының үшінші абзацы). 
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7. Сатып алушыға (алушыға) тауарларды жеткізудің жеке қызметінің болуы не жүктерді 
тасымалдау жөніндегі қызметтерді, курьерлік жəне (немесе) почта қызметін жүзеге асыратын 
тұлғалармен шарттардың болуы. 

Бұл ретте көлік немесе пошта компанияларымен ұзақ мерзімді шарттар жасасудың қажеті жоқ, 
қандай да бір тауардың көлік компаниясы немесе пошта арқылы жіберілгендігі туралы растау 
жеткілікті. (Салық кодексінің 1-бабы 1-тармағы 65-тармағының төртінші абзацы). 

8. Салық органдарына кəсіпкерлік субъектісі тауарлармен электрондық саудамен айналысуды 
көздеп отырғаны туралы хабарлама жіберу қажет [3]. 

Интернет-дүкендер бухгалтерлік жəне салықтық есепті ұйымдастыру мəселелерін анықтап алу 
керек. Интернет-дүкеннің негізгі операциялар тізімін құрастырп алсақ болады: 

1. Электрондық сауда жүргізуді іске асыру үшін қажетті сайтті құру жəне қызмет көрсету. 
2. Тауарды сату жəне сатып алу. 
3. Тауарды жеткізу. 
4. Тауарды қайтару. 
5. Коммерциялық жəне өзге де шығындар. 
Жоғарыда келтірілген операциялар бойынша есепке алу тəртібін қарастырсақ. Интернет 

дүкендегі есепті ұйымдастыруды 2-кестеден көруге болады. 
2-кесте  
Интернет дукендерінің шоттар кореспонденциясындағы есебі 
 

№ Шаруашылық операциялардың мазмұны Шоттар корреспонденциясы 
Дебет Кредит 

1 Интернет-дүкеннің сайттын жабдықтаушы арқылы  құру 2730 3310 
2 Интернет-дүкеннің сайттын өз күшімен құрғанда 2930 1310,3350, 

3150,2420 
3 Интернет-дүкенді материалдық емес активтер қатарына қосқанда 2730 2930 
4 Сайттың қызметтері 7110 2420,3310 
5 Тауарды келісім бағаға сату 1210 6010 
6 Тауарды сатып алу 1330 3310 
7 Сатыпалушылардан ақша қаражаттарының түсуі 1030,1040, 

1070 
1210 

8 Жабдықтаушыларға ақша қаражаттарын төлеу 3310 1030,1040, 
1070 

9 Тауарды өз күшімен жеткізу 7110 3350 
10 Тауарды жабдықтаушы арқылы жеткізу 7110 3310 
11 Тауарды қайтару сатып алушыға 6010 1210 
12 Сатып алушыларға ақша қаражаттарын қайтару 1210 1030,1040,1070 
13 Жабдықтаушыға тауарды ұайтару 3310 1330 
14 Жабдықтаушы қайтарылған тауар үшін ақша қайтарды 1030,1040,1070 3310 
15 Өзге де коммерциялық шығындар 7110 1310, 2420, 

3310, 3350 
16 Кезең соңында шығындар жабылады 5710 7110 
17 Кезең соңында кірістер жабылады 6010 5710 

Интернет-дүкенде бухгалтерлік есепті жүргізу салықсалу нысанына байланысты (оңайлатылған 
ба əлде толық көлемде бухгалтерлік есеп жүргізе ме). 

Сонымен, интернет-дүкеннің бухгалтерлік есебі тұрақты (дəстүрлі) бөлшек сауда дүкендерінің 
бухгалтерлік есебіне ұқсас. Бірақ интернет-дүкеннің бухгалтерлік есебін егжей-тегжейлі қараған 
кезде оның бастапқы ұйымы кезінде ескерілуі қажет бірқатар ерекшеліктер анықталады. 
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Аннотация. В статье рассмотрены вопросы гармонизации экономических процессов, 

применения гармонизационного подхода на уровне предприятия при организации процессов 
формирования и развития виртуальных рабочих мест. Проведена оценка преимуществ применения 
современных мобильных устройств и приложений в целях гармонизации внутренней информации 
предприятия.  
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Современный этап развития экономики характеризуется процессами глобализации, 

цифровизации, модернизации и устойчивого развития. Все эти процессы взаимосвязаны и 
взаимообусловлены. В этих условиях на всех уровнях существует множество направлений, целей, 
задач и интересов, которые должны быть согласованы и гармонизированы для формирования единой 
стратегии развития государства, региона, отрасли, предприятия. 

Несомненно, на каждом уровне действует своя система внешних и внутренних факторов, что 
определяет индивидуальность объекта. Все это требует гармонизированного подхода к экономике и 
управлению экономическими системами на всех уровнях.  

Гармонизация экономических процессов, отношений, товаров -– это взаимное согласование, 
сведение в систему, унификация, координация, упорядочение, обеспечение взаимного соответствия 
разных мер, действий, мероприятий экономического характера [6]. 

По мнению А.С. Муратова теория гармонии в экономике, теория гармонизации в управлении и 
гармонизационный подход в экономике и управлении экономическими системами находится на этапе 
становления, начальной стадии своего развития. Гармонизационный подход к управлению 
организацией (предприятием) – подход, обеспечивающий её гармоничное развитие. Это 
скоординированная деятельность по руководству и управлению организацией применительно к 
гармоничности её развития, которая включает: разработку политики в области гармоничного 
развития, планирование гармоничности развития (установление целей и определение необходимых 
операционных процессов), управление гармоничностью развития (выполнение требований к 
гармоничности развития), обеспечение гармоничного развития (создание уверенности, что 
требования к гармоничности будут выполнены) [5]. 

Динамичное развитие процессов цифровизации требует гармонизационного подхода в 
организации производства, труда и управления на современных предприятиях.   

В СССР в понятие «рабочее место» входили следующие элементы: трудовая деятельность; 
рабочая операция (сама работа); коллектив или исполнители; оснащенность рабочего места 
(технические средства) [1].  

В нормативных документах единого понятия нет. В ТК РФ в статье 209 рабочее место 
понимается как «место, где работник должен находиться или куда ему необходимо прибыть в связи с 
его работой и которое прямо или косвенно находится под контролем работодателя» [7]. Данное 
определение характеризует социально-трудовые отношения в области охраны труда. В статье 57 ТК 
РФ говорится о том, что обязательным требованием при заключении трудового договора должно 
быть прописано место работы – «с указанием обособленного подразделения и его местонахождения» 
[7]. Но при этом не дается четкого определения понятия «место работы», в связи, с чем можно под 
этим понятием предполагать, как территориальную принадлежность предприятия, так и название 
самой организации (структурного подразделения с указанием его месторасположения). Таким 
образом, рабочее место на основании ТК можно определить, как «места», в которых работник 
находится (бывает) по заданию руководителя (работодателя). Данное определение наиболее 
характерно для работников с выездным характером работы, что касается надомников и 
дистанционных работников, то термин «рабочее место» теряет указанный смысл, т.к. в данном случае 
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работнику нет необходимости являться на рабочее место. Особенностью дистанционной работы 
является использование информационно-телекоммуникационных сетей, а надомник организует 
рабочее место на дому, но при этом рабочее место также должно соответствовать основным 
требованиям в области охраны труда. 

В условиях развития цифровой экономики С.А. Жмылев, О.О. Кулаченко под рабочим местом 
понимают «совокупность программных продуктов, обеспечивающих взаимодействие человека с 
электронно-вычислительной техникой» [3]. Авторы выделяют следующие показатели для оценки 
виртуального рабочего места: объем дисковода с целью хранения данных; время, затраченное на 
ожидание входа в виртуальное рабочее место (важный показатель при условии частой смены 
пользователей); централизованное обслуживание рабочего места; работа с графикой; модификация 
своего окружения [3]. 

В связи с переходом к цифровой экономике появляются новые понятия – «цифровое рабочее 
место», «виртуализация рабочих мест», «цифровое рабочее пространство» и т.д. Появление данных 
понятий обусловлено тем, что многие руководители целенаправленно предоставляют работникам 
гибкое рабочее пространство, т.е. дают возможность подключиться с любого устройства 
(компьютера, ноутбука, планшета, телефона) и в любой точке. Основными причинами создания 
гибкого рабочего пространства являются следующие: выбор сотрудниками удобного устройства или 
нескольких устройств; установка платформ для совместной работы с партнерами, поставщиками и 
заказчиками; внедрение различных решений с целью обеспечения виртуализации и информационной 
безопасности; создание единой внутренней информационной базы для работников; а также 
выполнение той или иной работы в кратчайшие сроки. В большинстве случаев в качестве основного 
устройства выступает телефон работника, т.к. всегда можно ознакомить сотрудника с новой 
информацией в кратчайшие сроки на привычном для него устройстве. 

По мнению Р.П. Колосовой, «цифровое рабочее место» одновременно является технологией, 
орудием труда, рабочим местом, средой взаимодействия, а также производственным результатом и 
механизмом оценки этого результата [2]. 

В 2012 году компанией Forester Consulting было проведено исследование среди мировых 
ведущих специалистов в области IT- технологий, от работы которых зависит принятие решений. В 
качестве основных преимуществ для предприятия в результате применения мобильных устройств 
или мобильных приложений являются следующие (рис. 1): повышение производительности труда 
(59%); уменьшение времени на то чтобы сотрудник быстрее отреагировал и принял решение (57%); 
усовершенствование возможностей совместной работы (51%); повышение гибкости бизнеса (49%); 
повышение уровня удовлетворенности сотрудников (47%) и т.д. [2]. Руководители предприятий 
отмечают, что благодаря разработке и созданию виртуального рабочего пространства и обеспечения 
мобильного доступа, прослеживается четкая тенденция в быстром принятии решений на разных 
уровнях, возникновение чувства сопричастности у работников, а также минимизация времени на 
поиск нужной информации. По мнению экспертов и руководителей предприятий около 20% рабочего 
времени сотрудники теряют на поиск информации, около 51% руководителей отмечают, что 
недостаток доступа к внутренним данным не дает возможность работникам принимать 
своевременные решения. 

Виртуализация рабочего пространства является неотъемлемым иснтрументом развития 
предприятия. Применение той или иной технологии, выбор компании, занимающейся установкой 
приложения и обслуживанием становятся первостепенными задачами для руководителей 
предприятий. 
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Рисунок 1. Основные преимуществадля предприятия в результате применения мобильных 

устройств или мобильных приложений. 
 
Несмотря на быстрые темпы развития данного направления, существуют острые проблемы, на 

которые должно быть обращено пристальное внимание экспертов, ученых и законодателей. В связи с 
этим, к первостепенным задачам целессобразно отнести следующие: разработка понятийного 
аппарата в условиях развития цифровой экономики; регулирование и формирование новых 
социально-трудовых отношений в России; повышение производительности труда в условиях 
развития цифровой экономики; обеспечение экономической и информационной безопасности на 
предприятиях и т.д. 
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Түйіндеме. Қазіргі таңдағы экономиканың жəне жаңа цифрлық технологияның дамуына 

байланысты көп жағдайда электрондық құралдарды пайдалану арқылы кез келген операцияны жүзеге 
асырамыз. Қарапайым тауарды сату барысында да электрондық шот фактураны қолданамыз. Ал 
электрондық шот фактураны (ЭШФ) арнайы талаптарға сай толтыру міндетті болып табылады. Сол 
талаптардың бірі ретінде сыртқы экономика қызметінің тауарлар номенклатурасын (СЭҚ ТН) 
толтыру. СЭҚ ТН арқылы тауарлардың дүниежүзілік бақылауын жүзеге асыру мүмкіндігі бар. 
Қазақстанға келген немесе Қазақстаннан кеден арқылы шығатын тауарларды арнайы кодсыз бақылау 
мүмкін емес. Сонымен қатар, СЭҚ ТН коды арнайы уақыт сайын алып қоюлар тізбесі арқылы өзінің 
шығу белгісін өзгертеді. Оған мысал, ЕЭК Кеңесінің 2019 жылғы 19 желтоқсандағы № 109 
шешімімен өзгерісі. 

Кілт сөздер: бухгалтерлік есеп, СЭҚ ТН, электрондық шот фактура, тауардың сатылуы, тауарды 
сатып алу, үйлестірілген жүйе. 

 
Бухгалтерлік есеп кəсіпорында болып жатқан қаржылық операцияларды қағаз жүзінде ұсыну 

немесе құжатпан куəландыру болып табылады. Сол себепті де, кəсіпорындағы сатып алынған немесе 
сатылатын тауарлар құжат арқылы қабылданғанда көптеген талаптар қарастырылады. Тауардың 
сатып алынуы немесе сатылуы қазіргі таңда орта жəне үлкен кəсіплорындарда тікелей электрондық 
құжаттар арқылы жүзеге асырылады. Сонымен қатар электрондық құжаттар жалпыға түсінікті болу 
мақсатында арнайы талаптар бар жəне сатылған немесе сатып алынған тауарларды дүние жүзілік 
бақылау мақсатында əр тауарға арнайы СЭҚ ТН бекітілген[1]. 

2016 жылдың 11 қаңтарынан бастап көптеген бухгалтерлер алдында күтпеген міндет пайда 
болды - өткізілетін жəне сатып алынатын тауарлар бойынша олардың алып қою тізбесіне кіруін 
тексеру үшін КО СЭҚ ТН кодын анықтау. Сыртқы экономикалық қызметтің қатысушылары болып 
табылмайтын кəсіпорындар үшін бұл міндет көптеген қиындықтар мен мəселелерді тудырады. Ең 
бастысы-іске асырылатын номенклатура үшін болжамды кодты дұрыс анықтау. 2017 жылдың 1 
қаңтарынан бастап Еуразиялық экономикалық одақ аумағында ЕАЭО СЭҚ ТН (жіктеуіштің жаңа 
редакциясы) қолданылады[1]. 

СЭҚ ТН мəнін толығымен ашу үшін алып қоюлар тізбесі жəне алып қоюлар тізбесіне кіретін 
тауарлар бойынша ЭШФ толтыру ерекшеліктерін қарастыру маңызды болып табылады. 

Алып қоюлар тізбесінің пайда болу себебі 2015 жылғы 12 қазанда Қазақстан Республикасының 
Дүниежүзілік сауда ұйымына (ДСҰ) кіруі туралы хаттама ратификациялануы. 

Қазақстанның ДСҰ – ға кіру шарттарының бірі бірқатар тауар позициясы – алып қоюлар тізбесі 
бойынша тарифтік міндеттемелер болып табылады, ДСҰ жағдайында əкелу мөлшерлемесі 
Еуразиялық экономикалық одақтың Бірыңғай кедендік тарифі (БКТ) шеңберінде қолданыстағы 
кедендік баждардан төмен. Тарифтік преференциялар 3 877 тауар позициясы бойынша қабылданған, 
2016 жылы преференциялар тек тізімнің бір бөлігіне ғана қолданылған - 1347 тауар позициясы[2]. 
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Мұндай жағдайларда АЭС аумағына тауарларды импорттау Қазақстан Республикасының аумағы 
арқылы экономикалық жағынан тиімді екені анық. Бұл ретте ЭЫҰ – ға мүше басқа мемлекеттердің 
импорттаушылары тең емес жағдайларда көрсетіледі, бұл Еуразиялық экономикалық одақтың 
нормаларына қайшы келеді. Əкелу баждары отандық өндірушілерді қорғау үшін демпингке қарсы 
шаралардың құралы ретінде де қолданылады. Тауарлардың жекелеген түрлері бойынша 
төмендетілген баждар ішкі өндірісті дамыту үшін кедергі келтіруі мүмкін. 

Бұл жəне Қазақстанның ДСҰ-ға кіруіне байланысты басқа да мəселелерді шешу үшін 2015 
жылдың соңында бірқатар халықаралық шарттар жасалды. 2015 жылдың 16 қазанында Бурабай 
қаласында ЕАЭО мүшелері қол қойған "Еуразиялық экономикалық одақтың кедендік аумағына 
тауарлардың əкелінуі мен айналысының кейбір мəселелері туралы" хаттама Қазақстанның ДСҰ-ға 
кіруіне байланысты ЕАЭО аумағында жекелеген тауарлардың қозғалу тəртібін анықтайды. Қазақстан 
Республикасы Хаттама шеңберінде бірқатар міндеттемелер қабылдады: 

• Қазақстан Республикасының аумағында айналыс кезінде алып қоюлардың тізбесіне кіретін 
тауарлардың есебін ұйымдастыру. 

• Алып қоюлардың тізбесіне енгізілген жəне əкелу баждарының төмендетілген ставкалары 
бойынша (тізбеде көзделген ставкалар бойынша) Қазақстанға əкелінген тауарларды БЭЖ-ге мүше 
мемлекеттердің аумағына əкетуге жол бермеу. 

Осылайша, тізбеге кіретін тауар Қазақстанға импортталуы мүмкін: 
• Немесе баждың төмендетілген ставкалары (ДСҰ ставкалары) бойынша); 
• Немесе кедендік баждың стандартты мөлшерлемелері бойынша (ЕАЭО БКТ)[3]. 
"Электрондық шот-фактуралардың ақпараттық жүйесінде электрондық нысанда шот-

фактураларды жазып беру қағидаларын бекіту туралы" ҚР ҚМ 2018 жылғы 23 ақпандағы № 270 
бұйрығына сəйкес: Тізбе – ЕАЭО мүше болып табылмайтын мемлекеттердің аумағынан Қазақстан 
Республикасының аумағына əкелінетін, оларға төмендетілген баж ставкалары, сондай-ақ осындай 
мөлшерлемелер мөлшерлері қолданылуы мүмкін тауарлардың тізбесі[1]. 

ЕАЭО Кеңесінің 14.10.2015 жылғы № 59 "Дүниежүзілік сауда ұйымына қосылу шарты ретінде 
қабылданған міндеттемелерге сəйкес Қазақстан Республикасының кедендік əкелу баждарының 
ставкалары қолданылады, Еуразиялық экономикалық одақтың Бірыңғай кедендік тарифі баждарының 
мөлшерлемелерімен салыстырғанда неғұрлым төмен жəне осындай баж мөлшерлемелерінің 
мөлшерлері" шешімімен осындай тауарлардың тізімі анықталды. ЕАЭО СЭҚ ТН коды жəне атауы 
Тізбеге енгізілген тауарлар-Қазақстан Республикасының аумағына ЕАЭО мүше мемлекеттердің 
аумағынан əкелінген тауарлар, сондай-ақ Қазақстан Республикасының аумағында өндірілген, ЕАЭО 
СЭҚ ТН коды жəне атауы Тізбеге енгізілген тауарлар. 

ЕЭК Кеңесінің 14.10.2015 жылғы №59 шешімі негізінде əрекет ететін ЕТТ ставкаларымен 
салыстырғанда ҚР-да төмен əкелу кедендік баждары (ДСҰ) қолданылатын тауарлар тізбесіне 
өзгерістер ЕЭК Кеңесінің 2019 жылғы 19 желтоқсандағы № 109 шешімімен енгізілген[2]. 

Алып қою тізбесіне енгізілген тауарды өткізу кезінде салық төлеушілерде шот-фактура 
электрондық түрде жазу бойынша міндет туындайды. Мұндай тауарлар бойынша электрондық шот-
фактураларды ресімдеу кезінде құжатты толтырудың кейбір ерекшеліктерін ескеру қажет. 

Алып қоюлар тізбесіне кіретін тауарларды өткізу кезінде ЭШФ толтыру ерекшеліктерін 
қарастырайық.  ЭШФ толтыру кезінде 2-бағанда тауарлар, жұмыстар, көрсетілетін қызметтер 
бойынша деректер G бөлімінде көрсетілген шығу тегінің белгісінің мəніне ерекше назар аудару 
қажет. Шығу белгісі ретінде 1-ден 6-ға дейінгі цифрлық мəні көрсетіледі. 

Алып қоюлар тізбесіне кіретін тауарлар мынадай мағынаға ие болуы мүмкін: 
- 1-ЕАЭО мүше елдерден ҚР аумағына əкелінген тауарлар; 
- 3-ҚР аумағында өндірілген тауарлар. 
- 2 жəне 4 белгілер алып қою тізбесіне кірмейтін Тауарлар үшін белгіленеді. 
- 5 белгісі 1-ден 4-ке дейінгі белгілермен жіктеуге болмайтын"өзге" тауарларға беріледі. 
- 6 белгі – жұмыстар мен қызметтерді іске асыру кезінде[1]. 
Егер кəсіпорынның жіктеме қызметін көрсететін кедендік ресімдеу жөніндегі мамандарға жүгіну 

мүмкіндігі болса, онда мамандарға жүгіну тиімді. Егер мұндай мүмкіндік болмаса, онда жіктеуді өз 
бетінше орындауға тура келеді.  

Тауарларды бірыңғай жіктеу трансшекаралық мəмілелерге қатысушыларға жəне операцияны 
бақылайтын мемлекеттік органдарға қажет. Бұл міндетті Халықаралық саудаға қатысушы барлық 
елдер өздері үшін белгілі бір нысанда шешті.  Қазақстанда қолданылатын ЕАЭО СЭҚ ТН жіктеуіші 
халықаралық жіктеуіштерге негізделген, онда сол базалық тəсілдер мен кодтау жүйесі (белгілі бір 
деңгейде) қолданылған. 
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Тауар жіктеуіштерінің түрлері жəне оларды əзірлеу тарихы. 
1988 жылы Дүниежүзілік сауда ұйымы Тауарларды сипаттау мен кодтаудың үйлестірілген 

жүйесін (Harmonized Commodity Description and Coding System, бұдан əрі – ГС) əзірледі. ГС 21 
секцияны, 96 тарауды жəне 5 мыңнан астам тақырып пен бастырғыштарды қамтитын, 
номенклатураны шығу/өндіру тəсіліне, өнімнің химиялық құрамы мен пайдалану мақсатына 
байланысты топтарға логикалық бөлу қағидаттары бойынша құрылған ағаш тəрізді иерархиялық 
құрылым болып табылады[1]. 

Үйлестірілген жүйедегі тауарларды жіктеу принциптері: 
элементтер əр топта оларды бір белгімен біріктіреді. Жіктеудің барлық буындары дербес болып 

табылады; 
тауарлар бір мезгілде тек бір басты белгісі бойынша жіктеледі; 
жіктеу алдымен неғұрлым жалпы белгілері бойынша, содан кейін неғұрлым егжей-тегжейлі 

(ерекше) жүзеге асырылады[1]. 
ГС жүйесіндегі тауар коды араб цифрларымен көрсетіледі жəне 6 цифрдан тұрады. Бірінші екеуі 

тарауды сəйкестендіреді, екінші екеуі – тақырып, соңғы сандар – бөлім (тауар позициясы). Мысалы, 
ГС өнімнің коды" үрме бұршақ " - 070820, "сұлы" өнімі 100410 "тұқымдық сұлы" немесе 1000490 
"тұқымдық сұлы"ретінде жіктелуі мүмкін. 

Үйлестірілген жүйе номенклатураның көптеген ұлттық жіктемелерінің негізінде жатыр. Қазіргі 
уақытта жүйелеуді оның негізінде 180-нен астам ел атқарады. Тауарларды кодтаудың үйлестірілген 
жүйесі, егер бұл қажет болса, мысалы, мемлекеттің қажеттіліктерін қамтамасыз ету үшін 
(статистикалық мақсаттарда, кеден тарифтерін жəне т.б. орнату мақсатында) ДСҰ қатысушыларының 
ұлттық заңнамасы шеңберінде кодты ұлғайту (оны нақтылау) мүмкіндігіне жол береді. Бұл ретте 
кодтың алғашқы алты белгісі ұлттық сыныптамаларда өзгерістер мен толықтыруларсыз қолданылуы 
тиіс. 2017 жылдың 1 қаңтарынан бастап Үйлестірілген жүйенің (Harmonized System 2017) жаңа 
редакциясы қолданылады[2]. 

Еуропалық Одақта "құрамдастырылған номенклатура (құрамдастырылған номенклатура CN 
CN)" стандарты - ДСҰ МС-ға негізделген ЕО тауарларының жіктеуіші пайдаланылады. Тауардың 
CN-коды 8 символдан тұрады, оның алғашқы 6-сы ДСҰ МС бойынша тауар кодына сəйкес келеді. 
ЕО-да кедендік тарифтерді айқындау үшін СЭҚ ТН-код (қоғамдастық тарифін қорғау бойынша; 
Еуропалық Қоғамдастықтың интеграцияланған Кедендік тарифі) пайдаланылады. 

ССРО-да мемлекет ДСҰ-ға қосылғаннан кейін ДСҰ ГС-ға негізделген ССРО СЭҚ ТН жіктеуіші 
əзірленді. КСРО ыдырағаннан кейін қатысушы елдер ТМД СЭҚ ТН қабылдады (1997 жылдан бастап 
қолданылады). 

ЕАЭО қатысушы елдер Кеден одағы құрылған сəттен бастап КО СЭҚ ТН жіктеуішін 
пайдаланады. 2017 жылдың 1 қаңтарынан бастап Кеден одағына мүше-мемлекеттер жіктеуіштің жаңа 
редакциясын - ЕЭО СЭҚ ТН пайдалануға көшеді. Бұл классификаторлар ДСҰ ГС кодтарының 
жүйесіне негізделген, бірақ үлкен детализацияға ие. Мысалы, КО СЭҚ ТН (ЕАЭО СЭҚ ТН) 10 
таңбалы кодтар қолданылады. Жалпылама жəне толығырақ түсіну үшін 1-сурет ұсынылған.  

Еуразиялық экономикалық одақтың сыртқы экономикалық қызметінің тауар 
номенклатурасымен (бұдан əрі - ЕАЭО СЭҚ ТН) – бұл ЕАЭО қатысушы елдердің кедендік 
операцияларында, соның ішінде бірыңғай кедендік тарифті айқындау мақсатында қолданылатын 
сыртқы экономикалық қызметтің тауар номенклатурасының жіктеуіші. 

Еуразиялық экономикалық одақтың Бірыңғай кедендік тарифі (ЕАЭО БКТ) – бұл Еуразиялық 
экономикалық одақтың сыртқы экономикалық қызметінің бірыңғай тауар номенклатурасына сəйкес 
жүйелендірілген үшінші елдерден Еуразиялық экономикалық одақтың кедендік аумағына əкелінетін 
тауарларға қолданылатын кедендік əкелу баждарының мөлшерлемелері жиынтығы[3]. 
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Сурет-1. СЭҚ ТН-ның қалыптасуы 

 
Тауар номенклатурасының жіктеуіші Дүниежүзілік кеден ұйымының (ДСҰ МС) тауарларын 

сипаттау мен кодтаудың үйлестірілген жүйесіне жəне Тəуелсіз Мемлекеттер Достастығының сыртқы 
экономикалық қызметінің бірыңғай тауарлық номенклатурасына (ТМД СЭҚ ТН) негізделген. 

Сыртқы экономикалық қызметтің тауар номенклатурасын ЕАЭО комиссиясы бекітеді: 
- 2012-2016 жылдары "Еуразиялық экономикалық одақтың сыртқы экономикалық қызметінің 

бірыңғай тауар номенклатурасын жəне Еуразиялық экономикалық одақтың Бірыңғай кедендік 
тарифін бекіту туралы" ЕЭК Кеңесінің 2012 жылғы 16 шілдедегі № 54 шешімімен бекітілген 
жіктеуіш əрекет етті ( 31.12.2016 - КО СЭҚ ТН). 

- 01.01.2017 ж. Бастап жіктеуіштің жаңа редакциясы «Еуразиялық экономикалық одақтың 
сыртқы экономикалық қызметі үшін бірыңғай тауар номенклатурасына жəне Еуразиялық 
экономикалық одақтың бірыңғай кедендік тарифіне өзгерістер енгізу туралы» ЕЭК Кеңесінің 2016 
жылғы 10 қазандағы № 101 шешімімен бекітілген[1]. 

Тауар номенклатурасының əрбір элементінің коды, атауы, қосымша өлшем бірліктері жəне əкелу 
бажының ставкасы болады. Классификатордағы өзгерістің негізгі бірлігі килограмм болып табылады. 

ЕАЭО СЭҚ ТН 21 бөлімнен, 97 топтан тұрады жəне 15 мыңнан астам элементтен тұрады. 
ЕАЭО СЭҚ ТН кодының құрылымын қарастырар болсақ. 
ЕАЭО СЭҚ ТН бойынша тауар коды 10 белгіден тұрады жəне бес деңгейлі детализацияға ие: 
- Бірінші екі Сан бөлімді анықтайды (Жіктеуіште барлығы 21 бөлім). 
- Келесі екі тауарлар тобын анықтайды. Əдетте топ төрт белгі түрінде ұсынылады: бөлім коды 

+ топ коды. 
- Бесінші жəне алтыншы таңбалар тауар позициясының деңгейін анықтайды.  ЕАЭО СЭҚ ТН 

кодының алғашқы алты саны ГС номенклатурасына сəйкес келеді. 
- 4 жəне 5 детализация деңгейлері (8-10 код белгілері) тауар позициясын егжей-тегжейлі 

нақтылайды (егер бұл қажет болса)[3]. 
Тауардың кодтық белгілеуінің алғашқы алты элементі ДСҰ ГС номенклатурасына сəйкес, 

жетінші жəне сегізінші символдар-Еуропалық Қоғамдастықтың құрамдастырылған 
номенклатурасына, тоғызыншы белгісі ТМД СЭҚ ТН. 

Номенклатуралық позицияның нақты жіктелуі үшін тауардың құрылымы мен мақсатын (оның 
анықтаушы қасиеттерін), жұмыс принципін (негізгі функцияларды бөле білу), ол дайындалған 
материалды жақсы білу қажет, кейде тауарды дайындау технологиясын да білу қажет. 

Жүйелеу төрт негізгі өлшемге негізделген: 
- Өнім дайындалған Материал (физикалық-химиялық құрамы). 
- Бұйым түрі. 
- Тауардың мақсаты, оның негізгі функциялары. 
- Өңдеу (қайта өңдеу) дəрежесі). 
СЭҚ ТН кодын анықтау ережесі ретінде Қазақстан Республикасы Кеден кодексінің (бұдан əрі – 

ҚР ЕК) ережелеріне сəйкес СЭҚ қатысушысы кедендік шекара арқылы өткізілетін тауардың кодын 
дербес айқындайды. Тауарларды декларациялау кезінде дұрыс сыныптамау анықталған жағдайда, 
кеден органы тауарларды сыныптауды дербес жүзеге асырады ( ҚР ЕК 78-бабының 3-тармағы)[2]. 

Кеден ісі саласындағы уəкілетті тұлғалар мүдделі тұлғаның сұрау салуы бойынша тауарларды 
жіктеу туралы алдын ала шешімдер қабылдайды ( ҚР ЕК 78-бабының 8-тармағы). 

Кеден одағына мүше мемлекеттердің заңнамасында айқындалған кеден органдары оларды 
жариялауды қамтамасыз ете отырып, тауарлардың жекелеген түрлерін жіктеу бойынша шешімдер 

Үйлестірілген  

жүйе

ТМД СЭҚ тн 
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қабылдауы жəне түсініктемелер беруі мүмкін (Кеден одағы Кеден кодексінің 52 - бабының 6-
тармағы). 

Кеден органдарының ұсыныстары негізінде сыртқы экономикалық қызметтің тауар 
номенклатурасын біркелкі түсіндіруді қамтамасыз ету мақсатында Кеден одағының комиссиясы 
(Еуразиялық экономикалық комиссия) тауарлардың жекелеген түрлерін жіктеу бойынша шешімдер 
мен түсіндірмелерді қабылдайды жəне жариялайды (Кеден одағы Кеден кодексінің 7-тармағы). 

Тауарларды дербес жіктеу басталар алдында ЕЭК немесе Қазақстан Республикасының кеден 
органдары тарапынан ұқсас тауарларды жіктеу бойынша жарияланған шешімнің болуын тексеру 
қажет. 
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Түйіндеме. Бұл мақалада құрылыс саласындағы аудитті дамыту мəселелері қарастырылады. 
Құрылыс аудитінің құрамдас түрлері ұсынылған. Тексеру блоктарын жəне өзара байланысты 
рəсімдер тізбесін бөле отырып, құрылыстағы аудиторлық тексерудің тереңдетілген жəне кеңейтілген 
бағдарламасы ұсынылды. Құрылыстағы қаржылық есептілікті алдын ала зерттеу əдістері берілді. 

Кілт сөздер: құрылыс аудиті, аудит, əдістеме, бағдарлама, əдіс. 
 
Бүгінгі таңда отандық аудит мүдделі пайдаланушыларды сенімді ақпаратпен қамтамасыз етуде 

маңызды рөл атқаратын қазіргі заманғы экономика институты болып табылады. Сондай-ақ, аудитті 
жүргізудің, оның ішінде құрылыс жүргізудің салалық əдістемелерінің болмауы да жедел шешуді 
талап ететін маңызды проблема болып табылады. Аудиттің салалық бағыты жүргізілетін аудиторлық 
рəсімдердің сапасы мен тиімділігін арттыру кепілі болып табылады. Күрделі құрылыс өндірістің 
барлық салаларында негізгі қорларды дамытудың маңызды құрамдас бөлігі болып табылады [1, 5 б.]. 

Құрылыс өндірісінің технологиясы шаруашылық жүргізуші субъектілердің аналитикалық жəне 
синтетикалық есебін ұйымдастыруға əсер ететін бірқатар ерекше ерекшеліктерге ие [2, б. 6]. 

Объектінің құрылыс аудиті жүргізілетін немесе жүргізілген құрылыс жұмыстарының сапасы мен 
көлемін тексеру, сондай-ақ жүргізілген жұмыстардың жəне пайдаланылған құрылыс 
материалдарының нақты құнын жəне мердігер беретін атқарушы құжаттаманың деректерін 
салыстыру үшін жүргізіледі. Сондай-ақ сапалы тексеру қаржы-техникалық аудит пен қаржы-
техникалық мониторингті қамтуы мүмкін. 

Құрылыс аудитінің түрлері. Тапсырыс берушінің мақсаттарына байланысты құрылыс аудитінің 
мынадай түрлері жүзеге асырылады:  

• Аудит жүргізу кезінде объектіде жүзеге асырылған жұмыстардың сапасына, көлеміне жəне 
құнына құрылыс аудиті.  

• Объектіні салу, жөндеу немесе қайта жаңарту жобасын іске асыру барысында оңтайлы 
кезеңділікпен жүзеге асырылатын жəне мыналарды қамтитын объектінің тұрақты құрылыс аудиті:  

- жүргізілетін жұмыстардың сапасын тексеру;  
- мердігерлер төлеуге ұсынатын атқарушылық сметалық құжаттаманы тексеру;  
- мердігердің деректерін нақты көлемдермен жəне жүргізіліп жатқан жұмыстар мен 

пайдаланылатын құрылыс материалдарының құнымен салыстыру.  
Аудиторлық тексеру-бұл өте күрделі процесс. Аудитор өз жұмысының жоғары сапасына қол 

жеткізуге ұмтылуы тиіс (яғни аудиторлық тəуекелді барынша азайту). Коммерциялық ұйым болып 
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табылатын аудиторлық фирма шығындарды барынша азайтуға ұмтылады. Бір мезгілде шығындардың 
минимумына жəне аудиторлық тəуекелдің минимумына қол жеткізу мүмкін емес екені анық. Өйткені 
аудиторлық тəуекелдің төмендеуі таңдау көлемінің ұлғаюымен (еңбек шығындарының өсуімен) не 
анағұрлым тəжірибелі мамандарды тартумен (құнның өсуімен) сөзсіз байланысты.  

Құрылыс аудиті бірнеше компоненттерді қамтиды (1-сурет): 
 

 
1-сурет. Құрылыс аудитін құраушылар 

 
Осылайша, аудитор алдында оңтайландыру міндеті тұр: қолайлы тəуекел деңгейінде аудит 

жүргізуге арналған шығындарды азайту немесе қолайлы еңбек шығындары кезінде аудиторлық 
тəуекелді азайту. Аудиторлық тексеру жүргізудің оңтайлы нұсқасына жақындау үшін оны тиісті 
түрде жоспарлау қажет. Сондықтан, жоспарлау мақсаты – аудиторлық тексеру жүргізуді мүмкін 
болатын аудиторлық тəуекел мен аудит жүргізуге жұмсалған шығындардың арақатынасы 
тұрғысынан ең жақсы (оңтайлы) түрде қамтамасыз ету деп айтуға болады. Жоспарлау мəні аудиторға 
мүмкіндік береді: 

1) аудиторға бухгалтерлік есеп беру туралы дұрыс жəне объективті пікір қалыптастыруға 
мүмкіндік беретін жеткілікті дəлелдемелер санын алуға;  

2) аудиторлық қызмет көрсету нарығында бəсекеге қабілеттілікті сақтауға мүмкіндік беретін, 
жүргізілген тексерулерге арналған шығындарды ақылға қонымды шектерде ұстауға; 

3) клиентпен жақсы өзара қарым-қатынасты қамтамасыз етуге мүмкіндік беретін жəне ақылға 
қонымды құн бойынша жұмыстарды сапалы орындауға мүмкіндік беретін, клиентпен 
түсініспеушіліктен құтылуға тиіс [3, 230 б.]. 

Аудиторлық ұйым жəне жеке аудитор өз жұмысын тексеру тиімді жүргізілетіндей етіп 
жоспарлауға міндетті. Кешенді əдістеменің құрамдас элементтері: құрылыс операцияларын жүзеге 
асыру кезінде қолданылатын шарттар аудитінің əдістемесі; операцияларды жүзеге асыру кезінде 
нормативтік құқықтық актілердің сақталуын тексеру əдістемесі; бухгалтерлік есеп аудитінің 
əдістемесі болып табылады. Аудитор аудиттің қолданылатын əдістемесі мен технологиясына 
негізделе отырып, аудит бағдарламасын құрастыруы жəне құжатпен ресімдеуі қажет. 230 хас-да 
"құжаттама" аудитор аудиторлық есепті растайтын дəлелдемелерді, сондай-ақ аудит хас-қа сəйкес 
жүргізілгендігіне дəлелдемелерді ұсыну кезінде маңызды мəні бар мəліметтерді Құжаттамалық 
ресімдеуі тиіс екендігі көрсетіледі [3, 230 б.]. 

Аудитор қолданылатын аудит əдістемесі мен технологиясын негізге ала отырып, аудиттің жалпы 
жоспарын жүзеге асыру үшін қажетті жоспарланған аудиторлық рəсімдердің сипатын, уақыт 
шеңберін жəне көлемін анықтайтын аудит бағдарламасын жасауы жəне құжаттамалық ресімдеуі 
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қажет (1 кесте). Зерттеушілердің айтуынша, ұйымда аудит объектісінің болуы жəне ұйымның аудит 
жүргізу ниеті аудитор аудиторлық тексеруді жүзеге асыруға кірісетінін білдірмейді [4-9]. 

Алдын ала кезең жалпы ұйымдастырушылық сипатқа ие. Осы кезеңде аудиторлық ұйымның 
басшысы аудиторлық ұйымның бұйрығымен құрылыс ұйымындағы аудит үшін жауапты 
орындаушыны тағайындайды. Сондай-ақ осы кезеңде аудитті жүргізу уақыты мен орны мəселелері 
шешіледі. Осы кезеңде операциялардың заңдылығы жүйесіне тестілеу жүргізілуде. 

1 кесте 
Құрылыстағы аудиторлық тексеру бағдарламасы 

№ Процедуралар тізбесі Ақпарат көзі (немесе 
аудиторлық дəлелдер) 

Қолданылатын тəсілдер 

1 Келісім-шарттардың болуы жəне дұрыс 
ресімделуі 

Келісім-шарттар Құжаттаманы тексеру 
 

2 Операциялардың заңдылығын тексеру Нұсқаулар, заңдар, 
қаулылар, салық 
декларациялары, 
лицензиялар 

Құжаттарды растау, тексеру 

3 Ішкі бақылауды жүргізудің дұрыстығын 
тексеру 

Келісім-шарттар, 
нұсқаулықтар, бас кітап 

Құжаттаманы тексеру 
 

4 Қорытынды айналымдарды жəне 
кредиттік жабылмаған позицияларды 
салыстыру 

Келісім-шарттар Құжаттаманы тексеру 
 

5 Қорытынды айналымдарды жəне 
кредиттік жабылмаған позицияларды 
салыстыру 

Басты кітап Аналитикалық рəсімдер, 
арифметикалық 
есептеулерді тексеру 

6 Жыл соңына кредиторлар тізіміне шолу, 
негізгі жеткізушілер бойынша сальдоны 
салыстыру жəне растау

Жылдық бухгалтерлік есеп Құжаттарды растау, тексеру 

7 Толық объектінің дұрыс қалыптасуын 
тексеру 

Есептер, келісім-шарттар Арифметикалық 
есептеулерді қайта есептеу, 
тексеру 

8 Шығындарды толық құнға енгізудің 
құрамы мен негізділігін тексеру 

Бастапқы бухгалтерлік 
құжаттар, тауарлар 

Құжаттарды растау, тексеру 

9 Курстық айырмашылықтарды 
есептеудің дұрыстығын жəне олардың 
бухгалтерлік есепте көрсетілуін тексеру 

Шетелдік өнім 
берушілермен есеп 
айырысудың талдамалы 
есебінің деректері, шетел 
валютасына теңге бағамы 
туралы мəліметтер, банк 
үзінділері 

Арифметикалық 
есептеулерді тексеру, 
жекелеген операцияларды 
тексеру 

10 Фактураланбаған тауарлар, жұмыстар 
мен қызметтер бойынша 
пайдаланылатын бағалау мəндерінің 
дұрыстығын тексеру 

Растайтын құжаттарды 
растайтын ұйымның есеп 
айырысуы 

Құжаттаманы тексеру 

Ішкі бақылау құралдарын тестілеу кезеңі бухгалтерлік есеп жəне операцияларды ішкі бақылау 
жүйелерінің жұмыс істеу тиімділігін ұйымдастыруды жəне бағалауды қамтиды. Бұл кезең 
аудиттелетін тұлғаның қаржылық есептілігін алдын ала зерттеуден басталуы тиіс. Есептілікті алдын 
ала зерттеу қаржылық есептілікті жалпы шолу, есептілікті жəне бас кітапты кешенді шолу, есептілік 
көрсеткіштерін дезагрегирлеу жəне операциялар түрлерін анықтау жолымен жүзеге асырылады (2-
кесте). Бухгалтерлік есеп жүйесін зерделеумен қатар, аудитор да тауарларды ішкі бақылау жүйесін 
зерттеуі керек. 

Тексерудің осы кезеңіне құрылыс компаниясын жүзеге асыру кезінде қолданылатын шарттар 
аудитінің үшінші кезеңі аяқталғаннан кейін ғана кіріскен жөн. Мұндай үйлесімнің нəтижесінде 
тұтастай алғанда аудиторлық тексерудің тиімділігі артады жəне импорттық операциялар аудитінің 
ұсынылған əдістемесінің кешенді сипаты расталады. Осы кезеңде аудиторлық дəлелдемелерді жинау, 
əдетте, инспекциялау, қайта есептеу, сұрау салу жəне талдау рəсімдерін растау жолымен жүзеге 
асырылады. 
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2 кесте  
Құрылыстағы қаржылық есептілікті алдын ала зерттеу əдістері 
 

Əдіс Мазмұны Қолдану мақсаты 
Жалпы есеп шолу Жылдық жəне аралық есептілік 

пен аралық есептіліктің барлық 
нысандарын аналитикалық 
зерттеу 

Негізгі көрсеткіштердің бар 
болуын жəне өзгеру серпінін, 
сондай-ақ көрсеткіштер 
арасындағы сəйкессіздіктер мен 
қайшылықтарды анықтау 

Есеп пен басты кітапты кешенді 
шолу 

Есептілік деректерін салыстыру 
(айналым-сальдолық ведомость) 

Есептілік деректерінің бас 
кітаптың (айналым-сальдолық 
ведомость) деректеріне сəйкестік 
дəрежесін белгілеу, 
сəйкессіздіктерді жəне 
арасындағы қайшылықтар. 

Есептілік көрсеткіштерін 
дезагрегациялау 

Есеп берудің кешенді 
(қорытынды) көрсеткіштерін 
құрамдық айналымдарға жəне 
шоттар бойынша сальдоға бөлу 

Элементтік көрсеткіштер 
бойынша есептіліктің кешенді 
(қорытынды) көрсеткіштерін ашу 
жəне олардың дұрыс қалыптасуын 
растау 

Операциялар түрлерін анықтау Операцияларды есепке алу 
шоттары бойынша айналымдарды 
жəне сальдоны анықтау 

Валюталық, операцияларды 
есепке алу шоттары бойынша 
көрсеткіштердің болуы мен 
көлемін белгілеу. 

 
Аудитор бастапқы құжаттарды тексеру үшін құжаттық тексеру əдістерін: ресми, нормативтік, 

арифметикалық тексеру, қарсы тексеру жəне өзара бақылау пайдалана алады. Ең алдымен, аудитор 
бастапқы есепке алу құжаттары мен бухгалтерлік есеп тіркелімдерін салыстыру арқылы бухгалтерлік 
есепте тауарлардың сыртқы саудасы операцияларының толық көрсетілуін тексерген жөн. 
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Түйіндеме. Мақалада, кəсіпорындардың қаржылық жағдайы туралы есептілігін талдаудың 

əдістемелері қарастырылған. Қаржылық жағдай туралы есеп – бұл құрам мен қалыптастыру көздері 
бойынша есепті кезеңнің аяғындағы кəсіпорын қаражатының жинақталған, құндық көрсетілуі. 
Қаржылық жағдай туралы есепті талдау кəсіпорынның мүліктік жəне қаржылық жағдайы туралы, 
яғни оның пайда алу үшін көздермен қамтамасыз етілуі туралы ақпарат алу мақсатында жасалады. 

Кілт сөздер: қаржылық жағдай туралы есептілік, қаржылық есептілік, халықаралық стандарт, 
капитал, талдау 

 
ҚЕХС (IFRS) 1 «Қаржылық есептілікті ұсыну» қаржылық есептілік халықаралық стандартына 

сəйкес кəсіпорынның қаржылық жағдай туралы есептілігінің басты мақсаты нақты бір күнге, яғни 
есеп беру кезеңінің соңына компанияның қаржылық жағдайын бейнелеу болып табылады [1]. 

Қаржылық жағдай туралы есепті талдау-бұл кəсіпорынның қаржылық талдауының маңызды 
кезеңі. Осы кезеңде талдаушы келесі сұрақтарға жауап береді:  

- кəсіпорынның қаржылық тұрақтылығы қандай;  
- кəсіпорында өтімділікпен проблемалар бар ма;  
- кəсіпорын қарыз жəне меншікті капиталды қаншалықты тиімді пайдаланады;  
- кəсіпорын активтерінің құрылымы қандай жəне басқалар.  
Əдетте, аналитика кəсіпорынның қаржылық жағдайын зерттеудің алты кезеңін болжайды. Əрбір 

кезең өз нюанстары бар, олар да назарға алынады [2].  
Келесі кезеңдерді ерекшелеуге болады: 
- қаржылық жағдай туралы есептің құрылымы жəне оның динамикасы; 
- компанияның қаржылық тұрақтылығы; 
- баланстың өтімділігі, яғни компанияның төлем қабілеттілігі; 
- активтер жəне олардың жай-күйі; 
- іскерлік белсенділік; 
- компанияның қаржылық жағдайы .  
Талдау есепті кезеңнің басындағы жəне аяғындағы деректерді көрсете отырып жасалатын 

қаржылық жағдай туралы есептің деректері негізінде орындалады. 
«Құрылым жəне динамика» сатысы тік талдауды білдіреді. Осы кезеңде неғұрлым маңызды 

болып табылатын жекелеген көрсеткіштердің өсу қарқыны тексеріледі жəне одан əрі олар алынған 
түсіммен жəне оның өсу қарқынымен салыстырылады. 

Қаржылық тұрақтылық бізге компания қарыз капиталына қаншалықты тəуелді екенін көрсетеді. 
Егер тəуелділік жоғары болса-бұл тəуелділік төмен болса, онда компанияның қаржылық 
тұрақтылығының жоғары деңгейі бар. Мұнда компания тұрақтылығының абсолюттік көрсеткіштері 
айналым капиталы мен компанияның меншікті қаражаты болып табылады. Есеп айырысу кезінде 
алынған Коэффициент қаржылық есеп айырысу саласындағы кəсіпорынның салыстырмалы 
тұрақтылығын анықтайды. 

Кəсіпорынның өтімділігі –компанияныңқысқа мерзімді міндеттемелер бойынша төлеу қабілетін 
көрсетеді. Бұл көрсеткіштер сондай-ақ компанияның қаржылық тұрақтылығы көрінісін толықтырады. 
Бірақ егер қаржылық тұрақтылық бізге кəсіпорынның тұрақты екенін білдірсе, онда өтімділік-бұл 
сəттегі қаржылық жағдайдың белгілі бір тесті-мұнда жəне қазір. Бұл көрсеткіштер кредиттік форс-
мажор жағдайында, мысалы, ертең кəсіпорынмен не болатынын түсінуге мүмкіндік береді. Яғни, бұл 
коэффициент, өз кезегінде, кəсіпорынның активтерінің қанша санын қысқа мерзімде іске асыруы 
мүмкін жəне компания өз міндеттемелері бойынша жауап бере алатындай екенін көрсетеді. Сондай – 
ақ өтімділіктің бірнеше көрсеткіштері бар, бірақ қаржыгерлер арасында ең танымал-бұл «абсолютті 
өтімділік» жəне «жылдам өтімділік». 

Активтерге жəне олардың жай-күйіне талдау жүргізу кезінде активтердің рентабельділік жəне 
айналымдылық көрсеткіштерін қолдана отырып, айналымдық жəне айналымнан тыс активтерді 
пайдалану тиімділігі айқындалады. Егер біз көріп отырғанымыздай, компанияда активтер өсуде – бұл 
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жақсы, бұл бизнестің дамуы мен өсуін білдіреді. Алайда, бұл өсім табыс пен пайданың өсуімен қатар 
жүруі маңызды (бұл біз есеп-қисапқа кешенді қаржылық талдау жүргізу кезінде пайда мен шығындар 
туралы есептен көре аламыз)[3].  

Міндеттемелер мен капитал көрсеткіштерінің серпіні де көп нəрсені білдіреді. Мысалы, 
меншікті капиталдың өсуі компанияның қаржылық тұрақтылығын жақсарту туралы айтатын болады 
жəне бұл барынша оң сипаттама.  

Баланс құрылымына сондай – ақ назар аудару керек-егер біз Компанияның айналым 
активтерінің салыстырмалы үлесі өсіп келе жатқанын көреміз. Бұл артық қорлардың ұлғаюын жəне 
компанияның айналым капиталын тиімсіз пайдалануды айғақтайтын жағымсыз белгі болуы мүмкін.  

Міндеттемелер мен капиталда құрылым сондай – ақ барынша маңызды-ол бізге компанияның 
қаржылық тұрақтылығымен не болып жатқанын көрсетеді. Жеке капитал үлесінің өсуі, кредиттердің 
төмендеуі, ең алдымен қысқа мерзімді міндеттемелердің үлесінің төмендеуі – бұл оң сигналдар. 
Борыштардың өсуі жəне капитал үлесінің төмендеуі-теріс.  

Кəсіпорынның іскерлік белсенділігі ресурстарды тиімді пайдалану деңгейін, сондай-ақ 
айналымның ұлғаюымен пайданың өсу қарқынының арақатынасының нəтижелерін талдауды 
білдіреді. 

Компанияның қаржылық жағдайын талдаудың міндеті компанияның мүмкіндіктерін жəне 
болашақта осы кəсіпорынның банкроттық ықтималдығын зерттеу болып табылады. Есептеу үшін 
қазақстандық нарық үшін ең қолайлы Альтман моделі пайдаланылады. 

Сондай-ақ, қаржылық жағдай туралы есептің кең жəне тар мағынада талдауын ажырату қажет. 
Тар мағынада талдау формальды-техникалық талдау ретінде анықталуы мүмкін. Мұндай 

талдаудың мақсаты-қаржылық жағдай туралы есеп баптарының ара қатынасын жəне олардың 
талданатын кəсіпорынның ішінде жəне одан тыс қалыптасатын жалпы экономикалық ахуалдан 
алшақтықтағы өзгеруін зерттеу. Мұндай талдауды жүргізу кезінде барлық назар қаржылық жағдай 
туралы есептің өзінің көрсеткіштеріне, осы ұйымның есептілігін есепке алу жəне қалыптастыру 
принциптерін сипаттайтын өзге де ақпаратқа, сыртқы ортаның жай-күйіне (инфляция деңгейі, қаржы 
ресурстарының құны жəне т.б.) назар аударылмаған. 

Талдаудың мақсаты кең мағынада - өзі бейнелейтін шаруашылық процестердің экономикалық 
мазмұны тұрғысынан қаржылық жағдай туралы есепті зерделеу. Осы процестерді түсіну үшін талдау 
барысында Қаржы-шаруашылық қызмет процесінде пайдаланылатын активтермен, міндеттемелер 
мен капиталмен байланысты құрамын, құрылымын, тəуекелдерін ашатын қосымша ақпарат 
тартылады. Нəтижесінде, ұйымның мүліктік жəне қаржылық жай-күйін аралық бағалау негізінде 
оның қаржылық тұрақтылығы жəне қаражатты пайдалану тиімділігі туралы жалпы қорытынды 
қалыптастырылады. 

Қаржылық жағдай туралы есепке талдау жүргізу кезінде екі негізгі мақсат көзделеді. 
Біріншіден, талдау жүргізу кəсіпорынның пайда табу қабілеті туралы ақпарат алу мақсаты бар. 

Бұл аспект дивидендтерді төлеу, кəсіпорынды кеңейту жəне дамыту туралы мəселелерді шешу 
кезінде принципті маңызды болып табылады. 

Екіншіден, қаржылық жағдай туралы есепті талдау кəсіпорынның мүліктік жəне қаржылық 
жағдайы туралы, яғни оның пайда алу үшін көздермен қамтамасыз етілуі туралы ақпарат алу мақсаты 
бар [4]. 

Қаржылық жағдай туралы талдаудың бірнеше əдістері бар.  
Құралдар мен олардың көздерінің құрылымындағы сапалық өзгерістер туралы, сондай-ақ 

олардың динамикасы туралы ақпаратты тік жəне көлденең талдаудың көмегімен алуға болады. 
Талдаудың тік əдісі (құрылымдық) жалпы қорытынды көрсеткіште Есептіліктің жекелеген 

баптарының үлес салмағын анықтау жəне нəтижені алдыңғы кезеңнің деректерімен кейіннен 
салыстыру мақсатында жүргізіледі. Қаржылық жағдай туралы есепті талдаудың бірінші əдісі ретінде 
оның ағымдағы кезең баптарының көрсеткіштерін өткенімен көзбен шолып салыстыру ұсынылады. 

Көлденең талдау (динамиканы талдау, уақытша немесе динамикалық) қаржылық жағдай туралы 
есеп көрсеткіштерін алдыңғы кезеңдердің көрсеткіштерімен салыстыру болып табылады. – 
Динамикадағы мақалалардың күрт өзгеруін талдау жəне есептіліктің түрлі баптарының өзгерістерін 
салыстыру. Басқаша айтқанда, бұл қысқа қорытындылар жасау үшін салыстырмалы жəне абсолютті 
түрде алдыңғы кезеңмен əрбір есеп позициясын салыстыру. 

Ұйымның қаржылық жағдайы туралы есептің көлденең жəне тік талдауы кəсіпорын қызметінің 
жай-күйі мен тиімділігін зерттеу үшін тиімді құрал болып табылады. Осы əдістің көмегімен жасалған 
ұсыныстар конструктивті сипатқа ие жəне егер оларды іске асыру мүмкін болса, ұйымның жағдайын 
айтарлықтай жақсартуға қабілетті. 
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Көлденең жəне тік талдау баптарды біріктіру жəне оны есепті кезеңдердегі құрылым мен 
динамика көрсеткіштерімен толықтыру арқылы қаржылық жағдай туралы есептен алынатын 
қаржылық жағдай туралы салыстырмалы талдау есебінде іске асырылады. Кəсіпорынның қаржылық 
жағдайы туралы есептің баптары нақты ұйымның ерекшелігін жəне басқа факторларды ескере 
отырып, талдау мақсаттарына сəйкес топтастырылады.  Əдетте активтер, əдетте, өтімділік деңгейі 
бойынша жіктеледі. 

Қаржылық жағдай туралы есепті талдаудың негізгі əдістерінің бірі біріктірілген баланс болып 
табылады. Біріктірілген баланс талдау ыңғайлылығы үшін кəсіпорынның қаржылық жағдайы туралы 
есептің біртекті баптарын біріктіру арқылы қалыптасады. Кəсіпорынның активтері бірнеше баптарға 
топтастырылады жəне осы көрсеткіштердің абсолюттік мəндегі өзгерістеріне жəне өсу қарқынына 
талдау жүргізіледі. 

Осындай салыстыру барысында тренд,  яғни кездейсоқ ықпалдар жəне кезеңдердің жеке 
ерекшелiктерiнен тазаланған көрсеткіштер динамикасының негізгі тенденцияларымен анықталады. 
Бұл талдау перспективалы, болжамды сипатты əкеледі.  

Трендтік талдау – барлық көрсеткіштер 100% деп алынатын базистік жыл деңгейінен, бірқатар 
жылдар көрсеткіштерінің салыстырмалы ауытқуын есептеуге негізделеді. Басқаша айтқанда, трендтік 
талдау əрбір есеп позициясын бірқатар өткен кезеңдермен салыстыруды жəне трендті, яғни жеке 
кезеңдердің дербес ерекшеліктері мен кездейсоқ əсерлерінен тазартылған көрсеткіштер 
динамикасының негізгі үрдісін аныұтауды көрсетеді. 

Салыстырмалы талдау – бұл фирмалардың, еншілес фирмалардың, бөлімшелердің жəне 
цехтардың жекелеген көрсеткіштері бойынша есебінің құрама көрсеткіштерін шаруашылық ішіндегі 
талдау, сондай-ақ берілген фирманың көрсеткіштерін орташа салалық жəне орташа 
жалпыэкономикалық мəліметтері бар бəсекелес фирмалардың көрсеткіштерімен салыстырғандағы 
шаруашылықаралық талдау болып табылады. 

Факторлық талдау – бұл жекелеген факторлардың (себептердің) қорытынды көрсеткіштерге 
тигізетін əсерін зерттеудің детерминдтік немесе реттелмеген тəсілдері көмегімен талдау. Сонымен 
қатар факторлық талдау қорытынды көрсеткіштерді оның құрамдас бөліктеріне жіктегенде – тура, ал 
оның жеке элементтерін жалпы қорытынды көрсеткіштерге біріктіргенде ол – кері синтез болуы 
мүмкін. 

Жоғарыда көрсетілген əдістермен қатар, қаржылық жағдайды талдауда экономикалық 
(элиминерлеу, баланстық үйлесу жəне т.б.), сондай-ақ экономикалық жəне математикалық 
статистиканың (топтау, орташа жəне салымтырмалы шама, графиктік жəне индекстік əдістер, 
корреляция, регрессия жəне т.б.) дəстүрлі тəсілдері қолданылады [5]. 

Сондай-ақ қаржылық жағдай туралы есепті талдаудың маңызды əдісі қаржы коэффициенттерін 
есептеу жəне талдау болып табылады. Қаржы коэффициенттерінің тарихы жүз жылға есептелген. 
Қаржы коэффициенттерінің бірнеше тобын бөліп көрсетеді, олардың ішінде ең бастысы: 
рентабельділік коэффициенттері, қаржылық тұрақтылық коэффициенттері, өтімділік 
коэффициенттері, іскерлік белсенділік көрсеткіштері, төлем қабілеттілігі коэффициенттері жəне 
басқалар болып табылады. Біздің ойымызша, жоғарыда аталған коэффициенттерден басқа, қаржылық 
талдау кезінде борышкердің міндеттемелерінің оның барлық активтерімен қамтамасыз етілуін, 
борышкердің міндеттемелерінің оның айналым активтерімен қамтамасыз етілуін жəне таза 
активтердің шамасын есептеу қажет. 
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ақпаратын жинау, сақтау жəне өңдеу жүйесіне əкеледі. Осыған байланысты бухгалтерлік есепке жаңа 
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Кілт сөздер: Цифрлық экономика, бухгалтерлік есеп, басқару есебі, қаржылық есеп, 
цифрландыру. 

 
Цифрлық экономиканың болашағы жəне оның дамуының қалыптасқан парадигмасы 

ресурстарды орынды тұтынуға, ғаламшардың экологиясын жақсартуға, адамзаттың өмір сүру 
ұзақтығын ұлғайтуға жəне əрине ғылым саласындағы зияткерлік базаны дамытуға бағытталуы тиіс. 
Технологиялар мен бизнес үдерістер саласындағы инновация мемлекеттердің экономикалық 
дамуының жоғары қарқынын алдын ала анықтай отырып, бəсекелестік күресте жетекші күшке 
айналды [1].  

«Цифрлық Қазақстан - 2020» мемлекеттік бағдарламасы ел экономикасын цифрлық 
трансформациялау үшін негіз болып табылады. Жаңа технологиялардың енгізілуіне жəне олардың 
барлық жаңа кəсіптерге енуіне қарай барлық қызметкерлерден өз біліктілігін арттырумен үнемі 
айналысуды талап етеді. Қалыптасқан жағдайды ескере отырып, мынадай бағыттар бойынша сандық 
дағдыларды ұзақ мерзімді дамыту қажеттілігі тұр: кəсіби кадрлардың дағдыларын дамыту; жастар 
арасында жаңа технологиялар мен ғылымның тартымдылығын арттыру; шағын жəне орта бизнесті, 
мемлекеттік қызметшілерді, қарт адамдарды қоса алғанда, халықтың барлық топтары арасында 
сандық дағдыларды дамыту; өмір бойы оқу мүмкіндігін беру [2]. 

Цифрландыру əлеуметтік-экономикалық процестерді ақпараттық қамтамасыз етудің барлық 
жүйесін қозғайды. Айта кету керек, бұл жүйеде шаруашылық жүргізуші субъектілердің қызметі 
туралы экономикалық ақпаратты жинау, өңдеу жəне ұсыну функционалы бар Бухгалтерлік есеп 
маңызды рөл атқарады. Сандық экономикадағы есепке алу орны мен рөлі аса маңызды рөлге ие 
болады. Цифрландырудың технологиялық мүмкіндіктерінің əсерінен бухгалтерлік есептің 
мазмұндық, əдіснамалық жəне тұжырымдамалық негіздерін өзгерту бойынша зерттеулер жүргізу 
қажет. 

Бүгінгі күні блокчейн сияқты технологиялар есептік тіркеу жүйесі сияқты есепке алу 
əдістеріндегі серпіліс алғышарты болып табылады. Кəсіпорындар транзакциялық жазбаларды 
бірыңғай тіркелімге жазып, сақтай алады, ол бухгалтерлік ақпараттың бөлінген жəне өзара 
байланысты жүйесі ретінде ұсынылады. Тарату жүйесі мен криптографиялық қорғау арқасында 
ақпаратты бұрмалау немесе жою іс жүзінде мүмкін емес болады. Мұндай жүйе "үш есептік жазба" 
деп аталды. Бұл жағдайда телеграфтық жазбаның (мысалы, үштік) ауысуы туралы айтылмаған. 
Шаруашылық өмір фактілерінің деректер базасын тіркеу жəне сақтау тəсілі ғана өзгереді. Бұдан əрі 
мұндай жүйе қаржылық жəне қаржылық емес есептердің базасы жəне олардың шынайылығын 
тексеру жүйесі, сондай-ақ жаһандық ақпараттық экономикалық өзара іс - қимыл ортасы ретінде дами 
алады [3]. 

Есепке алу əдістері туралы айта кету керек, цифрландыру жағдайында олардың статикалық жəне 
мызғымас аспектілерінен бас тарту қажеттілігі орын алуда. Мұндай əдістердің санын арттыру 
маңызды болып табылады, бірақ есептің əдіснамалық ядросының сақталуын ескере отырып. Бұл 
есепке алудың қолданыстағы міндеттеріне қатысты пайдаланылатын əдістердің үйлесімділігін 
қамтамасыз етуге мүмкіндік береді. 

Мысал ретінде мобильді басқару есебін келтіруге болады. Ол дəстүрлі есеп əдістерін ғана емес, 
сонымен қатар басқару қызметінің шектес салалары (жоспарлау, болжау, талдау, модельдеу) 
пайдаланатын əдістемелерді белсенді түрде енгізеді. Басқару есебінде құралдарды көп нұсқалы 
пайдаланудың негізгі артықшылықтары: 
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- бағалау əр түрлі тəсілдерге сүйенуі мүмкін (нарықтық, инвестициялық, сақтандыру, баланстық, 
тарату құны пайдаланылуы мүмкін); 

- калькуляциялау үшін əртүрлі əдістемелер жəне басқару есебінде қолданылуы мүмкін, бұл 
əртүрлі есеп мақсаттары үшін өзіндік құнды анықтауға көмектеседі; 

-  қос жазбаны жəне шоттар жүйесін қолдану немесе қолданбау мүмкін; 
- баланс пен есептілікті жасау мерзімділігі мен мазмұны үнемділік принципі негізінде 

анықталады. Əртүрлі əдістемелерді қолдана отырып, болжамдық, сегменттік баланстарды жасау 
мүмкін болып табылады. 

Бухгалтерлік есептің негізгі құрауыштарын дамытуға сандық экономиканың қалыптасатын 
ортасы əсер етеді. Бухгалтерлік есеп саласындағы сарапшылардың арасында есептер жүйесіне 
перспективалы есеп шоттарын, дифференциалды, бақылау шоттарын, қаржылық емес ақпаратқа 
арналған шоттарды енгізу бойынша ұсыныстар айтылады. 

Сондай-ақ, екі жақты жазбаға балама жүйелерді қолдану мүмкіндігі туралы бұрыннан айтылады. 
Жазудың графикалық жəне униграфиялық тəсілдерінен басқа, үш жəне төрт жазба жүйелері бар. 
Деректерді өңдеу технологияларының прогресі əсерінен, сондай-ақ есеп объектілерінің елеулі өзгеруі 
себебінен бухгалтерлік есеп əдісінің басқа да элементтеріне өзгерістер болуы мүмкін. 

Тиісінше, есепке алу əдісінің элементтерін де, басқарушылық қызметтің аралас түрлерін де 
қамтитын жəне оның ақпараттық өнімінің қолданыстағы жəне жаңа міндеттерге барабарлығын 
қамтамасыз ететін есептің əдіснамалық базасын көп жақты дамыту қисынды жəне орынды болып 
табылады. Цифрлық экономиканың дамуы жағдайында айтарлықтай өзгерістерге жəне есепке алу 
объектілеріне ұшырайды. Мұның түсіндірмесі бизнестің экономикалық жағын ғана емес, сонымен 
қатар əлеуметтік, экологиялық жауапкершілікті, корпоративтік басқарудың жүйелілігі мен сапасын, 
құнды жасау үшін базаны қамтамасыз ететін ұйымдастырушылық, адами, инновациялық, беделдік 
капиталдар сияқты қаржылық емес объектілердің болуын сипаттайтын көрсеткіштердің өсіп келе 
жатқан саны болып табылады. 

Сондай-ақ активтердің, міндеттемелер мен капиталдың жаңа гибридті жəне түрлендірілетін 
нысандарының пайда болуы есебінен объектілер шеңберінің кеңеюін атап өту қажет: крипто-
валюталар, ақылды активтер, ақылды келісім-шарттар, аралас инвестициялау құралдары, Қаржы 
мəмілелерінің жаңа нысандары, қаражаттың электрондық ағындары, виртуалды монетарлық жəне 
монетарлық емес құндылықтар бірліктері жəне т. б. олардың есепте көрсетілуі есепке алу 
объектілерін жүйелендіру мен таксономияның жаңа қағидаттарын қалыптастыруды, тану 
критерийлерін, метрикаларды жəне экономикалық ақпаратта көрсету.  

Цифрландыру жағдайында өзінің өзектілігін сақтау үшін бухгалтерлік есеп экономикалық 
ақпаратты алу, өңдеу жəне беру жүйесінің элементі ретінде позициялануы тиіс. Экожүйедегі 
бухгалтерлік есептің орнын, рөлін жəне функционалын нақты көрсету қажет. Əйтпесе, ол қазіргі 
заманғы технологиялық жəне мультифункционалды цифрлық ақпараттық жүйелерде "еру" тəуекеліне 
ұшырайды, өйткені бұл жүйелер серпінді дамып, өзінің қолданылу аясын айтарлықтай агрессивті 
кеңейтеді. 

Бухгалтерлік есептің ішкі құрылымы маңызды болып табылады. Оның жаңа жəне сұранысқа ие 
түрлерін бөлу қажет. Осыған байланысты негізгі үрдістер мыналар болып табылады: есепке алудың 
қазіргі түрлерін жақындастыру, стратегиялық, бейімделген, көп мақсатты, креативті, зияткерлік жəне 
т. б. сияқты жаңаларын ерекшелеу əрекеттері. 

Сыртқы жəне ішкі есепті жақындастыру корпоративтік есептілікке Даму стратегиясы мен 
əлеуметтік жауапкершілік, бизнес-сегменттер жəне оны құру факторлары, басқару жүйесінің 
тиімділігі бөлігінде экономикалық қосылған құн құру туралы ақпаратты енгізуге көмектеседі. Ерекше 
Ақпараттық жүйелерді (стратегиялық, əлеуметтік, актуарлық, бихевиористік жəне т.б.) қалыптастыру 
себебі бойынша есепке алу түрлерін оқшаулауға байланысты идеялар жеке қарауды талап етеді. 
Оларды бөлудің орындылығы мəселелері пікірталас болып табылады,бірақ өзгеріске байланысты 
қарастыруға лайық. 

Бухгалтерлік есеп жүйесінің маңызды бөліктерінің бірі екі кіші жүйенің – қаржылық жəне 
басқарушылық есептің ақпараттық құрамдас бөлігі болып табылады. Кəсіпорынның сандық 
трансформациясын ұйымдастыруға негізделген бақылау функциясынан ақпараттық функцияға қайта 
бағдарлау байқалады. Қаржылық ақпаратты жинау мен өңдеудің жаңа көрсеткіштерін, тəсілдерін, 
сондай-ақ оны бизнестің жəне сыртқы ортаның басқа тараптары туралы ақпаратпен 
интеграциялаудың жеткіліктілігін əзірлеу қажет. 

Зияткерлік адами капитал, клиенттік база, инновациялық өнімдер, ғылыми-зерттеу жəне 
тəжірибелік-конструкторлық жұмыстардың нəтижелері жəне т. б. болатын жаңа есептік объектілерді 
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бағалау мүмкіндіктерін зерттеуді ерекше атап өтуге болады. Бұлтты технологиялар, ашық 
технологиялық платформалар, электрондық анықтамалық-ақпараттық жүйелер, бірыңғай 
халықаралық форматты жəне XBRL электрондық түрдегі қаржылық есептіліктің мазмұнын құру 
сияқты жаңа ақпараттық технологиялар əзірленуде.Бұл ұлттық бухгалтерлік есеп жүйесін құру үшін 
мүмкіндіктер туғызады,онда ұйымның ішкі бизнес-процестерінің жəне сыртқы ортаның жай-күйін 
сипаттайтын көрсеткіштер, есептің əр түрлі түрлерінің интеграциялану көрсеткіштері 
интеграцияланатын болады. 

Əдістемелер мен нақты ұсыныстарды əзірлеу кезінде теориялық нəтижелерді пайдалану қажет 
болып табылады. Оларды іс жүзінде іске асыру бухгалтерлік есеп жүйесінің тиімді дамуына ықпал 
ететін болады. Сондай-ақ экономикалық ақпаратты алу, алмасу жəне өңдеу саласындағы түбегейлі 
модификациялар негізінде есептілікте экономикалық ақпаратты есепке алу жəне ашу тəжірибесін 
жинақтау қажеттілігі бар. 

Бухгалтерлік есепті жүргізу теориясын дамыту жəне практикасын жетілдіру қазіргі 
экономикалық кеңістіктің ақпараттық əлеуетін кеңейтумен, экономиканы цифрландырумен 
байланысты. Бұл ретте ақпараттық технологиялар əдіснамада да, бухгалтерлік есеп туралы 
ғылымның қолданбалы бағытында да елеулі өзгерістер туғызады. Осыған байланысты бухгалтерлік 
есептің жаңа қажеттіліктерге сəйкес өзгеруі оны дамытудағы қажетті кезең болып табылады. Бұл 
есептеу əдісінің өзгеруі мен жақсаруы жалпы цифрландыру дəуіріндегі оның өзектілігін жоғалтпауға 
көмектеседі. 
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Аннотация.В статье рассматривается порядок управления государственными активами с 1991 

года по настоящее время. В целях обеспечения прозрачности, эффективного управления 
государственными активами изучена система планирования, мониторинга, оценки эффективности и 
контроля управления государственным имуществом. Раскрыты основные направления управления 
государственными активами. Государственное предпринимательство за последнее время приобрело 
новую форму – стратегическое корпоративное управление с участием государства.  
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С момента обретения государственной независимости Республика Казахстан направила свою 

политику на скорейшую интеграцию Казахстана в мировое сообщество и развитие рыночных 
механизмов. 

В этот период одним из приоритетов государственной политики была провозглашена 
необходимость создания института частной собственности как одного из базовых элементов 
рыночных отношений. Для достижения этой цели государство приняло за основу политику 
приватизации государственного имущества, единственного существующего вида собственности, 
вовлеченного в хозяйственный оборот. 
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В 1991 году 22 июня 1991 года был принят ЗРК № 695-XII "о разгосударствлении и 
приватизации". Этот закон определил правовые основы, правила и процедуры преобразования 
государственной собственности в Республике Казахстан, предусматривающие ее разгосударствление 
и приватизацию, и сосредоточил все практические механизмы осуществления приватизации в 
Республике Казахстан. 

На основании этого закона правительство Республики Казахстан с 1991 по 2008 год принимало 
программы по разгосударствлению и приватизации государственного имущества в Республике 
Казахстан. 

К основным результатам проводимой с 1991 года приватизационной политики, можно отнести 
следующие: 

- сформировался широкий слой частных собственников, которые были вовлечены своей 
собственностью в общий оборот капитала страны ; 

- государство передало большую часть непрофильных активов частному бизнесу, назначение 
которых не характерно для функций государства в современных рыночных условиях; 

- Республика Казахстан была признана государством с устоявшейся рыночной экономикой со 
всеми ее институтами. 

За период с 1991 по 2008 гг. в Казахстане было подготовлено и разработано шесть двухлетних 
программ приватизации. В числе которых, первые три программы делали акцент на осуществлении 
широкомасштабной приватизации, а три последующие программы были подготовлены в рамках 
Концепции управления государственным имуществом и приватизации. В целом, за указанный период 
было приватизировано 3803 государственных пакета акций и долей участия акционерных обществ и 
товариществ с ограниченной ответственностью. С помощью аукциона приватизировано 2817, через 
проведенные тендера - 680, в результате прямой адресной продаже – 171, и 135 долей были проданы 
на бирже. За данный период времени было приватизировано 38 478 имущественных комплексов, 
объектов недвижимости, незавершенного строительства, транспорта и прочих объектов. 

Управление государственными активами в 2000-е годы осуществлялось по следующим 
направлениям: 

- проведена оптимизация государственного имущества; 
- создана единая база данных государственных активов; 
- внесены изменения и усовершенствована нормативно-правовая база управления 

государственным имуществом; 
- внедрены принципы корпоративного управления в государственном секторе экономики ; 
- проведен анализ и оценка эффективности управления национальными холдингами, 

акционерными обществами (ТОО) с государственным участием, государственными предприятиями 
[1]. 

В целях эффективного управления государственным сектором экономики в отраслях, имеющих 
стратегическое значение, в период 2006-2008 гг. были созданы два крупных национальных 
управляющих холдинга (Фонд национального благосостояния "Самрук-Казына", АО "Казарго НУХ") 
и четыре национальных холдинга (АО "Зерде", АО "Парасат", АО "Арна-медиа", АО "Национальный 
медицинский холдинг"), в которых сосредоточены основные активы государства. 

Ежегодно по результатам деятельности государственных предприятий проводится мониторинг 
эффективности управления государственным имуществом, что позволяет выявлять нецелевое 
использование государственного имущества и правильность планов развития и отчетности. 

В Послании народу Казахстана от 30 ноября 2015 года "Казахстан в новой глобальной 
реальности: рост, реформы, развитие" Первый Президент Елбасы определил, что масштабная 
приватизация позволит найти внутренние ресурсы для обеспечения стабильного экономического 
роста Республики Казахстан. 

Приватизация государственного имущества и передача активов квазигосударственного сектора 
осуществляется в целях: 

- дальнейшего развития конкуренции и сокращения доли государства в экономике ; 
- укрепление отечественного предпринимательства; 
- дальнейшего развития частного бизнеса страны путем передачи государственных активов 

более эффективному собственнику. 
4 декабря 2015 года Первый Президент Республики Казахстан Н. А. Назарбаев подписал закон 

"О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты Республики Казахстан по 
вопросам публичного порядка", в котором были приняты меры по активизации процесса 
приватизации и разгосударствления. 
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В рамках настоящего Закона предусмотрено: 
1. Продажа государственных и квазигосударственных активов по справедливой рыночной 

стоимости, открыто и на конкурентной основе; 
2. Определены условия максимального участия местных и иностранных инвесторов в 

приватизации; 
3. Снятие ограничений на продажу активов национальных управляющих холдингов. 
31 марта 2014 года правительство утвердило Комплексный план приватизации на 2014-2016 

годы. 
С учетом поручений Первого Президента о внедрении новых подходов к приватизации и 

разгосударствлению Министерство национальной экономики разработало новый комплексный план 
приватизации на 2016-2020 годы и обновило перечень организаций, подлежащих приватизации и 
разгосударствлению. 

Текущий список был обновлен: 
- исключение проданных компаний, а также компаний, исключенных решениями Комиссии по 

оптимизации субъектов квазигосударственного сектора; 
- дополнения организаций по предложениям государственных органов. 
Основой для формирования этих списков являются принципы "Желтых страниц", 

предусмотренные законом "О конкуренции" и Указом Первого президента "О перечне объектов, не 
подлежащих отчуждению". 

Государственные активы можно определить как собственность, товары и права, которые 
оцениваются, принадлежат или контролируются государством и, как ожидается, будут приносить 
доход в будущем. Исходя из определения государственных активов, а также положений нормативных 
правовых актов, можно выделить несколько видов государственных активов с целью определения 
наиболее эффективных способов управления ими. 

Имущественные блага и права, принадлежащие государству, можно разделить на те, которые 
имеют материальную форму, и те, которые ее не имеют. К первым относятся объекты недвижимости, 
в том числе земельные участки и движимое имущество. Поскольку мы определили, что понятие 
государственных активов должно быть связано с возможностью получения дохода от их 
использования, это означает, что все перечисленные объекты должны соответствовать этому 
признаку как активы. 

Вторая группа - нематериальные объекты представляют собой имущественные, как правило, 
обязательственные права, деньги и др. Эти права могут быть определены как права требования 
(уплаты денег, передачи имущества, выполнения работ, оказания услуг и т.п. 

Необходимо отметить, что нами деньги отнесены ко второй группе, хотя вопрос в отношении 
денег в юридической литературе решается неоднозначно. Полемика, имеющая место на страницах 
научных юридических изданий, позволяет выделить два основных направления определения 
безналичных денег, а именно: определение двойственной природы денег и возможности признании 
безналичных денег материальными объектами или правами в зависимости от формы, эта позиция 
высказана, к примеру, Р.А. Маметовой, а также отрицание двойственной природы и констатация 
определенности, однозначности природы денег, о чем писал Ф.С. Карагусов. 

В соответствии со ст.5 Закона Республики Казахстан «О платежах и переводах денег» деньги 
выступают основным средством платежа и накопления, а также служат мерой стоимости. Деньги 
могут существовать либо в форме денежных знаков (наличных денег) либо в форме денежных 
обязательств банков, которые выражены в виде записи по банковским счетам их клиентов. Денежные 
знаки выпускаются государством в виде банкнот и монет, имеющих номинальную стоимость 
(номинал). В соответствии с данным положением отражается суть денег. 

Вторую группу можно также можно назвать финансовыми активами, так как это 
нематериальные объекты, которые оцениваются в денежной форме, и имеют денежное выражение 
при их оценке, учете. 

Деление активов государства с соответствии с Бюджетным кодексом можно провести в 
зависимости от принадлежности, или от отражения их в бюджете. 

В соответствии с п.п.10 п.1 ст.4 Бюджетного кодекса Республики Казахстан бюджетные средства 
определяются как деньги и иные активы государства, которые поступают в государственную 
собственность и расходование которых отражается в бюджете в денежной форме [2]. 

В определении значатся активы, поступление которых ожидается, либо активы, имеющиеся, но 
подлежащие расходованию. Фактически, бюджет отражает в денежном выражении приход и расход 
имущественных благ и прав в течение финансового года. 
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Формирование уставных капиталов юридических лиц с участием государства проводится путем 
выделение части государственной собственности либо в право хозяйственного ведения, либо в право 
оперативного управления, либо в собственность юридического лица. 

Причем, при выделении государством имущества в собственность юридического лица 
(созданного в форме хозяйственного товарищества, акционерного общества), оно перестает быть 
государственным, оно становится частным. Рассматриваемая ситуация не вмещается в рамки 
приватизации имущества, так как здесь не происходит купли-продажи государственного имущества. 

Государственное предпринимательство за последнее время приобрело новую форму – 
стратегическое корпоративное управление, представляющую собой управленческую деятельность 
государства в стратегически важных отраслях экономики посредством участия в юридических лицах, 
созданных в стратегически важных отраслях экономики. Объектом такой управленской деятельности 
являются юридические лица с участием государства, точнее говоря, деятельность этих юридических 
лиц по использованию активов, закрепленных за ними [3]. 

Поскольку связь с бюджетом выделенного юридическому лицу имущества не теряется (а она 
проявляется в ведении государственного управления и контроля за их использованием, а также в 
перечислении в бюджет сумм доходов от использования), постольку долевое участие государства в 
юридических лицах составляет, в конечном итоге, финансовые активы государства. 

В правовом отношении важно подчеркнуть связь финансовых активов государства с 
определением бюджетных средств, что дает возможность использовать методы государственного 
регулирования и контроля в сфере управления данными активами. 

Далее, материальные объекты можно также подразделить (по степени переноса их стоимости в 
процессе производства на стоимость готового продукта и использованию в цикле производства) на 
основные средства и оборотные средства. 

Основные средства – это материальные активы, используемые организацией для организации 
производства или поставки готовой продукции (товаров, работ, услуг), а также для сдачи в аренду 
другим организациям или использования в административных целях. Данный вид актива 
предполагает его использование в течении длительного периода времени (более одного года). 

Оборотные средства включают разнородное имущество, сырье, малоценное, быстро 
изнашиваемое имущество, потребляемое в процессе ведения деятельности хозяйствующего субъекта 
имущество, то есть материальные активы, действующие в течение короткого времени (до года). 

Выделение основных средств имеет правовое значение для организации процесса управления 
активами государства, так как ряд сделок с имуществом, составляющим основные средства 
государственных юридических лиц и юридических лиц с участием государства подлежат 
согласованию с уполномоченным органом. 

Таким образом, нами рассмотрены основные виды имущественных прав и благ, составляющих 
государственные активы, показано, что для большей части имущества государства актуальна связь с 
бюджетом, а значит, правовой режим данных активов сопряжен с особым порядком формирования, 
распределения и использования, а также с бюджетным контролем. Также в составе активов 
государства выделены основные и оборотные средства в целях дальнейшего рассмотрения 
особенностей правового режима основных средств, закрепленных за государственными 
юридическими лицами и юридическими лицами с участием государства. 
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Аннотация.В статье рассматривается прибыль как финансовый результат деятельности 

предприятия и методика ее расчета. Подробно изучено понятие прибыли с точки зрения зарубежной 
практики. Представлена расширенная классификация прибыли и виды прибыли предприятия, 
используемые в казахстанской практике при составлении отчета о прибылях и убытках. Прибыль 
формируется в процессе хозяйственной деятельности организации, и находит свое отражение на 
счетах бухгалтерского учета и финансовой отчетности.  

Ключевые слова:финансовый результат,  прибыль, доходы, расходы 
 
Прибыль может рассматриваться как денежный чистый доход предпринимателя на вложенный 

капитал, характеризующий размер вознаграждения за риск в процессе предпринимательской 
деятельности и представляющий собой разницу между совокупным доходом и совокупными 
расходами, понесенными в процессе предпринимательской деятельности [1].  

Конечной целью развития бизнеса компании и необходимым систематически воспроизводимым 
ресурсом является прибыль. Сущность данной экономической категории заключается в том, что 
необходимый уровень прибыли для организации бизнеса составляет: 

- внутренний источник текущего и долгосрочного развития, возникающий в компании; 
- показатель кредитоспособности ; 
- основной интерес собственника предприятия, так как прибыль обеспечивает возможности для 

увеличения капитала и бизнеса; 
- значимый показатель конкурентоспособности организации при наличии стабильного и 

постоянно растущего уровня прибыли; 
- гарантирует, что организация выполняет свои обязательства перед государством по 

бюджетным и внебюджетным платежам и служит источником удовлетворения социальных 
потребностей общества[2].  

Поддержание соответствующего уровня рентабельности является объективной закономерностью 
нормальной деятельности организации в условиях рыночной экономики.  

Отсутствие прибыли и ее отрицательная динамика отражают неэффективность и рискованность 
бизнеса, что является одной из основных внутренних причин банкротства.  

Целью управления прибылью является максимизация благосостояния собственников в текущем 
и будущем периоде. Это значит: 

1) получать максимальную прибыль, соответствующую используемым в организации ресурсам и 
рыночным условиям ее функционирования; 

2) оптимизировать необходимый уровень между полученной прибылью и допустимым уровнем 
риска; 

3) повышение качества основных факторов формирования прибыли; 
4) получить необходимый уровень дохода для инвестированного капитала собственниками 

организации; 
5) генерировать достаточный объем инвестиций за счет прибыли, что соответствует основным 

целям развития бизнеса; 
6) увеличение роста рыночной стоимости организации; 
7) разработать соответствующие программы участия персонала организации в распределении и 

управлении прибылью[3]. 
Рассмотрим сначала понятие прибыли с точки зрения зарубежной практики. 
Прибыль (по МСФО) – группа показателей отчета о прибылях и убытках, включающая: 
EBIT-прибыль до вычета процентов и налогов. Показатель рентабельности компании EBIT 

(Earnings Before Interest Tax) или операционная прибыль-это аналитический показатель, равный 
сумме прибыли до вычета процентов по заемным средствам и уплаты налогов. 
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EBITDA (earnings before interest, taxes, depreciation and amortization) - прибыль до вычета 
процентов, налогов, амортизации и амортизации - показатель финансового результата, который 
рассчитывается как разница между доходами и расходами, за исключением расходов, связанных с 
процентами, налогами и амортизацией. 

Показатель EBITDA является показателем операционной рентабельности компании с течением 
времени, но исключает искажающий эффект изменений процентной, налоговой, амортизационной и 
амортизационной политики. Данный показатель позволяет сравнивать компании и их операционную 
прибыль без учета структуры капитала. 

EBT- прибыль до налогообложения (до налоговая прибыль). Прибыль до налогообложения 
(EBT) отражает, сколько операционной прибыли было реализовано до уплаты налогов, в то время как 
прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT) исключает как налоги, так и процентные платежи. В 
техническом смысле учет EBT равен чистому доходу с добавленными налогами, а EBIT равен 
чистому доходу с добавленной процентной ставкой и налогами. 

NOPAT - чистая прибыль от операционной (основной производственной) деятельности 
компании после налогообложения.  

NOPAT (Net Operating Profit After Tax) - это чистая операционная прибыль после 
налогообложения, оптимальный показатель для оценки деятельности менеджеров. NOPAT также 
используется для анализа эффективности работы компании. Основываясь на NOPAT, вы можете 
выбирать между альтернативными компаниями для покупки. 

Чистая операционная прибыль после налогообложения (NOPAT) - это потенциальная денежная 
прибыль компании, если ее капитализация не была заимствована, то есть если у нее не было долгов. 
NOPAT часто используется в расчетах экономической добавленной стоимости (EVA). Он 
рассчитывается следующим образом: NOPAT = операционный доход x (1 - налоговая ставка). 

NOPAT-это более точный взгляд на результаты деятельности компаний с привлечением заемных 
средств, и он не включает в себя налоговые сбережения, которые многие компании получают из-за 
существующих долгов. [4] 

Чистая прибыль / чистый убыток - положительная (или отрицательная) разница между доходами 
и расходами за отчетный период, являющаяся конечной статьей отчета о прибылях и убытках. 

Чистая прибыль / убыток (netincome, netprofit): 
1. Прибыль предприятия, остающаяся после уплаты всех налогов и осуществления всех 

обязательных платежей; с нее взыскиваются санкции, уплаченные в бюджет и в некоторые 
внебюджетные фонды.  

2. Показатель МСФО, отражающий чистое увеличение собственного капитала в результате 
производственной (операционной) деятельности экономической единицы; обычно определяется как 
доход от деятельности за вычетом прямых и косвенных производственных (операционных) расходов. 

В казахстанской практике составления отчета о прибылях и убытках в процессе расчета 
прибыли учитывается следующие основные параметры – валовая прибыль, операционная прибыль 
(убыток), прибыль (убыток) до налогообложения, прибыль (убыток) после налогообложения от 
продолжающейся деятельности, прибыль за год, прочая совокупная прибыль, общая совокупная 
прибыль.  

Прибыль формируется в процессе финансово-хозяйственной деятельности предприятия и мы 
представляем следующие виды прибыли: 

- валовая прибыль - это разница между выручкой от реализации и себестоимостью 
реализованной продукции за тот же период. Величина валовой прибыли используется для 
характеристики деятельности производственных подразделений организаций; 

- операционная прибыль - прибыль предприятия от основной (обычной) деятельности, равная 
разнице между чистой выручкой (выручка минус затраты) и расходами по обычным видам 
деятельности (к последним относятся прямые и операционные расходы) или, между валовой 
прибылью и операционными расходами; 

- прибыль (убыток) до налогообложения - это разница между операционной прибылью, 
скорректированной на финансовые доходы и расходы, и прочими внереализационными доходами и 
расходами [5].   

Прибыль до налогообложения должна отражать конечную сумму доходов организации и сумму 
платежей, направленных на исполнение налоговых обязательств, а также сумму средств, остающихся 
в их распоряжении в виде собственных средств (в случаях, когда сумма прибыли превысила сумму 
платежей в бюджет). В результате прибыль до налогообложения выступает в качестве посредника 
между валовой и чистой прибылью. 
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Прибыль (убыток) после налогообложения от продолжающейся деятельности. Прибыль или 
убыток, полученные предприятием от переоценки долгосрочного актива (или группы выбытия), 
классифицированного как удерживаемый для продажи, который не соответствует определению 
прекращенной деятельности, должны включаться в состав прибыли или убытка от продолжающейся 
деятельности (МСФО (IFRS) 5 "Внеоборотные активы, удерживаемые для продажи, и прекращенная 
деятельность"). 

Таким образом, прибыль за год может рассматриваться как показатель, скорректированный на 
прибыль (убыток) после налогообложения от прекращенной деятельности. 

Прочий совокупный доход состоит из статьей доходов и расходов, которые не признаны в 
составе прибыли и убытка. Прочий совокупный доход в соответствии с МСФО отражается не как 
прибыль или убыток, а как капитал организации. 

Совокупная прибыль в соответствии со стандартом МСФО (IAS) 1 «Представление финансовой 
отчетности» представляет собой изменение в составе собственного капитала организации за 
отчетный период по результатам событий, которые не были связаны с действиями владельцев этой 
организации, т.е. за исключением инвестиций, сделанных собственниками (увеличение акционерного 
капитала и эмиссионного дохода), или начислений в их пользу (начисление дивидендов, выкуп 
собственных акций).  

Прибыль выполняет две функции: 
- функция оценки. Эта функция учитывает, что через отдельные значения рентабельности, а 

именно относительные и абсолютные показатели, можно определить реальную эффективность 
предприятия, качество работы и деловую активность. Благодаря доходам можно рассматривать 
различные аспекты деятельности компании, такие как производительность труда, эффективность 
использования трудовых, производственных и материальных ресурсов; 

- функция стимулирования прибыли определяет, насколько работники компании 
удовлетворены своей работой, создан ли для них социальный пакет в достаточном объеме, 
своевременно ли выплачиваются дивиденды, организует ли компания и проводит ли 
благотворительную деятельность[6]. 

Для рыночной экономики важна величина прибыли. Компания по своему усмотрению 
принимает соответствующие управленческие решения, решает глобальные проблемы и 
рассматривает варианты повышения уровня рентабельности предприятия.  

Прибыль - это денежное выражение основной части денежных сбережений, которая создается 
организациями различных форм собственности. Прибыль, как экономическая категория, 
характеризует финансовый результат хозяйственной деятельности и является показателем, 
наиболее полно отражающим эффективность производства, объем и качество выпускаемой 
продукции, состояние производительности труда, уровень затрат. В то же время прибыль оказывает 
стимулирующее влияние на усиление коммерческого расчета и интенсификацию производства в 
любой форме собственности [7]. 

Прибыль формируется в процессе хозяйственной деятельности организации, что отражается в 
бухгалтерском учете и отчетности. 

Есть три способа получить прибыль: 
- прямой метод, или метод прямого счета. Данный метод предполагает как глобальный расчет 

прибыли - по всему объему выпуска (реализации) продукции или услуг, так и локальный - по 
каждому виду продукции или ассортиментной группе с последующим суммированием по объему 
производства.; 

- стандартный метод, оценивающий массу прибыли по коэффициенту рентабельности 
(необходим для оптимизации ассортимента продукции по критерию рентабельности продукции); 

- контрольный или экономический, или аналитический (факторный) метод, применимый как в 
качестве контроля, так и в качестве самостоятельного метода, предпочтительного в условиях 
инфляционной нестабильности[8]. 

Получение определенной массы прибыли определяет эффективность производства, но сама 
масса прибыли не характеризует, насколько эффективно работает предприятие. Для этого нужно 
"взвесить" большую прибыль на издержки предприятия. Показатель рентабельности соответствует 
этим целям. 

Рентабельность - это показатель экономической эффективности предприятия, отражающий 
конечные результаты хозяйственной деятельности. В практике предприятий используется ряд 
показателей рентабельности. При расчете рентабельности в любом случае отражается процентное 
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отношение суммы полученной прибыли к одному из следующих показателей: себестоимости 
продукции, стоимости основных фондов, оборотных средств, выручке от реализации продукции и др. 

Таким образом, прибыль является одним из основных финансовых показателей плана и оценки 
хозяйственной деятельности организаций. Прибыль используется для финансирования мероприятий 
по их научно-техническому и социально-экономическому развитию, а также для увеличения фонда 
оплаты труда их работников. Прибыль является не только источником обеспечения внутренних 
потребностей организаций, но и приобретает все большее значение при формировании бюджетных 
ресурсов, внебюджетных и благотворительных фондов. 
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На современном этапе особое внимание уделяется бухгалтерской сфере, и развитие этой сферы в 

цифровой экономике становится чрезвычайно актуальным при использовании некоторых 
интеллектуальных программ, таких как Bigdate, искусственный интеллект, онлайн-коммуникации, то 
есть с использованием всех средств информационных технологий. Несоответствия, возникающие при 
толковании терминов, методов и приоритетов, могут привести к снижению эффективности цифровых 
технологий в области бухгалтерского учета. Из этого можно сделать вывод, что теперь следует 
углубиться в исследование, которое позволит добиться согласованности бухгалтерского учета, 
аудита, анализа и оценки от их взаимодействия, гармонизации различных областей бухгалтерского 
учета и их интеграции. Интеграция различных видов бухгалтерского учета (управленческого, 
финансового и налогового) в единую систему бухгалтерского учета изучалась уже достаточно давно, 
что было отмечено О. А. Бирюковым, О. Р. Кондрашовым и Т. Ю. Серябковой [1]. 

По мнению многих специалистов, основным предметом изучения проблемных вопросов 
является подход к виртуальным операциям и цифровизация бухгалтерского учета. Но мнения ученых 
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расходятся, так как виртуализация экономики влечет за собой виртуализацию финансовой 
отчетности, что требует внимания квалифицированных специалистов. Однако этот вопрос изучен 
недостаточно. Необходимо проанализировать использование вероятностных показателей. И все же 
цель всех направлений бухгалтерского учета состоит в том, чтобы сделать уклон в сторону 
разработки единой учетной концепции, поскольку определяющим фактором состояния и развития 
экономики является ее цифровизация [2]. 

Главной особенностью цифровой экономики является значительный рост цифровых транзакций. 
Примерами таких операций могут быть: 
1. Переоценка основных средств. Переоценка основных средств может привести к 

нереализованному убытку при условии, что денежные средства и нереализованная прибыль не 
уменьшаются и сумма денежных средств не увеличивается. 

2. Создание оценочных обязательств. Признание оценочного обязательства (на практике это 
называется созданием резерва) сопровождается признанием расходов, и это признание не вносит 
никаких изменений в денежные потоки. 

3. Продажа товаров, услуг и строительных работ. Согласно МСФО (IAS) 15 "Выручка от 
договоров с клиентами", определенная виртуальность возникает при распределении сумм признанной 
выручки в случае продаж, включающих дополнительные программы (бонусы). Определенный 
процент дохода откладывается до тех пор, пока бонус не истечет или не будет продан. Поэтому 
средства, поступившие на счет, не будут равны признанной выручке. Аналогичная ситуация может 
возникнуть и в сделках, связанных с финансированием. 

4. Снижение стоимости запасов до чистой стоимости реализации. Согласно МСФО (IFRS) 2 
"Резервы", нереализованные убытки признаются в отношении резервов. 

5. Обесценение основных средств и нематериальных активов. В рамках МСФО (IAS) 36 
"Обесценение активов" такие статьи подлежат проверке на обесценение, и для некоторых из них эта 
проверка должна проводиться ежегодно в обязательном порядке. 

6. Обесценение финансовых активов. В соответствии с последними поправками к МСФО (IFRS) 
9 "Финансовые инструменты", сумма резервов, созданных под обесценение финансовых активов, 
значительно увеличилась. Правила настоящего стандарта требуют признания нереализованных 
убытков по многим финансовым инструментам. 

7. Оценка активов и обязательств. Эта оценка основана на модели справедливой стоимости, 
которая всегда приводит к нереализованным прибылям и убыткам [3]. 

Виртуальные операции также могут быть разделены в зависимости от того, как отражаются их 
результаты. 

В первом случае результат отображается в конце первой части общего отчета о доходах, 
который является отчетом о прибылях и убытках, в показателе" прибыль/убыток за период " (чистая 
прибыль/убыток). 

Во втором случае первичные нереализованные убытки выявляются в первом случае, но 
первичная нереализованная прибыль отражается во второй части отчета о всех доходах "прочие 
накопленные доходы", а отчет о финансовом положении не включается в раздел" нераспределенная 
прибыль " и помещается в отдельную статью каждого резерва капитала. После этого, когда вы 
получаете противоположный ранее собранный результат, накопленный результат возвращается 
первым, и только после того, как вы доведете его до нуля, возникает исходное правило отражения. 

В третьем случае виртуальный результат, в зависимости от используемой модели отражается, 
либо в конце первой части отчета о совокупном доход, т. е. в терминах "выигрыш/ проигрыш" - 
модель стоимости справедливая стоимость через прибыль или убыток, или во второй части отчета о 
совокупном доход "прочий совокупный доход" - модель учета по справедливой стоимость через 
"Прочие общая сумма дохода"отражается. Обратите внимание, что последняя модель также может 
включать переклассификацию в конце транзакции (т. е. в первой части отчета об общем доходе, то 
есть перевод суммы из категории "другие общие доходы" в категорию" прибыль/убыток за период"). 

В четвертом случае примером может служить сфера применения МСФО 15. Это касается и 
описанных выше случаев непризнания полученных денежных средств в качестве выручки (и 
признания их в качестве обязательства), а также распределения доходов и расходов между 
указанными периодами при отражении операций по оказанию услуг, строительству [4]. 

Отсюда следует, что виртуальные прибыли / убытки широко используются в бухгалтерском 
учете. Большинство виртуальных показателей привлекают особое внимание аудитора, поскольку во 
многих случаях, связанных с ними, существует возможность возникновения бухгалтерских ошибок и 
преднамеренных искажений финансовой отчетности. Если вы анализируете индикатор "Прибыль / 
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убыток", а также все индикаторы, в которых он участвует, такие как индикаторы прибыльности, вам 
нужно разделить виртуальную прибыль/убыток и невиртуальную"Прибыль/убыток". 

В настоящее время наиболее известны два подхода к решению проблемы виртуализации 
бухгалтерской информации: гармонизация и глобализация. 

Гармонизация означает установление скоординированных связей между различными системами 
учета путем добавления общих правил в их структуру. 

Организацией, реализующей идею гармонизации систем бухгалтерского учета, аудита, анализа и 
оценки, является Европейский союз (ЕС), который работает над гармонизацией с 1961 года. Однако 
гармонизация бухгалтерского учета в рамках Европейского Союза не является частью регионального 
регулирования. Есть более сложная и значимая задача-разработка глобальных стандартов 
бухгалтерского учета. Данное направление реализуется в рамках унификации бухгалтерского учета, 
которую осуществляет Комитет по международным стандартам финансовой отчетности (МСФО) [5]. 

Цифровизация бухгалтерской информации становится все более важной для достижения успеха 
с точки зрения гармонизации всех областей бухгалтерского учета. Цифровизация является залогом 
успешной конкуренции на мировом рынке, которая " не только ускоряет научно-технический 
прогресс и интеллектуализацию всей человеческой деятельности, но и создает благоприятную 
информационную среду для общества, обеспечивающую развитие потенциала личности."В этой 
связи главы правительств государств-членов Евразийского экономического союза (ЕАЭС) 
поддержали инициативу Евразийской экономической комиссии (ЕЭС, для создания центра 
компетенций по цифровому развитию ЕАГ-3. Гармонизация бухгалтерского учета должна обеспечить 
государствам-членам ЕАЭС возможность взаимного доступа профессиональных игроков, 
унификацию используемых форм бухгалтерского учета (финансового) и повышение качества и 
сопоставимости бухгалтерского учета. 

Процесс глобализации экономического пространства, сопровождающийся усилением 
конкуренции во всех сферах экономики, набирает обороты с введением XBRL. Официальный сайт 
Международного консорциума XBRL International сообщает, что более 600 организаций по всему 
миру поддерживают XBRL(Рисунок. 1) [6]. 

 

 
Рисунок 1. XBRL в мировом пространстве 

 
XBRL (eXtensible Business Reporting Language) - это открытый стандарт сбора и обработки 

информации и финансовых данных. XBRL-это мощный аналитический инструмент. В недавнем 
прошлом менеджеры компаний, нуждающиеся в периодической, полной, точной и актуальной 
информации, тратили много времени, пытаясь объединить информацию вручную, но теперь у них 
есть более эффективный и продуктивный метод решения таких проблем. Появление единого 
электронного формата обмена данными бухгалтерской (финансовой) отчетности является 
стратегическим инструментом гармонизации бухгалтерского учета Союза, позволяющим: 

1) исключить повторение отчетных данных, тем самым снизив затраты на подготовку отчетов;  
2) повышение прозрачности информации путем предоставления доступа к базе знаний 

международного сообщества пользователей;  
3) повышение достоверности и сопоставимости показателей бухгалтерской (финансовой) 

отчетности за счет стандартизации и автоматизации процессов сбора и обработки данных;  
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4) выполнять немедленный, качественный, обобщенный анализ финансовой информации.  
Использование XBRL крупными регуляторами указывает на то, что в ближайшем будущем он 

станет ключевой особенностью бизнес-систем как крупных, так и малых организаций по всему миру. 
Подводя итоги, можно сказать, что новые открытия могут быть сделаны в каждой из сфер 

бухгалтерского учета, но только их совместная деятельность и общая цель могут создать адекватные 
условия для адаптации к дальнейшим кардинальным изменениям в экономике, вызванным ее 
цифровизацией. 
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Аннотация. Авторами рассмотрен один из альтернативных вариантов финансирования 

предприятий в условиях общей цифровизации - механизм краудинвестинга. Обоснована значимость 
развития данного финансового инструмента для становления инновационной экономики и 
повышения конкурентоспособности предприятий, особенно на начальной стадии их развития.  

Ключевые слова: краудинвестинг, цифровизация финансового сектора, инновационные 
предприятия, источники финансирования, привлечение финансовые ресурсов. 

 
Развитие и рост национальной экономики зависят от множества факторов. Однако стоит 

отметить, что одним из ключевых является доступность финансовых ресурсов. Возникновение и 
развитие крауд-платформ в России и странах СНГ – важный этап на пути становления новых 
финансовых возможностей и перспектив для бизнеса и благосостояния населения. Однако применять 
существующее базовое законодательство в регулировании платформенного финансирования 
достаточно сложно, поскольку этот сегмент экономики имеет свои ключевые особенности, не 
попадающих под действующие законы. 

Большинство проблем прямо или косвенно касаются защиты интересов и благополучия 
основных участников крауд-финансирования: инвесторов, авторов проектов и сами площадки. И при 
всех этих вопросах государству важно «не сковать» в рамки крауд-платформы, а планомерно и с 
учетом пожеланий его участников, а также опираясь на зарубежный опыт, создать такой закон, 
который сможет простимулировать развитие крауд-технологий [5; 8]. 
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Развитие мобилизации финансовых ресурсов на рынке капитала для финансирования 
инвестиционных проектов, особенно в секторе МСП, имеет значимую роль для удовлетворения 
принципиально новых общественных потребностей и дает возможность «вырасти» инновационным 
стартапам [1; 2]. Персонализированный подход при предоставлении любого вида товаров, работ, 
услуг конечным потребителям должен выражаться через принципиально новые финансовые модели. 

Внедрение информационных технологий привело к созданию альтернативных источников 
финансирования, которые позволяют реализовывать проекты и привлекать средства на ранних 
стадиях развития предприятия и при отсутствии возможности воспользоваться традиционными 
источниками финансирования. К альтернативным источникам финансирования можно отнести 
венчурные инвестиции, финансирование бизнес-ангелов, краудфандинг и его современные формы, к 
которым относится также и краудинвестинг [4, С. 36; 6, С. 1157]. 

Незавершенный процесс формирования нормативно-правовых активов не позволяет на 
сегодняшний вносить в Налоговый кодекс РФ изменения, связанные с отменой или упрощением 
порядка уплаты НДФЛ заемщиком при привлечении средств через площадку. Таким образом, 
предприятия, которые привлекают средства с использованием краудинвестинговых площадок, 
вынуждены формировать справки 2-НДФЛ и направлять документы по инвесторам, вложившим 
средства, в налоговую инспекцию. Поскольку зачастую их несколько сотен, то это затрудняет сбор и 
обобщение данных по каждому. Сегодня краудинвестинговым площадкам и привлекающим 
инвестиции стартапам приходится тратить значительные ресурсы для создания сервиса по 
автоматизации налогового учета в связи с вышеуказанными требованиями.  

Инвесторы опасаются вкладывать денежные средства с использованием механизма 
краудинвестинга, поскольку не имеют достоверной информации об имеющихся у них правах и 
возможностях контроля за движением инвестированных средств. 

Краудинвестинговые площадки предлагают инвесторам доходность, превышающую 
аналогичный показатель по банковским депозитам в несколько раз, — 20-30% годовых по договору 
займа или в случае инвестиций в капитал при помощи различных способов вложения через 
инвестиционную платформу (рисунок 1). Но инвестиции в бизнес сопряжены с повышенным риском. 
Инвестор фактически заключает сделку напрямую с предпринимателем. Подписывая договор займа, 
некоторые стартапы предоставляют залоговое или личное обеспечение, т.е. поручительство, а сделки 
в капитал практически не отличаются от классического венчурного инвестирования, то есть прямой 
покупки доли предприятия.  

 
Рисунок 1. Способы вложения инвестиций посредством инвестиционной платформы 

Примечание – источник [7] 
 
По мнению авторов, с целью улучшения взаимодействия между участниками процесса 

привлечения средств в законодательную базу, регулирующую цифровые финансово-инвестиционные 
платформы, необходимо внести следующие дополнения: 

⎯ закрепление правовых основ создания и регулирования деятельности информационно-
аналитического портала с предоставлением права сбора, консолидации данных об основных 
участниках и размещения данной информации в публичных источниках (интернет-площадка 
портала); 
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⎯ закрепление правовых основ создания и регулирования деятельности предприятия по 
оценке проектов с предоставлением права проведения независимых юридических, финансовых и 
иных экспертиз; 

⎯ установление требований в части профильного образования и опыта работы на 
аналогичной должности к лицам, осуществляемым анализ инвестиционных проектов; 

⎯ закрепление необходимости передачи информации отделом мониторинга предприятия по 
оценке проектов о качестве исполнения обязательств аффилированными лицами разработчика 
проекта в Бюро кредитных историй;  

⎯ присвоение инвестиционным площадкам статуса участника финансового рынка с 
последующим их лицензированием и рассмотрение возможности включения инвестиционных 
площадок в число членов специализированной саморегулируемой организации для упрощения 
контрольных и надзорных процедур со стороны Банка России; 

⎯ закрепление максимального объема денежных средств, привлекаемых для реализации 
инвестиционного проекта; 

⎯ введение ограничения на инвестиции неквалифицированных инвесторов в проекты, 
имеющие рейтинг, соответствующий высокому уровню рисков. 

Для реализации вышеуказанных мер авторами разработана «дорожная карта», включающая в 
себя 8 стадий (рисунок 2). 

 

 
Рисунок 2. Дорожная карта по внедрению нормативно-правовой базы с целью развития 

краудинвестинга в России 
Примечание – составлено авторами 
 
В настоящий момент платформы для осуществления финансирования с помощью крауд-

технологий уже существуют, но они не инвестиционные, а технологические. Это в первую очередь 
российская платформа Ethereum. Существует также иная, менее популярная, но тоже весьма 
успешная технологическая платформа Waves, созданная российским предпринимателем. Однако ни 
одна из этих платформ не может стать «инвестиционной платформой» с точки зрения законопроекта. 
Так, существует требование, чтобы привлечение инвестиций посредством инвестиционной 
платформы производилось только безналичными денежными средствами, которые должны 
зачисляться на номинальный счет, открытый оператору инвестиционной платформы. А это 
технически невозможно. 

К примеру, привлечение средств в рамках ICO, осуществляемой на базе Ethereum может 
производиться только в форме токенов Ethereum — эфира. Инвестору следует сначала приобрести 
эфир, потом перевести его организатору размещения, получив взамен токены. 
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Смарт-контракты на платформе Ethereum, как и на любой другой блокчейн-платформе просто не 
предназначены для учета фиатных (традиционных) денежных средств. 

Поэтому, чтобы российские ICO привлекали российские рубли, прежде необходимо выпустить 
крипторубль на базе блокчейна, а потом уже предъявлять подобные законодательные требования к 
участникам рынка. 

В мире блокчейна существует только то, что записано на блокчейне. Номинальные счета, 
безналичные денежные средства, реестры операторов инвестиционных платформ, за которыми 
наблюдает Банк России, и непосредственно ЦБ существуют в другом, параллельном мире. Скрестить 
эти параллельные миры и является на современном этаеп развития эконмоики важнейшей задачей с 
точки зрения законодательства. 

В итоге можно отметить, что краудивенстинг является новым механизмом аккумуляции 
финансовых ресурсов, активное развитие которого происходит на фоне процесса цифровизации 
экономики. Это, прежде всего, предоставляет возможность привлечения капитала со всего мира от 
широкого круга инвесторов, без конкретной географической привязки к местности и позволяет 
усилить финансовую устойчивость стартапов на начальной стадии их функционирования и развития 
[3, С. 18].  

Уместно отметить, что краудинвестинг является новой альтернативной возможностью для 
предприятий привлечь финансовые средства, а инвесторам получить более доходный инструмент (по 
сравнению с традиционными способами инвестирования) для вложений. Краудинвестинг помогает 
стартапам реализовывать уникальные и смелые инновационные идеи, которые вряд ли бы нашли 
поддержку у институциональных инвесторов.  

Для решения проблемы взаимодействия предпринимателей и инвесторов в настоящее время в 
России и в странах может быть предложено техническое решение, которое с одной стороны, не 
должно перегружать предпринимателя организационными вопросами проведения сделки, а с другой, 
защитить права инвестора на всех этапах заключения сделки и реализации стартап проекта. 

 
Список используемых источников 

1. Божор Ю.А. Краудфандинг [Электронный ресурс]. (2018). Режим доступа: 
http://www.cbr.ru/StaticHtml/File/18221/bojor.pdf, свободный. 

2. Демидов М.И. Как работает краудинвестинг? [Электронный ресурс] // Rusbase – независимое 
издание о технологиях и бизнесе. (2015). Режим доступа: http://rusbase.com/opinion/crowdinvesting, 
свободный.  

3. Досужева Е.Е., Кириллов Ю.В. (2014). Основные принципы реализации инвестиционного 
проекта // Интернет-журнал науковедение. № 1. С. 1-24. 

4. Дук А.Ю., Джамалдинова М.Д. (2014). Выбор источников финансирования для эффективной 
реализации инвестиционного проекта// Вопросы региональной экономики. № 4. С. 33-38. 

5. Зейналов А.А. Краудинвестинг: современная система организации и финансирования 
проектной деятельности: монография [Электронный ресурс] / колл. авторов. Москва: РУСАЙНС. 
(2017). 168 с. Режим доступа: https://www.book.ru, свободный. 

6. Иваницкий В.П., Татьянников В.А. (2018). Информационная ассиметрия на финансовых 
рынках: вызовы и угрозы//Экономика региона. Том 14. №4. С. 1156-1167. DOI: 10.17059/2018-4-8. 

7. Мосс А. Что такое краудфандинг? / А. Мосс // Портал крауд-сервисов [Электронный ресурс]. 
(2012). Режим доступа: http://crowdsourcing.ru/article/what_is_the_crowdfunding, свободный.  

8. Morris D. Leaderless, Blockchain-Based Venture Capital Fund Raises $100 Million, And Counting. 
[Электронный ресурс]. (2016). Режим доступа: http://fortune.com/2016/05/15/ leaderless-blockchain-vc-
fund, свободный. 



 

 
 
 
 
 
 
 
 

Цифрлық экономика жағдайында маркетингтік 
қызметті трансформациялау 

 
 

Трансформация маркетинговой деятельности  
в условиях цифровой экономики 

 
 

Transformation of marketing activities  
in the digital economy 



405 

Возможности и перспективы цифровизации в сфере туризма 
 

Т.Н. Алексеенко1, А.А. Карсакин2 
1Магистр, доцент кафедры туризма и ресторанного дела  

2студентка специальности «Ресторанное дело и гостиничный бизнес» 
 

1,2Карагандинский экономический университет Казпотребсоюза 
г. Караганда, Республика Казахстан 

 
Аннотация: В данной статье будет рассмотрено явление цифровой революции в туризме, 

раскрыты его основные аспекты, показаны возможности, преимущества и перспективы. 
Ключевые слова: Туризм, цифровизация, революция, инновационные технологии, обмен 

информацией, средства массовой информации. 
 
В прошедшем году количество путешествий туристов в мире, только в первом квартале 2019 

года выросло на 4% в январе-сентябре 2019 года по сравнению с аналогичным периодом прошлого 
года, хотя эти показатели не равномерны в различных регионах мира. 

На Ближнем Востоке рост составил 9%, Азия и Тихоокеанский регион и Африка показали рост 
5%, Европа – 3%) и Америка – 2%.[1] Глобальный экономический спад, и растущие геополитические 
проблемы, социальные беспорядки, и снижение доверия в  деловых кругахмира сказались на росте 
международного туризма. 

Распад крупной туристической группы ThomasCook и некоторых небольших европейских 
авиакомпаний так же повлиял на некоторые ключевые туристические направления, особенно в 
Европе и Америке. А возникший в Китае «Коронавирус» и его распространение приведут к еще более 
значительным проблема в сфере туризма. 

В связи с этим перед сферой туризма стоят новые вызовы, которые нельзя игнорировать. 
Можно отметить, что развитый с точки зрения, цифровизации сектор туризма может улучшить 

предпринимательство, включить  и расширить  возможностей местных сообществ, позволит более 
эффективно управлять  ресурсами.  Это поможет также продолжить изучение развития туризма, 
благодаря технологическим достижениям, включая большие данные, искусственный интеллект и 
цифровые платформы.  

Цифровое преобразования в туризме позволяет использовать уникальные возможности и 
повысить осведомленность о потенциальном вкладе цифровых технологий в устойчивое развитие 
отрасли, обеспечивая при этом платформу для инвестиций, партнерства и сотрудничества в 
направлении развития более ответственного и инклюзивного сектора туризма. 

Цифровизация оказывает положительное воздействие на окружающую среду и в совокупности  с 
инновациями в производстве, и эффективным использованием ресурсов, способствовать более 
устойчивому развитию отрасли. 

Точно так же смартфон превратил телекоммуникации и средства массовой информации, так и 
модель интеллектуальных путешествий, которая включает в себя умные визы, процессы 
безопасности и инфраструктуру – революционизирует туризм. С консолидацией этих инструментов 
пассажиры могут забронировать авиабилеты и зарегистрироваться в Интернете, пропустить 
посадочные талоны на своих смартфонах, пройти через автоматические регистрационные стойки и 
даже проверить свои посадочные талоны в электронном виде при посадке на самолеты. Эти меры 
улучшают, облегчают поездки и безопасность. 

Интеллектуальный пункт назначения (Smartdestination) – это стратегия со стратегией, 
инновациями, устойчивостью, доступностью и интеграцией по всему циклу туризма: до, во время и 
после поездки. Интеллектуальный пункт назначения также относится к жителям, а также к туристам, 
многоязычию, культурным особенностям и сезонности в планировании туризма. 

Вот почему умные пункты назначения являются ключевыми для цифровой трансформации 
сектора туризма. Умные пункты назначения могут сделать управление туризмом более инклюзивным 
с помощью инклюзивных организаций, таких как советы, трасты или фонды, которые представляют 
все заинтересованные стороны в пункте назначения. Они могут помочь обеспечить максимальную 
доступность на сайтах, продуктах и услугах, устраняя барьеры для мобильности. И они позволяют 
нам анализировать устойчивое управление туризмом. 

Будущее путешествий основано на цифровых технологиях, поэтому туристические рабочие 
места потребуют как технических, так и продвинутых профессиональных навыков, используемых для 
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эффективного внедрения и управления интеллектуальными инициативами. Наибольшее социальное 
влияние цифровой трансформации в туризме может оказать влияние на рабочую силу сектора, 
которая прямо или косвенно представляет 1 из каждых 10 рабочих мест по всему миру. Как и в 
других секторах экономики, интеллектуальная автоматизация изменит характер некоторых рабочих 
мест и полностью искоренит другие. Тем не менее, рост, основанный на цифрах, также приведет к 
появлению новых возможностей для трудоустройства, которые могут опередить автоматизацию 
существующих ролей, особенно, поскольку прогнозируется сильный рост сектора. 

Стартапы и микро -, малые и средние предприятия – это движущие силы инноваций в области 
технологий и предпринимательства в сфере туризма – будут играть все более важную роль в 
развитии туризма в Казахстане. Поэтому туризм в Казахстане должен уделять первоочередное 
внимание укреплению стартапов, чтобы они могли стать неотъемлемой частью эффективного 
развития туристической отрасли Казахстана и стимулировать образование, обучение в области 
технологий, которые стимулируют инновации. 

Сегодня люди и предприятия соединяются, обмениваются информацией и совершают 
транзакции способами, которые никогда раньше не представлялись. Сочетание цифровых платформ, 
пользовательского контента и обратной связи, интеграции в социальные сети, глобальных услуг 
позиционирования и использования больших данных и искусственного интеллекта изменило то, как 
люди общаются, потребляют и обмениваются информацией. 

Это результат последовательных достижений в области телекоммуникаций, компьютеров, баз 
данных, сетей, Интернета, мобильных и беспроводных технологий, глобальных систем 
позиционирования и смартфонов, среди прочего. 

Туризм, как один из трансграничных экономических секторов в мире, был пропагандистом этих 
изменений. Для государственных и частных организаций сферы туризма ИКТ предлагают 
незаменимые и очень мощные инструменты для управления, логистики, распространения и 
маркетинга. Это привело к тому, что цифровой турист является более автономным, гиперсвязным и 
все более требовательным, ожидая персонализированного обслуживания клиентов. 

Сдвиги в ожиданиях клиентов и глобальных тенденциях заставляют туристический сектор 
адаптировать бизнес и операционные модели в поисках большей удовлетворенности клиентов и 
эффективности работы.  Хотя сектор туризма находится на переднем крае цифрового разрушения, 
экспоненциальные технологические изменения означают, что сектор должен внедрять инновации, а 
заинтересованные стороны должны сотрудничать на почти постоянной основе, чтобы оставаться 
конкурентоспособными. 

Кроме того, межсекторальный характер сектора туризма расширяет свой уровень 
ответственности за использование технологических изменений и цифровизации, чтобы помочь 
создать более экономически и социально устойчивое, всеобъемлющее и экологически безопасное 
будущее. 

Инновации в туризме Казахстана, как и в других странах, – это совместные действия между 
правительствами, научными кругами, корпорациями, стартапами, инвесторами, партнерами по 
развитию бизнеса (бизнес-инкубаторы и т. д.) Укрепление успешных инноваций в сфере туризма и 
предпринимательской экосистемы требует подключения всех заинтересованных сторон к 
возможностям сотрудничества и определения приоритетности наращивания потенциала в сфере 
туризма и технологий. 
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На сегодняшний день индустрия гостеприимства является приоритетной отраслью развития в 

экономики страны. На данный момент к тенденциям развития предприятий индустрии 
гостеприимства можно отнести следующее: углубление специализации гостиничного и ресторанного 
бизнеса, образование международных гостиничных и ресторанных цепей развитие сети малых 
предприятий, внедрение в индустрию гостеприимства новых компьютерных технологий. Углубление 
специализации гостиничного и ресторанного бизнеса.  

Рассмотрим более подробнее внедрение новых технологий в гостиничный бизнес. По мнению 
экспертов гостиничной отрасли, технологии полностью изменят вовлеченность клиентов в этот 
сектор. Сегодня все гости используют несколько цифровых платформ и ожидают беспрепятственного 
взаимодействия с отелями. Следовательно, важно оставаться в курсе последних тенденций 
гостиничного бизнеса, чтобы воспользоваться преимуществами и превзойти конкурентов. От 
маленьких до больших отелей, все они активно используют новые технологии, чтобы у гостя 
остались лучшие впечатления от технологического цикла обслуживания в отеле. Менеджеры отеля 
должны сосредоточиться на последних тенденциях гостиничного бизнеса, которые, как вы знаете, 
помогут в развитие отеля.  

Лидирующие позиции среди тенденций развития индустрии гостеприимства занимает 
мобильное приложение. На данный момент у большинства гостиниц есть свои сайты, на которых 
клиент может посмотреть информацию об отеле и конечно возможность забронировать номер, но 
использование сайта через телефон не удобно, постоянно увеличивать или уменьшать масштаб 
страницы может раздражать и разочаровывать клиентов. Следовательно, в цифровую эпоху для 
отелей важно предложить приложение, оптимизированное для мобильных устройств. Многие отели 
делают свои веб-сайты с мобильной версией, также они предоставляют мобильное приложение для 
потенциальных клиентов, чтобы они могли легко бронировать и проверять наличие номеров, читать 
отзывы, просматривать гостиничные услуги.  

Следующая тенденция — это цифровой ключ от номера. Через свои смартфоны гости могут 
использовать цифровой ключ для ускорения прохождения процедуры регистрации заезда. Карты 
салфетки были заменены смартфонами и приложениями, чтобы облегчить регистрацию заезда и 
уменьшить потерю ключа. Ключи карты были заменены смартфонами и специальными 
приложениями, чтобы облегчить регистрацию заезда и уменьшить потерю ключа. Допустим, что 
после бесконечного дня, наполненного встречами или путешествиями, гости спешат в свои номера, 
чтобы принять душ и погрузиться в свежую гостиничную кровать. Но посреди всего этого хаоса 
найти ключ от номера - головная боль. Поэтому, чтобы избежать этого разочарования, сегодня 
несколько гостиничных брендов выпускают ключи для смартфонов. 

Говоря о тенденциях гостиничной индустрии, важно внедрять новые технологии, во-первых, 
удовлетворение желаемого качества обслуживания гостей, что поможет отелю стать лидером на 
рынке гостиничного бизнеса. Отели не могут игнорировать современные потребности клиентов. Это 
означает, что отели должны предоставлять современные услуги, чтобы оставаться 
конкурентоспособными в отрасли. В эпоху мобильных технологий отели могут усовершенствовать 
как свою работу, так и улучшить впечатления клиентов, реализовав несколько простых вещей в своих 
отелях. Сегодня гость больше не хочет ждать на receрtion. Поскольку интернет стал неотъемлемой 
частью жизни, гости отеля теперь ожидают использование цифровых технологий, что является 
частью последних тенденций в гостиничной индустрии. Самостоятельная регистрация через 
мобильные гостевые порталы самообслуживания набирает популярность среди основных тенденций 
гостеприимства. С реализацией таких услуг в гостиницах, могут легко узнать, готов ли номер, даже 
сделать запросы на удобства, проверить свои счета, обновить свои предпочтения и др. Технологии 
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управления гостиницами и бронирования. Технология стала крайне необходимой для привлечения и 
удержания гостей. В эти дни большинство отелей, обслуживаемых апартаментов, B&B, гостевых 
домов, курортов и даже хостелов движутся к безопасной гавани, которую предоставляет передовая 
технология, чтобы улучшить впечатления гостей. Отели находятся в процессе изучения 
инновационных технологических решений, чтобы усовершенствовать обслуживание. Для того, чтобы 
участвовать в конкурентной борьбе, менеджеры гостиниц, часто внедряют инновации. В будущем - 
выживет только лучшая технология, та, которая будет проста в использовании и удобна для 
персонала отеля. Сегодня одна из самых заметных тенденций гостиничной индустрии заключается в 
том, что отели используют мгновенные сообщения в качестве бизнес - инструмента для повышения 
качества обслуживания клиентов.  

Обмен мгновенными сообщениями изменил то, как потенциальные гости и отели общаются друг 
с другом. Согласно отчету данных, более 90% людей в США и Великобритании нашли текстовые 
сообщения отелей полезными. Обмен мгновенными сообщениями добавляет человеческий штрих к 
онлайн - присутствию, что позволяет потенциальным клиентам строить прочные отношения с отелем. 
Основное преимущество мгновенного сообщения, что гости могут получить доступ к внутренней 
связи через свой смартфон. Вот почему это считается одним из самых похвальных тенденций. Можно 
использовать программное обеспечение “Hotel PMS” для отправки прямых сообщений своим 
клиентам, например, напоминание или предложение скидок и т.д. Миллиарды людей во всем мире 
используют социальные сети, и их число растет день ото дня.  

 Социальные сети не только помогают отелям продвигать отель и услуги, но и дают 
возможность привлекать разные типы путешественников одновременно. Например, молодежь, 
корпоративные бизнес - путешественники, влиятельные лица и многое другое. Отели используют 
социальные сети не только в качестве одной из идей продвижения отелей, но и могут выступать в 
качестве службы поддержки клиентов. Это означает, что, когда клиенты посещают вашу страницу в 
Instagram и делятся своими мыслями, они ожидают получить ответ. Взаимодействие поможет 
построить узнаваемость бренда и лояльность среди клиентов.  

Онлайн-клиенты сегодня делятся всем своим опытом путешествий и назначения (с 
фотографиями, такими как; где они отправились в отпуск, гостиничные номера, места назначения и т. 
д.) На платформах социальных сетей, например: Instagram и VK. Все эти сообщения в социальных 
сетях выступают в качестве ссылки для других людей, которые хотят поехать в отпуск, ищут, где им 
остановиться. Здесь у отелей есть прекрасная возможность войти в разговор, чтобы построить 
отношения с клиентами. Следовательно, для отельеров важно убедить аудитории ю социальных 
сетей, выделив опыт или истории гостей в интернете, чтобы привлечь клиентов с платформ 
социальных сетей. Видео маркетинг становится популярным и стремительно растет в последние 
годы. 

Согласно исследованиям, гостиницы смогут привлечь почти 80% гостей с видео-
вовлеченностью. Видео – это мощная платформа, чтобы отметить специалистов отелей и ресторанов, 
чтобы заранее дать клиентам предварительный просмотр того, какие услуги предоставляете. Таким 
образом, можно привлечь гостей с видео, на которых показаны блюда, чтобы побудить бронирование 
ресторанов. В настоящее время трудно поддерживать отношения с гостями без соответствующих 
знаний технологий. Технология постоянно развивается, и поскольку менеджеры гостиничных 
технологий идут в ногу с этими тенденциями и требованиями, даже отель и персонал отеля должны 
соответствовать этим тенденциям гостиничной индустрии. Тем не менее, важно обеспечить 
правильное обучение сотрудникам, поскольку они являются теми, кто взаимодействует с гостями. Не 
только сотрудники смогут взаимодействовать с гостями и выполнять их запросы, но и технология 
также поможет им в предоставлении более персонализированной услуги. 

Таким образом, сегодня отельеры продвигаются к технологическим решениям для общения и 
взаимодействия со своими гостями. Это в конечном счете улучшает предоставление услуги для 
гостей – что является конечной целью в получении дохода и удовлетворенности гостей. На 
сегодняшний день 81% интернет-клиентов все еще читают отзывы о TripAdvisor, Google, 
Booking.com, и другие надежные сайты перед бронированием номера в отеле. С текущими 
гостиничными тенденциями, чтобы облегчить отельерам управлять своей репутацией, было 
разработано программное обеспечение для управления репутацией онлайн, чтобы облегчить 
отельерам управлять своей репутацией.  

Цифровой мир сделал бизнес прозрачным. Таким образом, теперь люди могут искать и 
сравнивать все на основе рейтингов и отзывов, лучших предложений и качественных услуг, 
предоставляемых различными отелями на рынке. С помощью онлайн-управления репутацией можно 
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легко отслеживать свою репутацию и работать над усовершенствованием своих услуг, чтобы 
привлечь больше гостей в отель. Влиятельные путешественники - новое поколение рецензентов, 
которые часто предоставляют свой реальный опыт проживания в различных отелях, через 
туристические блоги и пользовательский контент в социальных сетях. Влиятельные 
путешественники имеют возможность привлекать потенциальных гостей, поскольку они дают 
личный контакт и, как известно, строят прочные отношения со своими фолловерами. Поэтому, чтобы 
начать взаимодействовать с целевой аудиторией, то есть с гостями, важно нацелиться на тех, кто 
имеет возможность влиять на решение гостей. С помощью регулярного взаимодействия - можно 
создать позитивную узнаваемость бренда и сформировать лояльность к бренду.  Общение с 
влиятельными людьми может предоставить вам информационные данные о ваших потенциальных 
клиентах: каковы их ожидания.  
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Современные технологии постоянно меняются и взлетают на новую высоту. Предприятия 

стараются сделать все возможное, чтобы не отставать, а также меняют свои бизнес-модели [1]. Кроме 
того, они усиливают свои существующие маркетинговые усилия с помощью стратегий цифрового 
маркетинга, чтобы попытаться захватить растущий и прибыльный онлайн-рынок. Эти процессы 
реализуются для привлечения целевой аудитории в интернете, которая будет определять, является ли 
бизнес успешным или неудачным.  

Почему технологии важны для современного бизнеса? В быстро меняющейся среде бизнес-
операций сегодня технологии делают процессы более быстрыми, эффективными и облегчают 
документирование для последующего анализа. За последние два десятилетия технологии изменили 
способ нашего взаимодействия, то, как мы делаем покупки, как мы проводим исследования и как 
работают предприятия. Сегодня технологии являются основой успеха большинства предприятий. От 
маркетинга до безопасности большинство бизнес-операций начинаются в цифровом мире. 

Поскольку роль информационных технологий столь значительна для предприятий любого 
масштаба, подготовка к профессиональной деятельности означает подготовку к различным 
возможностям. 

Технология упрощает общение, поддерживаете ли вы связь со старым другом или узнаете 
новости. Для бизнеса – это ключ к эффективной внутренней и внешней коммуникации. 

Внутренняя коммуникация означает коммуникацию, проводимую в рамках бизнеса или 
различных частей бизнеса. Для специалистов это означает что нужно идти в ногу с технологией, 
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используемой для электронной почты или платформ цифровых проектов в масштабах всей компании 
[2]. 

Внешнее общение включает общение компании с клиентами, инвесторами и широкой 
общественностью. Для специалистов это означает что нужно использовать электронную почту, 
социальные сети и т.д. 

В соответствии с внешней коммуникацией, упомянутой выше, большая часть маркетинга 
компании теперь осуществляется в цифровом формате. Цифровому маркетингу требуются группы 
технической поддержки для внедрения и устранения неполадок различных видов программного 
обеспечения. 

Способная команда в сфере информационных технологий необходима для успеха любого 
цифрового маркетингового плана. Концепции цифрового маркетинга, такие как поисковая 
оптимизация (SEO), ведение блогов, разработка сайтов и таргетинг на социальные сети, требуют 
экспертов, обладающих знаниями, чтобы консультировать, когда что-то идет не так. 

Отслеживание успеха и возможностей также упрощается благодаря использованию 
программного обеспечения, предназначенного для хранения маркетинговых показателей во времени. 
Это позволяет компаниям планировать, адаптироваться и расти. 

Получение большого объема ежедневного трафика на сайт фирмы ничего не значит, за 
исключением случаев, когда он конвертируется в потенциальных клиентов или продажи [3]. 
Важность цифрового маркетинга для бизнеса на сегодняшний день очень велика. 
Бизнес и коммерция склоняются к цифровой арене.  

Технология оптимизирует процесс принятия решений в бизнесе. Есть много способов 
отслеживать финансовые ресурсы, рыночные условия и удовлетворенность клиентов. С хорошим 
планом можно легко увидеть эти данные. Это позволяет компаниям видеть, какие шаги они должны 
предпринять для улучшения и достижения целей. 

Сбор цифровых данных исключает некоторые из проверяющих фактов предприятий, которые 
необходимо делать для борьбы с типичными человеческими ошибками, что позволяет лицам, 
принимающим решения, действовать быстро и уверенно. Со временем это может помочь бизнесу 
продвинуться вперед. 

Доступность инструментов и методов цифрового маркетинга дает владельцам бизнеса 
наилучшие шансы для конкуренции в экономике, выживании и росте бизнеса. Можно выделить 
несколько причин, по которым компании должны сделать цифровой маркетинг своим приоритетом в 
данный момент развития мировой экономики во всех областях услуг и производства. 

Цифровой маркетинг выравнивает игровое поле в интернете. Цифровой маркетинг предназначен 
не только для транснациональных и крупных корпораций, у которых есть неограниченный запас 
денег для финансирования маркетинговых кампаний в интернете.  

Цифровой маркетинг выравнивает игровое поле, предоставляя малым и средним предприятиям 
возможность конкурировать с более крупными корпорациями и привлекать свою долю целевого 
трафика. Это также позволяет малым предприятиям эффективно взаимодействовать с 
многочисленными клиентами и направлять их на путь, который превзойдет их самые смелые мечты. 

Цифровой маркетинг более рентабелен, чем традиционный маркетинг. Цифровой маркетинг 
предоставляет малым предприятиям более рентабельные маркетинговые каналы, которые 
обеспечивают проверенные результаты. 

Цифровой маркетинг обеспечивает конверсии. Конверсия (англ. conversion) – это побуждение 
клиентов принимать конкретные меры, «превращая» человека, просматривающего сайт, в покупателя 
продукта или услуги [4]. Владельцы бизнеса оптимизируют свои кампании цифрового маркетинга в 
направлении оптимизации конверсии, что является главным приоритетом. 

Цифровой маркетинг помогает генерировать более высокие доходы. Благодаря более высоким 
показателям конверсии, созданным эффективными методами цифрового маркетинга, эта практика 
принесет вам и вашему бизнесу множество преимуществ в плане увеличения доходов. 

Цифровой маркетинг облегчает взаимодействие с целевыми аудиториями. Одной из многих 
причин, по которой цифровой маркетинг захватывает традиционные каналы маркетинга, является 
способность инструментов интернет-маркетинга взаимодействовать с целевой аудиторией в режиме 
реального времени. Связь с клиентами и предоставление им надлежащих точек взаимодействия 
может помочь предприятию узнать, чего хотят его целевые клиенты. 

Цифровой маркетинг дает возможность обслуживать мобильных пользователей. Теперь 
информация распространяется не только через ноутбуки и компьютеры. Достижения в области 
технологии привели к созданию смартфонов, планшетов и других устройств с доступом в интернет. 
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Это хорошее время для проведения кампаний цифрового маркетинга, ориентированных на 
мобильных пользователей, что позволяет расти и быстрее расширяться. 

Цифровой маркетинг улучшает репутацию бренда. Цифровой маркетинг имеет возможность 
привлекать целевой трафик. Выполнение того, что обещает фирма, позволит её руководству развить 
здоровые отношения с целевой аудиторией. В конечном итоге это будет иметь большое значение для 
улучшения репутации предприятия. 

Цифровой маркетинг обеспечивает более высокую рентабельность инвестиций. Цифровой 
маркетинг обеспечивает лучшую окупаемость инвестиций, чем традиционные средства массовой 
информации и маркетинговые каналы, поскольку традиционные средства массовой информации 
обходятся малым и средним предприятиям дорого, а результаты при этом неясны [5]. 

Цифровой маркетинг побуждает людей к выгодным действиям. Социальные сигналы и отзывы 
помогают завоевать доверие целевой аудитории.  

Исходя из вышеизложенного, можно сделать вывод, что цифровой маркетинг использует 
эффективные стратегии, чтобы привлечь людей к принятию решений о покупке. 
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Түйіндеме: Бұл мақалада маркетингтегі жаңа бағыт, жаңа ұғым – латералды маркетинг туралы 

айтылады. Оның анықтамасы беріліп, мақсаттары мен үрдісі айтылады, дəстүрлі маркетингпен 
айырмашылықтары көрсетіледі. Сонымен қатар, латералды ойлау термині оның латералды 
маркетингке қатысы туралы сөз қозғалады. 

Кілт сөздер: Латералды маркетинг, маркетинг микс, латералды ойлау, дəстүрлі маркетинг, тік 
маркетинг, маркетинг. 

 
ХХ ғасырдың ортасында қалыптасқан индустриялық дəуірде өзекті болған нəрсе бүгінгі күні, 

постиндустриялық дəуірде, яғни ХХІ ғасырда аса мəні жоқ. Қазіргі уақытта маркетинг экономиканың 
жаңа сатысына жəне қазіргі заманғы ерекшеліктеріне бейімделетін бірнеше бағыттар бойынша 
дамуда. Нақтырақ айтқанда, маркетинг, классикалық маркетинг немесе дəстүрлі маркетинг 
шекарасынан шығатын жаңа ұғымдар пайда болуда. Маркетингтің соңғы жаңғыруының бірі - 
латералды маркетинг деп аталады. 

Қазіргі уақытта нарықта сəтсіздікке ұшыраған жаңа жобалардың пайызы өте жоғары. Жиырма 
жыл бұрын сəтсіздік пен табыс қатынасы əлдеқайда төмен болды. Осы тұста латералды маркетинг 
жаңа маркетингтік схемаларды ұсынбайды, ол тиімді маркетингтің креативті табиғатын көрсетеді. 
«Латералды маркетинг. Революциялық идеяларды іздеу технологиясы» атты кітабында Филип 
Котлер бүгінде стандартты схемалардан бас тартып, шығармашылық пен креативтілік танытуы керек 
деп санайды. Ол латералдық ойлау принциптерінің көмегімен креативтілікті ынталандыруды 
ұсынады. Латералды ойлау - шығармашылық сызбасын, жаңа идеяларды құру үрдісін көрсетеді. 
Бұндай схемалар жиынтығы, креативті ойлау мен оны іске асыруға көмектеседі. «Латералдық ойлау» 
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терминін Эдвард де Боно дəстүрлі маркетингке немесе логикалық ойлауға қарама-қайшы деп 
түсіндірді. Бұл шешімді стандартты емес жолмен іздестіру дегенді білдіреді. 

Қазіргі заманғы үрдістер бірегей идеяларды, яғни жаңа тауарлар мен қызметтерді іздеуді жəне 
іске асыруды талап етеді, олар бəсекелестерге қарағанда құнды болуы жəне тиісінше 
тұтынушылардың кəсіпорынға бейілділігін əкелуі керек. Қазіргі уақытта стереотиптерден бас тартып, 
жаңа нарықтар тұтынушылар мен пайда үшін инновациялар енгізу арқылы күрес жүргізуді ұсынады. 
Жаңа тауарды жоспарлау кезінде стандартты логикалық үрдіс шеңберінен шығып, бірегей жəне 
бəсекелестер де, тұтынушылар да ұсынбайтын жаңа идеялар мен маркетингтік құралдарды 
генерациялау керек. Мұндай жолдардың бірі — латералды маркетинг немесе «тежегішсіз маркетинг» 
- бүгінгі күні нақты нəтижелерге қол жеткізудің ең прогрессивті жəне тиімді тəсілі болып табылады. 

Латералды маркетингтің жаңалығы маркетинг мəселелерін шығармашылықпен шешеді, «4Р» 
маркетинг кешенінің элементтеріне қатысты инновациялық тəсілді жүзеге асырады. Жуықтай келе, 
латералды маркетинг дəстүрлі маркетингтің толықтырушы элементі деп айтуға болады. 

Латералды маркетинг – тауар мен қызметтерді жылжытудың дəстүрлі емес əдістерінің жүйесі, 
сондай-ақ бəсекелестермен күресудің оңтайлы əдісі. Латералды маркетинг – бұл мəселеге басқа 
қырынан қарау, мəселеден алшақ бола тұра, оны шешудің стандартты емес жауабы [1]. 

Латералды маркетинг ұғымы латын тілінің lateralis – жанама, latus – қыр, жақ сөздерінен 
шығады. Латериалды маркетингтің негізінде айрықша ойлау түрі – латералды (lateral thinking) – бұл 
мəселелерді шешудің стандартты емес, шығармашылық əдісі[2]. 

Латералды маркетинг мақсаттары:  
- тауарды түрлендіру арқылы жаңа қажеттіліктерді қанағаттандыруды анықтау; 
- тауар сипаттамалары мен атрибуттарын өзгерту есебінен нарықтың қолданыстағы сегменттерін 

кеңейту; 
- қолданыстағы тұтынушылардың қосымша қажеттіліктерін анықтау; 
- тауарды түрлендіру кезінде оны пайдаланудың қосымша жағдайларын талдау жəне анықтау; 
- қолданыстағы тауар негізінде тауарларды түрлендіру үшін идеяларды генерациялау. 
Латералды маркетинг жаңа мүмкіндіктерді іздеуде стандартты емес əдістерді тұтынушылардың 

есептелмеген қажеттіліктерін анықтауда, сатудың əдістері мен амалдарында жəне коммуникация 
тəсілдерінде қолдануды білдіреді. 

Латералды маркетинг қағидалары 1 суретте көрсетілген. Тұтынушылардың есептелмеген 
қажеттіліктеріне анализ жасау жəне тауар, қызмет немесе коммуникация əдістерін өзгертуге арналған 
объектті анықтау. Мүлде басқа затқа трансфомацияланатын объектіге фокус алу. «Латералды 
алмастыру» жүргізу – бұл əдеттегі логикалық тізбекті үзу арқылы ойлаудың креативті 
мүмкіндіктеріне жол салу. Жаңа біріктіруді, байланыстыруды ойлап табу нəтижесінде өзгертілетін 
объектіні трансформациялау. 

 

 
Сурет 1. Латералды маркетинг қағидалары 

Е с к е р т у: сурет [2] əдебиет негізінде жасалынды 
 
Латералды маркетинг тəсілдері латералды жəне дивергентті ойлау идеяларына негізделген жəне 

жаңа идеяларды іздеуде шабытты күту əдісімен емес, əлеуметтік технологияларды қолдануды 
білдіреді. 

Латералды ойлау əрбір кезекті қадамы негізделетін дəстүрлі тік ойлаудан (логика, математика) 
мүлдем өзгеше (1 кесте). Тік маркетинг мəселені шешудің стандартты алгоритмін қолданады. Де 
Бононың салыстыруы бойынша, тік маркетинг бар құдықты тереңдете түседі, ал латералды маркетинг 
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жаңасын қазады. Оның ойынша, ең креативті ойды тек көптеген терең құдықтарды қазғанда ғана 
табуға болады [3]. 

Э. Де Бононың жаңаны ойлап табу идеясы Филип Котлер мен оның авторласы Фернандо Триас 
де Беске өте жақын болды, олар латералды ойлар тəсілдері мен идеяларын маркетингке алып келіп, 
дəстүрлі маркетингті толықтырды.  

Ф. Котлер латералды маркетингті белгілі бір тауарға немесе қызметке қосқанда, нəтижесінде 
қазіргі таңда қамтылмаған жағдайлар немесе мақсатты тұтынушылардың қажеттілігін қамтитын 
инновациялық тауар не қызмет беретін жұмыс үрдісі ретінде анықтайды, сондай – ақ жаңа саннатар 
немесе нарықтар жасауға үлкен мүмкіндіктер ұсынады [3]. 

Кесте 1. 
Конвергенттік/тік жəне дивергентті/латералды ойлаудың сипаттамасы 
 

Конвергентті/тік ойлау Дивергентті/латералды ойлау 
Логикалық, рационалды Ойын түрінде, ассоциативті 
Бір бағытта Бірнеше бағытта 
Тақырып аясында қалады Тақырыптан тыс кетеді 
Гомогендік, қайшылықтан айрылған Гетерогендік, қайшылықты қабылдайды 
Шешімнің сыналған əдістері Жаңа əдістер табады 
Сыни ескертпелер конвергентті ойды жетілдіреді Сыни ескертпелер дивергентті ойды тежейді 
Дұрыс шешім Көптеген ерекше шешімдер 
Е с к е р т у: кесте [4] əдебиет негізінде құрастырылған 

 
Латералды маркетинг стандартты шешімдерді қамтитын идеяларды түрлендіруге мүмкіндік 

береді:  
- жаңа тауар шығару жағдайында кəсіпорынды қайта жабдықтау; 
- жаңа материалдар қолдану; 
- жаңа жылжыту əдістері жағдайында жаңа мамандарды жұмылдыру; 
- тауардың өтпей қалу тəуекелі[4]. 
Латералды маркетинг компанияны серпінді етуде тізбектің бір кезеңінде артықшылық береді. 

Мұнда ең маңыздысы:  
- латералды маркетинг – бұл үрдіс; 
- бұл белгілі бір реттілікпен орындалатын əдістемелік үрдіс; 
- ол кейбір қазіргі таңда бар нысандарға қатысты (тауар, бизнес, қызмет); 
- оның соңғы нəтижесі инновация болып табылады, көп жағдайларда ол жаңа категория немесе 

нарық. 
Шығармашылық ойлау үрдісі келесідей үш қарапайым қадамдардың бірізділігін құрайды (2 

сурет): 
1. Фокусты таңдау. 
2. Ынталандыруды түрлендіру үшін фокусты араластыру (латералды араластыру жүргізу). 
3. Байланыс орнату. 

 
Сурет 2. Шығармашылық ойлау үрдісінің қадамдары 

Е с к е р т у: сурет [5] əдебиет негізінде құрастырылған 
 
Ф. Котлер жəне Ф. Триас де Без ойлаудың түрі негізінде дəстүрлі жəне латералды маркетинг 

концепциясының инновациялық процесінде бөліп беру ұсынылды (кесте 2) Дəстүрлі маркетинг ойлау 
қисындылығы мен реттілігіне негізделеді. Латералдық ойлау концепциясын Эдуард де Боно енгізді 
жəне оны «жадыда жинақталған тұжырымдамаларды қайта құрылымдау арқылы шығармашылық 
идеяларды генерациялайтын тəсілмен ақпаратты пайдалануға арналған үдерістер жиынтығы» деп 
анықтады. 
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Жалпы түрде жаңадан келушілерді құрудың латералдық əдісі мынадай түрде сипатталуы 
мүмкін: тауар алынады жəне осы бұйым үшін бұрын қарастырылмайтын жаңа қажеттіліктерді немесе 
жаңа тұтыну жағдайын қанағаттандыру үшін толығымен өзгертіледі. 

Кесте 2. 
Дəстүрлі жəне латералды маркетинг айырмашылықтары 
 

Ерекше айырмашылықтарын
анықтайтын факторлар 

Дəстүрлі маркетинг Латералды 
маркетинг 

Қолдану шарттары Өсу жəне нарыққа шығу кезеңдері Нарықтың жетілу жəне қанығу кезеңі 
Тауарды жаңарту дəрежесі 
бойынша таңдалған тауар 
стратегиясының түрі 

Дифференциация жəне вариация 
стратегиясы 

Қағидатты жаңа тауарлар құру 
стратегиясы 

Жаңа тауар туралы идея құру 
процесін технологиялық құру 
принциптері 

STP принциптері (сегменттеу, 
мақсатты сегментті таңдау, 
позициялау) 

Логикалық ойлауі тізбегінің ортасына 
кедергі орналастыру арқылы латералды 
қозғалыстарды жүзеге асыру, нəтижесінде 
ой барысы өзгереді 

Тауар туралы идеяны 
жасаудың бастапқы кезеңі 

Тауарды жасау мақсатында 
тұтынушыны таңдау оның нақты 
қажеттіліктерін қанағаттандыру 

Тауарды оның көрінісін өзгерту 
мақсатында таңдау 

Өнімді жаңартудың 
технологиялық процесінің 
нəтижесі 

Базалық нарық жəне (немесе) тауар 
санаты шеңберіндегі жаңалықтар 

Жаңа нарық жəне (немесе) тауарлық санат

Жаңарту стратегиясы 
нəтижесінде бəсекелестіктің 
қарқындылығы 

Бəсекелестіктің қарқындылығы мен 
нарықтың қанықтығы күшейтілуде 

Нарықтың бір бөлігін басып алудың 
орнына бəсекелестіктен бос жаңа 
нарықтар құрылады 

Е с к е р т у: кесте [5] əдебиет негізінде құрастырылған 

 
Тауар туралы идеяны құрудың бастапқы кезеңі жоғарыда айтылғандай, тауарды назар аудару 

объектісі ретінде таңдау болып табылады жəне бұл тағы да классикалық маркетинг шығармашылығы 
логикасының бұзылуы орын алады. Назар аудару арқылы тауарда болуы мүмкін кез-келген оның 
құрамдас бөлігі алынады. Мысалы, тауардың кез-келген сипаттамасы немесе өткізу саясатының кез 
келген компоненті, жылжыту саясаты жəне тағы да басқа бөліктері латералдық жылжу объектісі 
(фокус) болуы мүмкін. 

Осылайша, латералдық маркетинг нəтижесінде бəсекелестіктен бос жаңа нарық құрылады. 
Қазіргі нарықтың қаныққан кезеңінде, латералды маркетинг кəсіпкерлер мен тұтынушылардың 
қажеттіліктерін қанағаттандыруда таптырмас құрал болмақ. 
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Abstract: Customer centricity will drive constant transformation. Customer expectations are at an all-
time high. Driven by the changing dynamics and buying behaviors with customers and markets alike, 
marketing professionals are going through a transformation in how they connect, interact and personalize 
with their audiences. No longer are marketing professionals just focused on the traditional funnel, which is 
designed to attract new customers and markets with a single transaction. Marketing organizations are now 
discovering a longer and deeper customer cycle with AI that centers around the customer experience and 
lifetime value by strengthening and retaining existing relationships. 

Keywords: digital economy, transformation of marketing activities. 
 
Marketing innovations play an important role in the development of entrepreneurship. Launching an 

innovative product or product category on the market allows you to make business more successful. The use 
of modern research methods, customer acquisition will ensure the growth of new customers, increase the 
competitiveness of the enterprise. The authors of [1] tell in detail and prove how predictive analytics help 
understand customers. 

The transformation of marketing in the digital economy involves the development of innovative 
marketing. An important approach to the development of innovative marketing can be considered on the 
enterprise’s desire to continuously improve the quality of goods, services and methods of attracting 
customers [2]. It is important to note that innovative marketing is not only a change in products, but also 
methods of attracting the target audience to them. It forms demand, its main task is to satisfy the desires and 
needs of present and future customers [3].  
Marketing innovations are a set of processes directly related to the introduction or unity of knowledge of a 
given activity, the introduction of the latest products and services. Through marketing innovations, the 
competitiveness of the enterprise is enhanced. The interweaving of marketing and innovation involves the 
concept of innovation marketing, the purpose of which is to identify poorly satisfied or latent customer 
requests, develop and market new products that satisfy these requests more fully and efficiently than 
competitors' products. 
It is important to say about the era of Marketing 4.0: Emergence of the tech-savvy martecheter [4]. 

As reddit founder Alexis Ohanian recently stated: "Programming is modern-day literacy." To go one 
step further, programming is modern-day career currency, even for marketers. Historically, the greatest 
advantages for marketers have been budget, tools and talent — in that order. However, now that both 
customer expectations and marketing innovation are rapidly growing, the model is flipped on its head.Today, 
the greatest marketing advantage is technical marketing talent — the martecheter.  

Leading marketing programs are investing to level up their talent, which is key to maintaining the best 
customer experiences and marketing technologies. Single-skilled marketers can't analyze oceans of data 
created by the widening range of customer touchpoints while also developing captivating creative, nor can 
they afford the constant developer resources needed to implement cutting-edge marketing tech stacks. In 
short, there is a skills gap between corporate and digital-native marketers, and it's pretty big. In a General 
Assembly marketing assessment, for example, digital-native marketers outscored corporate marketers by 73 
percent. Bottom line? Today, the greatest marketing advantage is technical marketing talent — the 
martecheter. 

Not only do individuals need to be more skilled, but the traditional team structures also need an 
upgrade. Award-winning marketing structures are already merging design, data, engineering, product and 
marketing teams into a variety of new structures, in addition to customer experience and sales teams. It's this 
operational nimbleness combined with cross-disciplinary marketers that can support a growing ecosystem of 
purpose-built marketing tools to match the uniqueness of every business model and customer base. 

As digital transformations accelerate and demand for exceptional customer experiences grows, 
marketers and CX professionals are faced with the new realities of thinking, working and collaboration to 
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support their businesses. More and more marketing teams are adopting agile frameworks as part of their 
transformations. They must prioritize their work by understanding which problems they're looking to solve 
and why, while they define which outcomes need to be achieved and measured within a given sprint [2]. 

Instagram Innovative Marketing Example [3]: Instagram has a tool with intuitive industries such as 
fashion, design, and more. The platform provided an opportunity to increase the depth of presentation of 
information, for example, showing behind-the-scenes photos or images of the reverse side of the fashion 
world - images of photographers, makeup artists and bloggers. The platform has implemented innovative 
methods and has occupied its niche. The Explore feature shows personalized user channels. The 
"Hyperlapse" application for video recording is perfect for creating videos about the make-up routine. Today, 
86 percent of the world's major brands are active on this platform. Continuing to review the Instagram 
example note the trend: Vertical video is on the rise [5]. You already know that video is imperative. It used 
to be one aspect of your marketing strategy, but now you need an entire strategy just for your videos! People 
watch countless hours of video every day, and YouTube is the largest search engine after its sibling Google. 
Whether it’s on Facebook, Instagram or some other platform, video is not going anywhere. 

However, people do not always like turning their mobile devices to the side. Instagram -- one of the 
most popular social media platforms at the moment -- launched IGTV in June for the express purpose of 
watching videos in vertical mode. IGTV allows longer content, so you could publish animated videos, 
demos, interviews, case studies, 360-degree virtual reality, live streams and more. Your social media strategy 
needs to keep vertical-form IGTV videos in mind. 
Voice search is getting louder [6]: according to Search Engine Land, voice-based commerce sales in the 
United States reached $1.8 billion in 2017 and are projected to reach $40 billion by 2022. Yep, that’s 40 
billion. This trend means 2019 is the year to get ahead of the game. 

Voice searching is an ingenious bit of technology. After all, who doesn’t like being able to simply say 
out loud to the nearest smart speaker, “Place an order for school supplies”? Not only does voice searching 
make it easier to find information online without pulling out a device; people love it because it reduces their 
screen time. Next year, make sure you’re optimized for voice searches. 

Director of marketing data becomes the hottest new role [5]: look for smart organizations in 2020 to 
create a dedicated marketing role, such as director of marketing data, to establish and drive the human and 
machine or system connections across their company. In addition to working with technology vendors and 
internal teams on data integration, this new role will create processes, rules and procedures to ensure that 
critical data is collected and integrated into a customer data platform (CDP). 

Since the beginning of direct and database marketing, data has been foundational for successful 
marketers, enabling advanced customer segmentation, deep personalization and relevant messaging to 
customers and prospects. The growth of AI-based marketing tools, however, has taken data management and 
data integration to a level of mission-critical stature for marketing organizations. In fact, 61 percent of 
company executives surveyed by MemSQL indicated that machine learning and AI are their companies' most 
significant data initiative for 2020. 
Data integration and marketing data architects will emerge as new and vital roles in marketing organizations 
as artificial intelligence and machine learning-based marketing tools analyze data and customer behavior, 
make recommendations and predictions, and get smarter based on the data and information fed into them. 

In combination with these new roles, marketers will demand solutions that are open and easy to 
integrate through APIs and pre-built connectors and that are increasingly delivered as microservices — 
functionality that is decoupled and easy for marketing organizations to plug and play homegrown and 
competing solutions [7, 8, 9, 10, 11]. 

As a global business, ObjectStyle Company uses digital communication and marketing channels to do 
business with clients, partners, and contractors around the world without the need to sit with the them in the 
same physical space. Instead of face-to-face communication, IT service providers use Zoom, Google 
Hangouts or other conference software these days. Distributed teams are the new norm, as well. The fact that 
you can find a contractor anywhere in the world gives you access to a much greater talent pool and also 
means that you can fill in the technological gap for partner located on the other side of the world. 

AI and machine learning make hyper-personalization a reality [5, 12]. In some respects, the 
proliferation of data and compartmentalized marketing stacks has made the goal of deep personalization both 
easier to visualize and more difficult to implement. While 94 percent of companies agree that personalization 
is critical to their current and future success, almost half say that IT roadblocks (47 percent) and legacy 
technology (46 percent) are major barriers to their personalization efforts. Enter AI and machine learning-
based marketing tools that are changing the nature of how marketers make decisions and deploy campaigns. 
While humans still are in the driver’s seat with respect to strategy and creative, machines can analyze, 
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process and deliver personalized content at a massive scale. A common inhibitor to deeper personalization 
for most marketers is creating multiple versions of content and then determining the right combinations at 
the right time for thousands or millions of customers. Growing numbers of AI-based systems, however, can 
process marketers' specific rules and directions. These systems can then create and deliver individualized 
content on the fly to each recipient. While humans still are in the driver's seat with respect to strategy and 
creative, machines can analyze, process and deliver personalized content at a massive scale. 

This hyper-personalization is increasingly being based on the predicted behavior of the individual rather 
than conforming to a statically defined segment. AI-based systems make personalization easier for marketers 
by learning through each interaction and delivering the right content in the context of the customer's previous 
interactions with the brand. Finally, look for 2020 to be the year when testing from after-the-fact A/B and 
multivariate transforms to more predictive-based and combined models with rules that optimize content and 
offers in real time. 

Having a fully connected and open MarTech and AdTech ecosystem will be the newest must have 
technology capability of 2020. This agile ecosystem enables markets to continuously examine the impact of 
their media spend and rate of return achieved. By 2020, advertisers in the US will programmatically execute 
nearly $69 billion on US digital display ads, representing more than 86 percent of all digital display ads 
served. By integrating MarTech and AdTech technologies today, marketers will be better prepared to lean 
into the benefits of programmatic ad spend to come. 
AI-powered ad bidding, with industry enriched data, will be essential in reducing cost per acquisition across 
industries. The AI-infused bid optimization promises to improve yield in the ad bidding process by not only 
ingesting vast amounts of data, but also rewriting its model with every bid — continuously learning and 
assigning values in real time, evolving across campaigns. With more data and signal points, AI enables 
brands to delight customers with personalized offers across channels where and when it matters most to 
them. 

Customer centricity will drive constant transformation [5]. Customer expectations are at an all-time 
high. Driven by the changing dynamics and buying behaviors with customers and markets alike, marketing 
professionals are going through a transformation in how they connect, interact and personalize with their 
audiences. No longer are marketing professionals just focused on the traditional funnel, which is designed to 
attract new customers and markets with a single transaction. Marketing organizations are now discovering a 
longer and deeper customer cycle that centers around the customer experience and lifetime value by 
strengthening and retaining existing relationships. 
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Түйіндеме: Сандық экономика - қазіргі экономикалық ғылым мен іскери тəжірибеде жаңа ұғым 
мен құбылыс.Сандық экономиканың қалыптасуы мен дамуы кəсіпорынның маркетингтік 
кешенін,оны қоршаған орта жағдайларына бейімделуге мəжбүрлеу.Мақалада кəсіпорындар 
маркетингіндегі маңызды өзгерістер жəне олардың материалдық өндіріс саласындағы шаруашылық 
жүргізуші субъектілер үшін салдары туралы айтылады. 

Кілт сөздер:  цифрлық экономика, кəсіпорынның маркетингі, шаруашылық субъектілері, 4P, 7P 
 
Бүгінгі таңда адамдардың, компаниялардың жəне мемлекеттің қауіпсіздігін қамтамасыз ету 

міндеті цифрлық технологиялардың жоғары даму деңгейіне жəне жасанды интеллект, машиналық 
оқыту жəне криптографияны қолдану саласында жоғары білікті мамандардың болуына байланысты 
мүмкін болып отыр. 

Мұның бəрі экономикада жаңа терминнің жəне «цифрлық экономика» түсінігінің пайда болуына 
əкелді. 

Сандық технологиялардың дамуы - экономикалық өсудің маңызды факторларының бірі, ол бар 
процестерді автоматтандыру, цифрлық платформалар, цифрлық экожүйелер, ірі деректер массивтерін 
терең талдау, индустрия 4.0 технологиялары, түбегейлі жаңа, серпінді бизнес-модельдер мен 
технологияларды енгізу арқасында мүмкін болады. 

Сандық технологиялар олардың қасиеттері мен ерекшеліктеріне байланысты адамдар мен 
кəсіпорындардың ақпараттық өрісін едəуір кеңейтті, ақпаратты іздеуге, айырбастауға жəне сақтауға 
байланысты шығындарды азайтады, сонымен қатар экономикалық менеджмент жүйелеріндегі 
ақпарат рөлін күшейтті. 

Цифрлық қайта құру «ақылды» технологиялар негізінде қала өмірі үшін жайлы жəне қауіпсіз 
жағдайларды жасауға мүмкіндік береді, ал цифрлық платформалар адамдарға жаңа жұмыс 
орындарын ашады, қосымша дағдылар мен біліктілікті арттыруға көмектеседі, əсіресе бұрын 
əлеуметтік немесе географиялық байланысты мұндай мүмкіндіктері болмаған адамдар үшін 
шектеулер цифрландырумен байланысты жаңа кəсіптер мен жоғары ақы төленетін жұмыс 
орындарының пайда болуына ықпал етеді. 

Маркетингте цифрлық технологияларды қолдануды қарастырған П.Котлер, Д.Р. Қоңырау, Ю.Н. 
Соловьев, О.У. Юлдашева, Г.А. Корнилов жəне т.б. Алайда, көп жағдайда бұл ғалымдардың 
еңбектері цифрлық технологияларды жеке элементтерге қатысты немесе олардың маркетингтік 
құрамдағы үйлесіміне, мысалы, клиенттермен немесе жарнамалық өнімдермен жұмыс жасауға 
қатысты қарастырды. Сонымен қатар, маркетингте ақпараттық технологияны қолдану нəтижелерін 
жүйелеуге күш салу жеткіліксіз. 

Бұл мақаланың мақсаты - сандық экономиканың кəсіпорындардың маркетингтік қызметіне 
əсерін зерттеп, маркетингтік кешенінің құрамдас бөліктері тұрғысынан қарастыру. 

Зерттеу мақсаты «цифрлық экономика» түсінігін жалпылау жəне маркетингтік байланыстың 
элементтерімен сараланған маркетингтік қатынастар субъектілерінің ақпараттық цифрлық 
технологияларды қолдану нəтижелерін анықтау болып табылады. 

Цифрлық экономика тұжырымдамасының қалыптасу тарихы туралы айта отырып, бұл терминді 
алғаш рет канадалық ғалым Дон Тапкотт 1994 жылы The Digital Economy: Promise and Peril in the Age 
of Networked Intelligence кітабында айтқанын атап өткен жөн[1].  

Бүгінгі таңда бұл термин бүкіл əлемде қолданылады, оны саясаткерлер, кəсіпкерлер жəне 
журналистер қолдана бастады, бірақ оны түсіндіруде бірыңғай тəсіл жоқ. Сандық экономикалар 
ұғымның əртүрлі түсіндірмелері 1 кестеде қарастырылған.  
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Кесте 1  
«Цифрлық экономика» ұғымының мəнін түсіндіру 
 

Автор Терминнің мəні 
OECD (Organisation for Economic Co-operation and 
Development) [2] 

Digital 
l economy is an umbrella term used to describe markets that 
focus on digital technologies. 
Цифрлық экономика – бұл жалпы цифрлық 
технологиялармен жұмыс істеуге бағдарланған нарықты 
сипаттауда қолданылатын термин (авт.аударма). 

Nirvikar Singh, Professor of Economics, University of 
California, Santa Cruz [3] 

The digital economy involves conducting economic 
activities electronically, based on the electronic processing, 
storage and communication of information, including 
activities that provide the enabling physical infrastructure 
and software. 
Цифрлық экономика техникалық инфрақұрылымның 
жəне бағдарламалық қамтамасыздандырудың жұмысын 
қамтамасыз етуді қоса алғанда, ақпаратты электрондық 
өңдеуге, сақтауға жəне беруге негізделген 
экономикалық белсенділіктің көрінісін қамтиды 
(авт.аударма). 

Т.ғ.д., 
профессорғылымижұмыстаржөніндегіпроректорР.М. 
Мещеряков [5] 

Терминді түсінудің екі тəсілі: 
1) классикалық: цифрлық экономика – бұл тек 
электронды тауарлар мен қызметтер (телемедицина, 
қашықтықтан оқыту, медиа-мазмұнды сату) ретінде 
сипатталатын цифрлық технологияларға негізделген 
экономика; 
2) дамыған: сандық экономика экономикалық 
цифрлық технологияны қолдану арқылы өндіріс. 

Э.ғ.к., доц. Мəскеу мемлекеттік университетінің 
экономика факультеті, инновация экономикасы 
кафедрасы М.В. Ломоносова , А.А. Энговатова [5] 

Цифрлық экономика - бұл жаңадан құрылған 
экономикадеректерді құру, өңдеу, сақтау, беру 
əдістері,сонымен қатар сандық компьютерлік 
технологиялар. 

 
Жоғарыда келтірілген анықтамаларға сүйене отырып, авторлар «цифрлық экономика» 

түсінігінің өзіндік түсіндірмесін ұсынады. 
Сандық экономика - тұжырымдамасының екі мағынасы бар: 
1) цифрлық компьютерлік технологияларға негізделген ақпараттық өнімдерді өндірумен, оларды 

кейіннен іске асырумен жəне сатудан кейінгі қызмет көрсетумен байланысты ресурстардың 
экономикалық айналымының барлық кезеңдерін қамтитын экономика саласы; 

2) экономикалық қызметтің əртүрлі түрлерінде (салаларда) ақпараттық технологияларды 
қолдануды, ақпараттық инфрақұрылымның болуын (жабдықтарға техникалық қызмет көрсету, 
кадрлармен қамтамасыз ету, ақпараттық қауіпсіздік туралы ережелер) ақпараттық технологияларды 
қолданумен байланысты барлық əлеуметтік өндіріс деңгейі. 

«Сандық экономика» түсінігі мен құбылысы көптеген елдерде, соның ішінде Қазақстан 
Республикасында да нақты басқару жүйесінде қолданылуда. 

Бүгінгі таңда цифрландыру экономикалық дамудың басты бағыттарының бірі болды. Цифрлық 
технологияны дамыту бүкіл еуразиялық экономикалық кеңістіктің басымдығы деп аталады. 

Қазақстанда «Цифрлық Қазақстан» бағдарламасы жасалды, ол республикада технологияның 
қарқынды өсуіне жəне қызмет көрсетудің электронды форматына көшуге негіз болуы керек. 

Негізгі қозғалыс екі бағытта күтіледі: 1) дамудың екі бағыты бойынша қозғалыс - қолданыстағы 
экономиканы цифрландыру, яғни нақты сектордағы нақты жобалардан тұратын прагматикалық 
бастаманы қамтамасыз ету, экономиканың қазіргі секторларын, мемлекеттік органдарды 
цифрландыру жəне технологиялық қайта жарақтандыру жобаларын іске қосу жəне цифрлық 
инфрақұрылымды дамыту. 

Екінші бағыт - болашақтың цифрлық индустриясын құру - ұзақ мерзімді тұрақтылықты 
қамтамасыз ету, адами капиталды дамыту деңгейін көтеру арқылы елдің цифрлық трансформациясын 
бастау, инновациялық даму институттарын құру жəне тұтастай алғанда цифрлық экожүйенің үдемелі 
дамуы. 
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«Цифрлық Қазақстан» мемлекеттік бағдарламасына сəйкес республика əлі күнге дейін жаңа 
технологияларды құруда нөлден басталмайды. Осылайша, 90-шы жылдары үдемелі индустриялық-
инновациялық дамудың мемлекеттік бағдарламасы іске қосылды, «Болашақ» халықаралық білім беру 
бағдарламасы басталды, 2005 жылы «электрондық үкіметті» құру басталды. 

Ақпараттық қоғамға көшу үшін жағдай жасау қадамдарының бірі 2013 жылы бекітілген 
«Ақпараттық Қазақстан 2020» мемлекеттік бағдарламасы болды. 

Бұл бағдарлама ел экономикасын цифрлық түрлендірудің негізі ретінде келесі факторлардың 
дамуына ықпал етті: ақпараттық қоғамға көшу, мемлекеттік басқаруды жетілдіру, «ашық жəне 
мобильді үкіметтің» институттарын құру, корпоративті құрылымдар үшін ғана емес, сонымен қатар 
ел азаматтары үшін де ақпараттық инфрақұрылымның қол жетімділігі. 

Цифрландыру барлық салаларға əсер етеді жəне шикізат емес салалардың əлеуетін 
əртараптандыру жəне ашу, стартаптық қызметті ынталандыру жəне жаңа өндірістер ашу жолымен 
Қазақстан экономикасының құрылымын өзгертуге əкеледі. Сонымен қатар, сандық 
технологиялардың əр түрлі салаларға əсер ету деңгейі біртекті емес - құндылықты құрудың үлкен 
мүмкіндігі Қазақстан экономикасының дəстүрлі секторларында, оның ішінде тауарлық секторда 
қабылданады, сонымен бірге электронды коммерцияда, IT-секторда жəне қаржы индустриясында 
құндылықтарды құрудың түбегейлі жаңа мүмкіндіктері ашылуда [6]. 

Сандық экономика жəне Интернет технологиялары қоғамдық өмірдің барлық салаларына əсер 
етеді. Сонымен, Дүниежүзілік банктің есебіне сəйкес, даму жəне кең интернетті пайдалану сауданы 
кеңейтуге, капиталды неғұрлым тиімді пайдалануға, бəсекелестікті арттыру, жаңа жұмыс орындарын 
құру жəне, сайып келгенде, еңбек өнімділігін арттыру. 

Осы мақалада біз маркетингтік микс контекстіндегі маркетинг саласына цифрлық экономиканың 
əсерін зерттеу нəтижелерін ұсынамыз (4P, 7P) экономикалық қызметті жетілдірудің 
рационализациясының негізі ретінде цифрлық ақпараттық технологияларға жəне оларды маркетингке 
енгізуді ынталандыратын факторларды ескеруге негізделген. 

Place. Тауарларды орналастыруға қатысты өзгерістер электрондық коммерция мен интернет-
дүкендердің белсенді дамуы шектеулерді алып тастайды. Оларды электронды платформалармен, 
сайттармен, кейде əлеуметтік желілердегі парақтармен алмастырады. Оларды жасау, жобалау жəне 
қызмет көрсету бөлмелерге қатысты ұқсас əрекеттерге қарағанда əлдеқайда арзан. Сонымен қатар, 
дүкеннің орналасқан жері туралы географиялық сілтеме тегістелген немесе толығымен жоғалып 
кеткен - сатып алушылар əлемнің кез келген нүктесінен тауарлар мен қызметтерге тапсырыс беруге 
көбірек мүмкіндік алады. 

Болжам бойынша, 2018 жылдың аяғында бүкіл əлемдегі интернет-дүкендердің сатылымы 2,77 
трлн. АҚШ долларын құрайды. 2017 жылмен салыстырғанда өсім 21,1% құрайды. Ал 2020 жылы  
2016 жылмен салыстырғанда, электронды коммерциядағы жалпы сауда екі есеге артуы керек. 

Product. Цифрлық ақпараттық технологияларды қолданған кезде өнім саясаты аясында алдымен 
ассортимент саясатына қатысты екі жағымды жағын атап өткен жөн: 

1) ассортимент саясатындағы өзгерістер - ассортиментті кеңейту, сатып алу мен сатуды ұлғайту 
мүмкіндігі, дүкен аумағындағы шектеулерді алып тастауға байланысты өнімдер. 

2) ассортиментті жаңартуды жеделдету, белгілі бір мерзімде сəнді жəне сұранысқа ие өнімдерге 
пайдаланушылардың назарын аударатын бағыттардың орнын ауыстыру, содан кейін өнім жай 
нарықтан шығады. Компаниялар дамуға кететін уақытты қысқартып, нарыққа жаңа өнімдер 
шығарудың жиілігін арттыруға мəжбүр болады [7]. Бұл тенденцияның кері байланысы, тауарлар 
өндірісінің жылдамдауы мен өмірлік циклдің қысқаруына байланысты тауарлар сапасының 
төмендеуімен көрінеді. Бұл ішінара жаңа өнімдер сатып алғанда əрқашан ұзақ уақыт қызмет етпейтін 
клиенттердің мінез-құлқындағы өзгерістермен байланысты. 

Promotion. Өнімдердің ерекшелігі мен оларды тарату арналарының өзгеруіне байланысты 
тұтынушыларды жылжыту да өзгерді. Атап айтқанда, өнімді жылжытудың заманауи арналарын 
тудыртатын  келесі факторларды бөліп көрсету керек; 

өнімнің қозғалысы: блогтар, өнімдерге шолулар, форумдар, рейтингтер тұтынушылардың өнім 
туралы ақпаратты қалай жинайтындығы жəне оны сатып алу туралы шешімдерде қалай 
қолданатындығы туралы маңызды ақпарат көзі болды. Зерттеулер көрсеткендей, қолданушылардың 
90% -дан астамы олар сатып алудан бұрын өнімнің немесе қызметтің интернеттегі шолуларын оқиды. 
Сонымен қатар, тұтыну тауарларын сатып алу туралы шешімнің шамамен 67%-ы ұсынылған 
ақпаратқа негізделген компаниялар емес, пайдаланушылар қолдана алады. Орташа есеппен алғанда, 
пайдаланушылар сатып алудан бұрын кем дегенде төрт шолуды оқиды [8]. Өндірушілердің сатып алу 
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мінез-құлқының барлық сатыларын бақылауға жəне өз қызметтерін оларға сəйкес бейімдеуге 
мүмкіндігі бар; 

əлеуметтік желілердегі PR-шаралардың өсіп келе жатқан маңыздылығы. Электрондық 
платформалар арқылы тұтынушылармен тікелей байланыс клиенттердің қажеттіліктерін, олардың 
нақты пікірлері мен қажетті шараларды қабылдау мен қабылдауда өнімді пайдалану туралы əсерлерін 
жақсы білуге мүмкіндік береді; 

жарнамалық бюджеттің құрылымын Интернеттегі жарнама пайдасына өзгерту; 
тұтынушыларды егжей-тегжейлі сегментациялау, төмен маржалары бар сегменттерді анықтау 

мүмкіндігі жəне олардан бас тарту. Жарнамалық ұсыныстарға бағытталған сұраныстарды 
қалыптастыру. Мысалы, Интернеттегі мақсатты жарнаманы қолдану арқылы өз өнімдерін 
жылжытатын компаниялар жарнамаларды өздері қызықтыратын сегментке, тіпті оның өкілдері əр 
түрлі географиялық нүктелерге шашып тұрса да бағыттай алады [11]. 

Price. Өнім бағасына қатысты мəселелерге келетін болсақ, біріншіден,  айта кету керек, жалдау 
бағасы, оларға қызмет көрсетумен айналысатын жұмысшылардың жалақысымен бірге тауарлар 
бағасында алдын-ала белгіленетін қоймалар мен сауда алаңдарында интернет-дүкендердің 
қажеттілігінің жоғалуына байланысты үстеме шығыстардың төмендеуі. Сонымен қатар, АКТ-ны 
дамыту шығындары едəуір азайтылатын коммуникациялық жəне коммерциялық өнімді 
ақпараттандыру процесі. Жоғарыда айтылғандай, ақпараттың таралуы мен арзандауы инновациялар 
мен табысты өнімді көшіру процесін тездетеді. Нарықтардың жоғары ашықтығы жəне өндіруші 
компаниялар арасындағы жоғары бəсекелестік жағдайында өнімнің өзіндік құны өседі. 

Интернеттегі сату арналарын дамыту, тұтынушыларға тəулік бойы қызмет көрсетуді 
ұйымдастыру қажеттілігі артып келеді, соның арқасында сіз бəсекелік артықшылыққа ие бола аласыз, 
клиенттерге қызмет көрсету менеджерлерінің жұмысын ұйымдастыруды оңтайландыруды қажет 
етеді [9]. 

Қорытындылай келе, зерттеу барысында алынған цифрлық экономиканың кəсіпорынның 
маркетингіне əсері туралы келесі тұжырымдарды тұжырымдай аламыз: 

а) цифрлық экономиканың қалыптасуының басты себебі болған ақпараттық технологияның 
қарқынды дамуы, оған дəстүрлі тəсілдерді өзгерте отырып, фирмалардың маркетингтік қызметіне 
үлкен əсер ететін түбегейлі жаңа қызмет түрлері: электрондық коммерция, интернеттегі жарнама 
жəне т.б. (өндіріс нəтижесі); 

б) жеке маркетингтік процестерге шығындар азюы: тауарларды сақтау, жылжыту жəне т.б. 
(экономикалық нəтиже); 

в) тауарлардың ассортиментін кеңейту жəне жаңарту (əлеуметтік нəтиже), автор фирмаларда 
тауардың сатылымын көбейту (экономикалық нəтиже); 

Цифрлық экономикадағы маркетингті жақсартудың келесі бағыттары: 
1) функциялар мен рəсімдер бойынша əмбебап жəне мамандандырылған ақпараттық 

технологияларды жүйелеу маркетингі; 
2) кəсіпорынның маркетингтік қызметіне ақпараттық технологияларды енгізудің экономикалық 

тиімділігін бағалау əдістерін жасау. 
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Аннотация. На сегодняшний день платформой для экономического развития и роста компании, 

а также рынков являются инновационные процессы, которые находят свое воплощение в новых 
продуктах, услугах и технологиях. Инновационные товары по своей природе происхождения не 
отличаются успешностью, в частности, три из четырех новых товарных позиций не приносят 
производителю значительной доли прибыли за первый год продаж, поэтому ритейлеры часто 
отказываются от дальнейшей торговли ими. В статье проанализированы инструменты маркетинга, 
применяемые в процессе коммерциализации инноваций, описанных в работах зарубежных и 
российских ученых.  

Ключевые слова: инновационный продукт, маркетинг, инструменты маркетинга инноваций, 
технологии, этапы коммерциализации инноваций, реклама, интернет-маркетинг. 

 
Инновации, или инновационный продукт являются существенным компонентом 

маркетингового мышления управленцев, бизнесменов, при этом принятие потребителями новых 
товаров и услуг компаний становится основой для бизнес-успеха. Взаимосвязь между маркетингом и 
инновациями отметил еще в далеком 1954 году один из бизнес-гениев XX века, известный теоретик 
менеджмента Питер Друкер, который утверждал, что у бизнеса есть две основные функции - это 
маркетинг и инновации. По его мнению, настоящий, успешно реализуемый маркетинг начинается 
именно с покупателя, как будущего потребителя продукта, учитывая его ценности и нужды. При 
этом, инновационная составляющая бизнеса предоставляет иное экономическое удовлетворение 
потребностей, поэтому инновация требует изменения ожиданий покупателей. Если потребитель не 
будет понимать, что дает инновационный продукт, какие преимущества, то он однозначно не будет 
иметь спрос [1].  

Рассматривая специфику маркетинга коммерциализации инноваций, не акцентируя внимание на 
традиционных методах маркетинга, которые, безусловно, находят широкое применение в 
инновационной сфере, следует  отметить важность двух трактовок данного понятия: одни авторы 
отождествляют его с инновационным маркетингом, понимая под последним новые подходы и 
инструменты маркетинга, то есть инновации в самом маркетинге, призванные повысить его 
эффективность, другие отмечают важность применения инструментов маркетинга в процессе 
создания и продвижения на рынок новой продукции либо технологии.  

Однако механистический перенос методик и инструментов современного маркетинга на новую 
объектную область – сферу инноваций, не позволяет учесть всю сложность и многогранность 
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инновационных продуктов, не позволяет решить многие проблемы, возникающие в процессе 
коммерциализации новинок и их продвижения на рынок, а также не дает возможность выработать 
каких-либо универсальных, типовых рекомендаций по маркетингу инноваций. Поэтому именно в 
большинстве книг по инновациям применение маркетинговых инструментов рассматривается на 
уровне конкретных определенных ситуаций (иначе говоря - case study), или с акцентом на один из 
аспектов инновационной деятельности предприятия. Так, например, имеются работы различных 
авторов по проблемам развития новых товаров и связанных с ними проблемам поиска, тестирования 
идей, управления проектами и процессом его формирования, а также разработки продуктовых 
стратегий и маркетинга. Эти работы представлены следующими авторами: Г. Чесбро, Б. Табризи, Р. 
Купер, М. Додгсон, П. Тротт, а также многими другими учеными. Наиболее важным инструментом 
маркетинга в сфере инноваций и инновационных продуктов явилась система тестирования новинок, 
которая включает концептуальное тестирование, пробный маркетинг, альфа- и бета-тест и другие 
виды тестов, использование которых повышает вероятность коммерческого успеха новинки [2]. 

В работах ученых Клейтона Кристенсена и его коллег, отмечено несколько важных аспектов 
маркетинга коммерциализации инноваций, такие как:  

− выделение маркетинговой ценности инновационного продукта;  
− определение специфических групп потребителей инновационных продуктов, так называемых 

«непотребители», либо «неудовлетворенные потребители», или же «потребители со скромными 
запросами», а также разработка необходимых рекомендаций по работе с каждой группой 
потребителей;  

− разработка подхода к конкуренции, конкурентным битвам в отрасли с позиции асимметрии 
стимулов и компетенций компаний, предложений по оценке компаний-конкурентов с позиции 
наличия ресурсов, процедур и ценностей. С позиции маркетинга ресурсы компании включают бренд, 
информацию, каналы дистрибуции, в процедурах – процесс исследования рынка, в ценностях 
рассматриваются потребности будущих покупателей, их перспективы и возможности;  

− определение подходов к анализу изменений отрасли в целях мониторинга и оценки 
возможностей развития компании. 

Маркетингу коммерциализации инноваций необходима специальная теория, значительная часть 
постулатов которой описана выше и рассматривает, с одной стороны маркетинг коммерциализации 
как специализированный, самостоятельный вид маркетинговой деятельности, который характерен 
для участников рынка, стремящихся к успеху в процессе конкуренции, а с другой – как 
стратегическую составляющую современной успешной конкурентоспособной компании, имеющую 
главную цель удовлетворить потребности потребителей путем освоения и развития рынков. При этом 
маркетинг коммерциализации нуждается в разработке специальной методологии, основанную на 
соответствующие специфические принципы. В их число можно включить следующие: 

1. Принцип нелинейности. Последовательность этапов каждого отдельного процесса 
коммерциализации может изменяться. В частности, начинаться с процесса генерации идеи либо с 
обработки результатов маркетингового исследования, нацеленного на выявление неудовлетворенных 
потребностей или поиска новых рыночных ниш. 

2. Принцип рыночного подхода к процессу коммерциализации, рассматривающий 
коммерциализацию в качестве рыночного процесса, который характеризует деятельность компаний 
по формированию и освоению рынков [3]. 

Процесс коммерциализации завершает разработку нового товара и представляет особой важную 
функцию маркетинга, направленную на разработку и продвижение либо диффузию инноваций, 
которые востребованы рынком. 

Рассмотрим некоторые маркетинговые инструменты в процессе коммерциализации инноваций 
(таблица 1). 

На начальном этапе происходит формирование бюджета на процесс коммерциализации 
инновации; проведение маркетинговых исследований, а именно рынка, конкурентов, группы 
потребителей, внешней и внутренней среды, товаров. Затем происходит выяснение причин 
недоброжелательного отношения потребителей к планируемому продукту-инновации перед 
проведением работ по продвижению инноваций.  

На втором этапе происходит определение целевой аудитории инновационной продукции, то есть 
создание портрета целевой аудитории инновационной продукции. Следующий этап характеризуется 
разработкой маркетинговой стратегии проекта коммерциализации, что означает формирование 
мероприятий, которые направлены на информирование потребителей, узнаваемость бренда. Здесь 
используются такие инструменты маркетинга как Интернет-маркетинг, PR, телевидение, реклама в 
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магазине. При этом, если большая часть потребителей знает только название товара, то его 
продвижение предполагает формирование определенных знаний о продукте, а именно его 
характеристики, качество, условия реализации, цена и так далее. 

Таблица 1  
Маркетинговые инструменты в процессе коммерциализации инноваций 
 

Инструменты маркетинга Этапы коммерциализации инноваций 
Аудит розничной торговли; фокус-группы; серия 
интервью; тестирование (онлайн и офлайн) 

Выяснение возможностей реализации проекта 
коммерциализации 

Фокус-группы; серия глубинных интервью; 
распространение пресс-релизов 

Определение целевой аудитории инновационной 
продукции 

Интернет-маркетинг; PR 
Разработка маркетинговой стратегии проекта 
коммерциализации 

Интернет-маркетинг; PR; телевидение; реклама в 
магазине 

Информирование потребителей об инновации 

Интернет-маркетинг; PR; телевидение; транзитная 
реклама; реклама в магазине 

Стимулирование спроса 

Программы лояльности; промо-акции; реклама в 
магазине 

Стимулирование повторных покупок  

 
Следующий этап – стимулирование спроса. Большая часть потребителей хорошо осведомлена о 

продукте-инновации, но все же отдает предпочтение привычной продукции конкурентов. В данном 
случае следует формировать потребительские предпочтения путем убеждения в преимуществах по 
качеству, цене, свойствам и другим характеристикам. Необходимо использовать такие инструменты 
маркетинга как Интернет-маркетинг, PR, реклама в магазине, телевидение; транзитная реклама. 

Этап стимулирования повторных покупок характеризуется тем, что потребители могут быть 
хорошо осведомлены о продукте, его преимуществах, но не торопиться совершить покупку. В 
данном случае необходимо постоянно подталкивать потребителей к покупке, сохранение намерения 
совершить ее, информировать о дополнительных стимулах, таких как скидки, подарки за покупку, 
дополнительные свойства продукта и прочее, используя такие маркетинговые инструменты как 
программы лояльности; промо-акции; реклама в магазине. 

Приведем наиболее успешные методы продвижения инноваций на рынок, используемые 
компаниями:  

− во-первых, это дистрибуция образцов продукции именно на безвозмездной основе. Например, 
широкомасштабная в мире компания 3М в США формировала таким образом спрос на клейкие 
листочки для записей, которые сегодня широко используются и характеризуются известностью;  

− во-вторых, это разработка соответствующих приложений, которые нуждаются в постоянном 
обновлении, так называемые новые программные продукты, компьютерные игры;  

− в-третьих, данный метод связан с вовлечением будущих потенциальных пользователей в 
разработку новых продуктов (Э. Тоффлер ввел в оборот термин «прозьюмеры», это сокр. от 
proactiveconsumer);  

− в-четвертых, это создание истории для нового товара в целях стимулирования спроса, которое 
в экономике создает повышенный интерес к новому продукту (к примеру, смартфон, iPod, смарт-
вотч, книги о Гарри Поттере).  

В качестве наиболее важного инструмента предложена система для тестирования новинок, 
которая включает концептуальное тестирование, альфа- и бета-тесты, пробный маркетинг, 
использование которых повышает вероятность коммерческого успеха коммерциализации новинки. У 
каждого инструмента коммерциализации инноваций есть свои преимущества, отметим некоторые из 
них:  

− методы стимулирования сбыта играют важную роль в тех ситуациях, когда усилия компании 
направлены на создание нового предприятия и на завоевание рыночной ниши,  

− поскольку они направлены на повышение информированности среди будущих потребителей;  
− реклама сконцентрирована на формирование долгосрочного имиджа продукции, а также 

предприятия в целом, и, как следствие, на распространение информации о продукции на 
широкомасштабные территории;  

− использование личных продаж и прямого маркетинга способствует удовлетворению 
потребностей клиентов максимально в полном объеме, поскольку одновременно оптимизирует 
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затраты на дополнительные коммуникации по перемещению запросов конечных потребителей к 
производителю [2]. 

Процесс развития маркетинга инноваций представлен на рисунке 1. 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

Рисунок 1. Сущность маркетингового подхода к инновационному процессу 
Примечание – составлено автором. 
Как видно из рисунка, маркетинговые исследования играют важную роль на всех этапах 

инновационного процесса, начиная с этапа формирования инновационной идеи и заканчивая этапом 
реализации и распространения инновации. При этом целесообразно проводить маркетинговые 
исследования по результатам реализации инновации для определения новых направлений для 
разработки следующих инновационных идей.  

Качественно проведенное маркетинговое исследование рынка инноваций является залогом для 
осуществления наиболее эффективной инновационной деятельности в будущей перспективе, которая 
удовлетворяла бы потребности рынка. Существуют следующие методы качественных маркетинговых 
исследований, используемых на практике, это, как правило: 

1. интервью в фокус-группах, характеризующееся растущей популярностью в качественных 
коммерческих исследованиях, что связано с прямым диалогом в реальном времени с реальными 
покупателями, за которыми можно наблюдать с помощью скрытой видеокамеры;  

 2. всестороннее интервью, которое позволяет провести глубокое исследование, обнаружить 
новый круг проблем и тем самым обеспечить содержательные, точные оценки; 

3. проведение ситуационного анализа, предполагающий применение подходов, характерных для 
работы в сфере психологии;  

4. применение проекционной техники. Этот метод используется в случаях, когда члены 
фокусной группы выражают свои эмоции, желания относительно нового товара. Проекционные 
техники чаще всего используются с помощью пяти основных способов: ассоциации, завершение, 
создание, выражение, осуществление выбора.  

5. включенное наблюдение, данный метод предполагает, что исследователь открыто или 
завуалированно участвует в повседневной жизни достаточно продолжительный период времени, 
наблюдает происходящее, выслушивает все, что говорится, задает вопросы, связанные с основной 
задачей исследования. Этот метод позволяет более эффективно оценить качество инновационного 
продукта, а также набор предоставляемых инновационных услуг [4]. 

При планировании инновационной деятельности предприятия, помимо владения продуктом, 
необходимо осуществлять тщательный анализ рынка, изучить продукт конкурентов, а также 
проводить эффективные маркетинговые мероприятия, поскольку предприятия попадают при выходе 
на рынок в условия жесткой конкуренции. Для этого необходимо получение следующей 
информации: о внутренних ресурсах компании, которыми она владеет; об окружающей внешней 
среде, в которой функционирует компания; о взаимодействии компании с элементами внешней 
среды, а именно о реакции внешней среды на воздействие со стороны компании. 

В целом, следует констатировать о разнообразии инструментов и задач маркетинга в 
сфере коммерциализации инноваций и постоянном расширении списка методов и 
инструментов маркетинга в этой сфере. 
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Аннотация: Blockchain (далее – блокчейн) исследует все больше и больше отраслей с каждым 

днем. Благодаря популярности Биткоина, эта технология уже продемонстрировала бесчисленные 
возможности для финансовой сферы. Помимо этого, учитывая практически безграничные ее 
возможности, актуальность и перспективность использования blockchain в логистике не вызывает 
сомнения. 

Ключевые слова: блокчейн-технологии, индустрия транспорта и логистики, логистика, 
цифровизация, цифровизация логистических процессов. 

 
Блокчейн - это технология, которая хранит блоки информации в общей цифровой сети, может 

революционизировать будущее грузоперевозок и логистики, создав новую систему завершения 
транзакций, отслеживания поставок и управления автопарками. 

«Блокчейн - это общая распределенная бухгалтерская книга, которая облегчает процесс записи 
транзакций и отслеживания активов в бизнес-сети», - считает Манав Гупта, эксперт по облачным 
вычислениям IBM и автор «Блокчейна для чайников». Активом может быть материальный объект, 
такой как автомобиль или нематериальный, такой как патент. 

«Это основа для разработки совершенно нового взгляда на мир и управления различными 
транзакциями», - сказал Крейг Фуллер, исполнительный директор TransRisk и соучредитель блокчейн 
в Trucking Alliance, который настаивает на внедрении технологии блокчейн индустрия 
грузоперевозок [1]. 

Индустрия транспорта и логистики огромна, но она не лишена значительных проблем. Во-
первых, эта отрасль является основой практически любого бизнеса по всему миру. Но управлять 
множеством ссылок на создание и распространение товаров невероятно сложно. По большей части 
нынешняя цепочка поставок может проходить через множество этапов, охватывающих несколько 
различных географических мест и множество платежей и счетов. Более того, в этом процессе 
участвуют несколько организаций, большинство из которых могут оказаться менее надежными, чем 
ожидалось.  

Основным преимуществом блокчейна является его прозрачность и способность оптимизировать 
экосистемы цифровой информации. Понимая возможности блокчейна, многие начинающие 
компании начинают использовать эту многообещающую технологию даже в тех областях, которые не 
имеют ничего общего с криптовалютами и финансами. Прежде всего, блокчейн предлагает 
множество решений для тех, кто хочет повысить безопасность и сделать операции с цифровыми 
данными более прозрачными. 
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Индустрия логистики включает в себя множество сторон: производителей, клиентов, 
поставщиков, аудиторов и т.д. Технология блокчейн предлагает преимущества для всех в этой 
цепочке. Это позволяет клиентам отслеживать продукт и отслеживать всю цепочку производства 
продукта. Аудиторы могут легко проверять и проверять любые транзакции. Информация, хранящаяся 
в блокчейне, не подлежит изменению, ее не может изменить никакая третья сторона, что делает эту 
технологию более безопасной, чем любое существующее решение. 

Технология блокчейна может нарушить ландшафт логистической отрасли и решить 
большинство, если не все ее проблемы. На самом деле, многие компании внедряют революционную 
технологию и пользуются ее преимуществами. По большей части, блокчейн может повысить 
эффективность и прозрачность цепочек поставок, устранить неточности, предотвратить 
мошенничество и сократить расходы, и это лишь некоторые из них. В двух словах; именно то, что 
необходимо для целостности, надежности и прозрачности в цепочке поставок, лежит в блокчейне [2]. 

В данной статье рассматривается до 5 программ применения технологии блокчейна в логистике; 
также будут упомянуты компании, которые уже внедряют данную, по сути, революционную 
технологию. 

 

 
 

Рисунок 1. Топ-5 программ применения блокчейн-технологий 
Примечание  – составлен автором на основе источниках [3]. 

 
1. Повышение эффективности процесса доставки. Во-первых, технология блокчейн может 

трансформировать и улучшать перевозки. Сегодняшние грузовые компании могут использовать всю 
мощь технологии для улучшения процесса доставки; как на местном, так и на международном 
уровне. По сути, такие компании смогут улучшить свои возможности по отслеживанию товаров и 
сделать процесс настолько эффективным, насколько это возможно. 

Одна компания, которая включила блокчейн в свою деятельность, - Maersk (крупнейший в мире 
оператор морских контейнерных перевозок). Двигаясь вперед, данная компания работала вместе с 
голландской таможней и Министерством внутренней безопасности США, чтобы внедрить эту 
технологию в отношении перевозки их грузов через международные границы. Данная идея 
заключалась в том, чтобы использовать блокчейн для удаленного отслеживания своего груза. Maersk 
и IBM объявили о своем намерении создать совместное предприятие, ориентированное на 
использование технологии блокчейна для улучшения глобальной торговли. 

Вскоре система заменит текущий логистический процесс и сократит общие расходы, связанные 
с перевозкой грузов. Меньшее количество ошибок и лучшее время доставки - это большие 
преимущества, о которых также стоит упомянуть. 

2. Отслеживание запасов. Технология Blockchain также может помочь предприятиям 
контролировать свои продукты очень эффективным образом. 
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Несколько ведущих розничных продавцов продуктов питания объединились с IBM для создания 
системы на основе блокчейна, которая поддерживает отслеживание продуктов питания. Некоторые 
известные компании в альянсе включают Unilever, Nestle, Walmart и другие. Walmart использовал 
технологию блокчейна для отслеживания как свинины (Китай), так и манго (Мексика) на ферме. 
Отслеживание продуктов питания (особенно фруктов) может помочь как предприятиям, так и 
потребителям. Компании смогут выявлять зараженные партии и уничтожать их соответствующим 
образом. Так что да, им не придется избавляться от целого запаса, и потребители будут в 
безопасности - идеальный выигрыш. 

3. Лучшая прозрачность. Как упоминалось ранее, технология блокчейна может помочь улучшить 
прозрачность цепочки поставок и, конечно, решить проблему честности и надежности. На данный 
момент мы сосредоточены на том, чтобы узнать, действительно ли деловая информация заслуживает 
доверия и надежна. Это довольно большая проблема, от которой страдают нынешние цепочки 
поставок. 

Возможно, самое большое преимущество этой революционной технологии прозрачности 
заключается в том, что она поможет построить доверие между компаниями.  

4. Выставление счетов и оплата. Еще одна проблема в современной логистической отрасли. 
Многим компаниям сложно разрабатывать эффективные и безопасные системы выставления счетов и 
платежей. Технология блокчейна может обеспечить решение проблемы путем обработки платежей 
через умные контракты - супер эффективные, прозрачные и безошибочные. 

Tallysticks (программное обеспечение, решение для международной торговли) построило 
платформу на основе блокчейна, которая может обрабатывать счета и платежи для логистики и 
других предприятий. Данная платформа использует умные контракты для подтверждения платежа, 
соответствующего инвойсу. Также стоит упомянуть, что глобальный гигант кредитных карт Visa 
также запустил сервис B2B-платежей, основанный на блокчейне.  

5. Урегулирование споров. Разрешение споров является одной из самых больших проблем в 
грузоперевозках. На данный момент основной упор делается на задержанные или неуместные 
товары. Эта проблема может нанести тяжелый урон компаниям. И в большинстве случаев им, 
возможно, действительно необходимо обратиться за внешней помощью, чтобы сгладить ситуацию. 

Именно поэтому американская многонациональная служба курьерской доставки FedEx внедрила 
решение, направленное на использование блокчейна для разрешения споров с клиентами. По 
большей части, FedEx будет держать в курсе всех сторон, чтобы облегчить разрешение споров. 
Отправитель и получатель будут осведомлены о процессе до получения и после доставки. 

Блокчейн имеет большой потенциал для повышения эффективности бизнеса и логистики. 
Большинство предприятий внедряют технологию блокчейн как можно раньше, чем позже, чтобы 
максимизировать прибыль в своей деятельности, где это возможно. 

Блокчейн - это именно то, что поможет многим компаниям разработать технологии для 
повышения эффективности их компаний. 
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Маркетинг болжау, ынталандыру, тану жəне талаптарды қанағаттандыруды қамтиды. Бұл нені 

кімге, қашан жəне қандай мөлшерде сатуға болатындығын түсінуді білдіреді. Сонымен қатар, бұл 
тұтынушы қалайтын нəрсені іздеуді жəне осы талаптарға жауап беретін өнімді одан əрі құруды 
қамтиды. Осы жұмыстың мақсаты - туризмді жылжыту жүйелерін ұсыну. Туризм маркетингіне, оның 
туризмдегі рөлі мен мағынасына, сондай-ақ туристік аймақтардың дамуына атқаратын қызметі мен 
əсеріне ерекше назар аударылды. Мақала, негізінен, халықаралық туризммен байланысты 
басылымдарда келтірілген ақпаратты пайдалана отырып жазылған. Бұл жұмысты дайындау 
барысында статистикалық мəліметтердің көзі - Ғаламтор қолданылды. 

Статистикалық экономика жүйесінен еркін нарықтық экономикаға өткеннен кейін оның əсері 
Польшада да байқала бастады. Бұл жарнамаланатын өнімдерге мүлдем жаңа өлшем берді. 
Жарнамалау өнімдердің маңыздылығын арттырды. Кəсіпорындар туристік-экономикалық аймақтың 
қозғаушы күштерінің бірі болып табылады. Əр түрлі жолдармен жарнамаланған белгілі бір 
компанияның өнімдері көбінесе қызықты жəне ерекше туристік объектімен немесе аймақпен 
байланысты болады. Туризм түрлі саяси мақсаттарды жүзеге асырудың маңызды құралы болып 
табылады, мысалы, шетелде белгілі бір елдің имиджін немесе халықаралық қатынастардың сипаты 
мен саласын қалыптастыру. Бұл сонымен қатар үлкен жəне əр түрлі мазмұндағы құбылыс. Сонымен 
қатар, бұл халықаралық экономикалық халықаралық қатынастардың элементтерінің бірі ретінде 
үлкен маңызға ие[5]. 

Алайда, маркетинг - бұл кең ұғым. Атау «нарық» сөзінен шыққан. ХХ ғасырдың соңы - адамдар 
маркетингке жаны ашыған кезде. Олар бұл терминді жиі қолдана бастады. 

Маркетинг дегеніміз - болжау, ынталандыру, тану жəне сайып келгенде, талаптарды 
қанағаттандыру. Бұл нені кімге, қайда, қашан жəне қандай мөлшерде сатуға болатындығын түсінуді 
қамтиды. Бұл тұтынушы қалаған нəрсені іздеу жəне осы қажеттіліктерді қанағаттандыратын өнімді 
жасау дегенді білдіреді. 

Маркетингке бағытталған компания - бұл бүкіл кəсіпорында маркетинг философиясы бар 
компания. Егер басқарма шешімдері өнім деңгейінде қабылданса немесе басқарма президенті 
маркетингке жанашыр болмаса, маркетинг менеджерінің міндеті орындалмайды. Егер басқа бөлімдер 
тиімсіз жұмыс жасаса, маркетинг те тиімді жұмыс істемейді. Егер компанияның шығындары тым 
жоғары болса немесе өнімнің сапасына сəйкес емес бақылау оның бағамен салыстырғанда төмен 
деңгейіне əкелсе, маркетингтің ешқандай мөлшері компанияның табысына əкелмейді. Егер бұл өнім 
жақсы жарнамаланса немесе сатылса, көптеген клиенттердің қажеттіліктері орындалмайды[5]. 

Туризм маркетингінің функцияларын төрт тұрғыдан қарастыруға болады: аймақтық, 
микроəлеуметтік, əлеуметтік жəне жеке тұтынушы. 

Тұтынушының тəуелсіздігі - нарықтық экономика жағдайындағы барлық көзқарастарды 
байланыстыратын нəрсе. Бұл тұтынушы əлеуметтік ресурстарды қалай пайдалану керектігін, нақты 
тауарлар мен тұтынушылық қызметтерді сатып алу арқылы нарықта дауыс беру, нені жасау жəне 
ұсыну жəне оны қандай масштабта жасау керектігін шешеді дегенді білдіреді. Олар қазірдің өзінде 
өндірілген тауарлар мен ұсынылатын қызметтерді таңдап қана қоймайды, сонымен қатар сатып 
алудан бас тарта алады жəне ақшаны жұмсауға дайын болатын қажеттіліктері мен қалаулары туралы 
ақпаратпен бөліседі. Маркетингтік зерттеулердің арқасында нарықтық ақпарат тұтынушылардың 
қажеттіліктерін тиімді қанағаттандыруға, ресурстарды ұтымды бөлуге ықпал етті [3]. 

 Ішкі туризмді дамытудың сан алуан түрлері бар, соның бірін айта кетсем,  электрондық 
коммерцияның дамуына ықпал ететін жарнамалық өнімдер мен қызметтерді ішкі туризмде 
жылжытудың жаңа əдістерін зерттеу жəне қолдану қажеттілігінде жатыр. Электрондық маркетинг 
жарнаманың тиімді құралы болып табылады, оның басқа маңызды түрлеріне қарағанда бірқатар 
маңызды артықшылықтары бар, дегенмен ол ең жас болып саналады. Интернеттегі жарнаманың 
артықшылығы мақсатты аудиторияның тар шеңберіне, жарнама беруші мен тұтынушы арасындағы 
қашықтықты азайтуға оңай əсер етеді. 
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Электрондық бизнестің, Интернет пен компьютерлік технологиялардың мүмкіндіктері туризм 
индустриясының жаңа перспективаларын ашты. Туризм кəсіпорындары көшбасшылар болды жəне 
бірінші болып іскери қатынастар практикасына электронды технологияларды енгізуді көрсетті. [4] 
Менің ойымша, Интернет-қолданушыларды онлайн режимінде келісім жасауға итермелейтін негізгі 
факторлар: сайтта орналастырылған ақпараттың сапасы мен дəлдігі, қарапайым сақтық көшірме 
жасау процесі, қалаған өнімнің қол жетімділігі жəне компания немесе веб-сайт баннерінің беделі. 

Туристік өнімді жылжыту үшін қазіргі заманғы ақпараттық технологияларды жарнамалық 
(Интернет, веб-сайттар, порталдар арқылы) коммуникациялар арқылы (электронды пошта, Интернет-
телефония, Интернет-пейджинг) жəне қонақүйлерді брондау жүйесі жəне басқа туристік қызметтер 
арқылы қолдану өте орынды. [2] 

Веб-сайт компанияның бет-бейнесі ғана емес, сонымен қатар маркетингтің нəзік құралы болып 
табылады, мақсатты аудиторияның мүдделерін зерттейді, компания имиджін нығайтады, брендті алға 
тартады, əлеуетті клиенттер мен серіктестерді тартады. Компанияның веб-сайтын жарнамалау, 
компания туралы жалпы түсінік, брендті тану, қоғаммен байланыс, ресми пресс-релиздер, 
тұтынушыларға қолдау көрсету жəне техникалық көмек көрсету үшін пайдалануға болады. Туристік 
кəсіпорындардың ақпараттық сайттарына қойылатын негізгі талаптар 1 кестеде келтірілген. [1] 

Кəсіпорынды Интернетте жарнамалаудың ең жақсы тəсілдері: 
1. Ірі серверлерде ақысыз жəне ақылы сайттарды тіркеу. Жарнама берушінің міндеті - оның 

сайтына қатысты кілт сөздерді іздеу нəтижелерінің бірінші жолдарында оның беттерінің пайда 
болуын қамтамасыз ету. 

2. Контексттік жарнама. Бұл жағдайда жарнама беруші іздеу жүйесіндегі белгілі бір кілт 
сөздерді «сатып алады». Мысалы, туристік компания «курорт», «қонақ үй», «тур» сөздерін сатып ала 
алады. Сұрауында осы кілт сөздердің біреуі бар іздеуді орындау кезінде. Пайдаланушы парақтарға 
сілтемелерден басқа, осы туристік агенттіктің тиісті жарнамасын көреді. 

3. Баннер жарнамасы. Дəстүр бойынша, онлайн жарнамалық науқандар баннерлермен 
(графикалық жарнамалық блоктар) байланысты. Баннер - бұл веб-баспагердің бетінде орналасқан 
тікұшақты графикалық кескін, жарнама берушінің веб-сайтына кіретін гипербелгі. 

4. Жарнаманың ең тиімді əдістерінің бірі баннер алмасудың биржалық желісіне қатысу болып 
табылады. Жарнаманың бұл түрінің қағидаты - белгілі бір компания баннерлік жарнаманы өз веб-
сайтының веб-беттерінде көрсетеді, жəне оның орнына баннерлік желі қатысушыларының 
сайттарында жарнама блогы туралы əсерлер алады. 

5. Электрондық пошта. Ақпараттық технологияның тағы бір түрі - электрондық поштаның 
маркетингі. Байланыс жəне жарнама құралы ретінде ол басқа интернет технологияларымен бірге 
туризм индустриясында кеңінен қолданылады. Электрондық поштаны жіберу үшін сіз өзіңіздің 
туристік ұйымдардың жеке электронды деректер базасын да, мамандандырылған ұйымдар арқылы 
жаппай жіберу мүмкіндігін де қолдана аласыз, бұл жағдайда адресат, əдетте, тікелей əлеуетті 
клиенттер болып табылады. Мұндай ақпараттық бюллетеньдер арзан болып табылады жəне 
тұтынушыларға жаңалықтар, жаңа бағыттар, бағаның өзгеруі жəне басқалары туралы тезірек 
хабарлауға мүмкіндік береді, сонымен қатар иллюстрацияларды пайдалану мүмкіндігі жəне порталға 
сілтемелердің болуы олардың қабылдауын жəне ақпараттық мазмұнын едəуір арттырады. 

6. Əлеуметтік желілер арқылы жарнама. Дүние жүзінде 307 миллион сайт пайдаланушылары 
бар, олар арқылы адамдар бір-бірімен танысады, достар іздейді жəне қарым-қатынас жасайды. 
Facebook əлеуметтік желілер арасында əлемдік көшбасшы болып қала береді - оның аудиториясы 
2015 жылдың желтоқсан айында 206 миллион адамнан асты, бұл əлемдегі барлық əлеуметтік 
желілерді қолданушылардың 67% құрайды. [3] Cnews Analytics зерттеулеріне сəйкес, Одноклассники 
аудиториясының саны 45 миллионнан асады, ал Вконтакте - 200 миллионнан, мысалы, Инстаграмм 
желісіндегі туристік компания өзін жиналыстар, топтар, хабарландырулар, жарнамалық қызметтер 
арқылы жарнамалай алады. «Қалаулым», сонымен қатар баннерлерді, сілтемелерді қолдана отырып. 
Инстаграмм жарнамалары - бұл ықтимал тұтынушыларға таратылатын жарнамалық брошюралар мен 
буклеттердің сандық аналогы. Жарнама беруші тек бір рет басу үшін төлейді, яғни материалды 
қабылдаған жəне оны зерттеген əр түрлі адамдар саны. 

Рационалды тұрғыдан алғанда, маркетинг туристік қажеттіліктерді неғұрлым тиімді 
қанағаттандыруға болатын орындарға бағыттауда маңызды рөл атқаруы мүмкін. Туристік көрікті 
жерлерді сату əдістері, қолайлы баға саясаты, жарнама арқылы тұтынушыларға əсер етудің 
психологиялық құралдары аз танымал жерлер мен аймақтарды ашуға итермелеуі мүмкін. 
Тұтынушылардың назарын туристік қызығушылықтың жеткілікті мөлшерінен асқан аудандардан 
бұру бұрынғы талаптарды қанағаттандырудың жаңа тəсілдерін енгізу мақсатында бұрынғы əдеттерді 
өзгертудің ұтымдылығын түсіндіруге негізделген. 
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Туризмнің жаңа бағыттарын жылжыту олардың экономикалық өсуіне ықпал етеді. Туристік 
ағымның орталықсыздануы шетел валютасының түсуіне алып келді, жаңа жұмыс орындарын құрды 
жəне туризм экономикасы мен табиғи ортаны қорғау арасындағы байланысты сақтауға мүмкіндік 
берді. 

Тұтынушыға маркетингтік ықпал ақпараттық функцияларды жүзеге асырумен байланысты. Олар 
туристік нарықта ұсынылатын өнімді пайдалану құндылығы, сатып алу орны мен құралдары туралы 
ақпарат жеткізуге негізделген. 

Тұтынушылар жасаған есептеулерге қатысты ақпаратты тарату, берілген өнімді таңдауды жəне 
қорғауды анықтайтын преференцияларды қалыптастыруға мүмкіндік береді. наразылықтың себебі 
болуы мүмкін транзакцияларға қарсы. Туристерге сатып алу уақыты мен орны туралы ақпарат беру 
оларды уақытты ысырап етуден қорғайды. Адамдарда саяхат жəне демалыс стандарттары туралы 
əртүрлі ұғымдар бар. Бұл көзқарастар субъективті, бірақ қоршаған ортада кездесетін заңдылықтарға, 
сондай-ақ кəсіпкердің тиісті түсініктерін қалыптастыру мүмкіндігіне байланысты. Кəсіпорынның 
ұсынысын пайдаланатын турист өзінің қалаған заты мен қамқорлығының нысаны ма деген сұрақты 
іздейді[4]. 

Барлық іс-шаралар кəсіпкерлердің талаптарын қанағаттандыратын, кірісті ұлғайту мақсатында 
сатылымдарды дамытуға бағытталған мінез-құлықты ашуға бағытталған. Маркетинг кəсіпорынның 
қазіргі жəне болашақ нарықтық жағдайға бейімделуіне мүмкіндік беретін өлшем жасайды. 

Туристер - белгілі бір мөлшерде əртүрлі туристік қызметтерді сатып алатын тұтынушылар. Егер 
осы бөлімде жұмыс істейтін адамдар өз өнімдеріне деген сұраныстың не екенін жақсы түсіне алса, 
оларды тұтынушылардың қажеттіліктеріне бейімдеп, жақсырақ таңдады. Тұтынушылар 
жарнамаланатын өнімді сатып алуға сендіру жəне хабардар ету мақсатында жарнамалар. Туристік 
өнім тұтынушылардың қажеттіліктеріне сəйкес қалыптасатын маркетингтік операциялардың нысаны 
болды. «Өнім» дегеніміз - нарықтық биржаның кез-келген субъектісі немесе нарықта ұсынылатын 
барлық нəрсе, кез келген орын, материалдық игілік, ұйымдастыру, қызмет көрсету немесе идея. 
Өнімнің нарықтық құны дегеніміз - белгілі бір сұранысты қанағаттандыру мүмкіндігі. Сатып алынған 
өнім белгілі бір пайда əкелуі керек. Сондықтан өнім көбінесе сатып алушы үшін артықшылықтар 
жиынтығы ретінде анықталады [7].  

Маркетинг - бұл қазір тек ірі кəсіпорындарда ғана емес, сонымен қатар жаңадан бастаушыларда 
жұмыс істейтін құрал. Бүгінгі туристік нарық көбінесе тұтынушылардың сұранысы мен 
қажеттілігінің артуымен, сондай-ақ бəсекелестіктің артуымен байланысты. Сондықтан бизнестің 
маркетингтік белсенділігі маңызды фактор болып табылады. Іс-шараларды ұйымдастыру, 
мультимедиялық жарнама, сауда жəрмеңкесі мен көрмені ұйымдастыру сияқты барлық маркетингтік 
операциялар дүние жүзі бойынша туризмнің дамуына ықпал етеді, бұл табыс əкелетін жəне адам 
түрінің кəсіби белсенділігіне əсер етеді. 

Қазiргi туризм - бұл əлемдiк экономиканың құлдырауды білмейтiн саласы. Мамандардың есебi 
бойынша, орташа есеппен, бiр шетелдiк туристiң беретiн табысын алу үшiн оған барабар, шамамен 9 
тонна тас көмiр немесе 15 тонна мұнай немесе 2 тонна жоғары сортты бидайды əлемдiк рынокқа 
шығару керек. Бұл ретте, шикiзат сату елдiң энергия көздерiн азайтады, ал туристiк өндiрiс 
таусылмайтын ресурстармен жұмыс iстейдi. Шетелдiк экономистердiң есебi бойынша, 100 мың 
турист қалада орташа есеппен екi сағат болған кезде кемiнде 350 мың доллар немесе адам басына бiр 
сағатта 17,5 доллар жұмсайды. Сөйтiп, шикiзат сату өзiндiк экономикалық тығырыққа тiрелу болса, 
ал туризмдi дамыту - ұзақ мерзiмдi, экономикалық тиiмдi болашақ. Қазақстандық туристiк өнiм жəне 
оның əлеуетi Халық шаруашылығының саласы ретiнде туризм сұраным мен ұсыныстың нарықтық 
санаттарына сəйкес болуы тиiс өнiм шығарады.  

Туризмді дамытудың негізгі экономикалық көрсеткіштерінің өзгерісін талдай келе, қазақстандық 
туризмнің əлеуеті толық іске асырылмай отыр деген қорытындыға келуге болады, өйткені туристік 
саланы дамыту көліктік-логистикалық жүйенің қажетті инфрақұрылымын қамтитын, оның ішінде 
туристік көрсетілетін қызметтерге қазақстандық жəне шетелдік азаматтардың қажеттіліктерін 
қанағаттандыру үшін кең мүмкіндікті қамтамасыз ететін Қазақстан Республикасының Мемлекеттік 
шекарасы (автомобильдік, авиациялық, теміржол) арқылы өткізу пункттерін реконструкциялауды 
ескере отырып, қазіргі заманғы бəсекеге қабілетті туристік кешенді құруға тікелей байланысты. 
Туристік кешенді құру бюджетке салықтық түсімдер, шетелдік валюта ағыны, жұмыс орындары 
санының өсуі есебінен еліміздің экономикасының дамуына да едəуір үлес қосады, сондай-ақ мəдени 
жəне табиғи мұраның сақталуына жəне оңтайлы пайдаланылуына бақылауды қамтамасыз етеді.[12]. 

Туристік салаға жағымды инвестициялық климат қалыптастырумен айқындалатын мемлекеттік 
капитал салымы бойынша қолдау шаралары ретінде қарастырылады: 
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- болашақ инвестоларға кеңес беру жəне ақпараттық көмек көрсету. Жобаның 
перспективаларын нақты бағалау үшін, инвесторға нарықтық көрсеткіштер негізіндегі бірнеше 
жылдың даму днамикасы жайлы ақпарат ұсыну қажет. Туризм индустриясында мұндай 
көрсеткіштерге кірістер, орташа баға, қызмет көрсету болжамы, т.б. жатады. Бұл мəліметтерді тек 
мемлекеттік ресми арналардан немесе арнайы консалтингілік компаниялардан алуға болады; 

- мемлекеттік кепілдемелер беру – несиелермен қамтамасыз етудің кең тараған механизмдері. 
Мемлекеттік кепіл негізінде БҰҰ мемлекеттерінде көптеген объектілер салынған. Серіктестіктің 
мұндай түрі шетел инвесторлары үшін қолайлы жəне экономикасы алдыңғы қатарлы жəне дамушы 
елдердің іскерлік тəжірибесінде кең тараған; 

- инвесторлардың мүдделерін қорғайтын заңнамалар шығару, яғни салық жеңілдіктерін жəне 
пайданы репатриациялауға қатысты кепілдемелер қалыптастыру.[6]. 

Қазіргі жағдайда Қазақстан үшін əлемдік туристік қауымдастықта өз орнын табудың мүмкіндігі 
туып отыр. Бұл мақсатқа жету үшін мемлекет осы саланы  ұйымдастыру мен басқаруды өз деңгейінде 
жүргізуі керек. Қазақстан өзінің туристік өнімімен халықаралық нарыққа шыққанына көп уақыт 
болған жоқ. Сол себептен, қазақстандық туристік өнім өзінің өмір сүру шеңберіндегі енгізу кезеңінде 
тұр. Бұл кезеңде туристік қызметтердің сапасын көтеруге қажетті табиғи жəне экономикалық 
əлеуеттердің деңгейін көтеру керек. 

Ғаламтор арқылы жарнамалық қызметтер туристік компанияларға бəсекелестерге қарағанда 
бірқатар артықшылықтар береді. Олардың негізгілері кəсіпорынның имиджін жақсарту; көпшілікке 
танымал əлеуметтік желілер мен «Youtobe» секілді видеохостингтарда жарнамалауға болады; 
жарнамалық іс-шаралардың тиімділігін арттыру; ақпараттарды таратудың жəне туристік өнімдерді 
сатудың қосымша арнасын алу; əлеуетті клиенттердің компания жəне оның қызметтері туралы 
хабардарлығын арттыру; нақты уақытта клиенттермен тікелей жəне кері байланыс мүмкіндігі; 
брондау, кеңес беру, қызметтерге ақы төлеу сияқты типтік операцияларды орындау мерзімін 
жеңілдету жəне қысқарту; басқа қалалардан немесе елдерден келген əлеуетті клиенттерге 
қашықтықтан қызмет көрсету мүмкіндігі. Туризм кəсіпорындарында электронды маркетингті енгізу 
туристік өнімді тиімді жылжытуды қамтамасыз етеді. 

Ғаламтордағы маркетингтің жан-жақты қолдаушылары бұл экономиканың барлық саласында 
айтарлықтай өзгерістер жасайды деп санайды. Тұтынушыларға тікелей тапсырыс беру мүмкіндігі 
көптеген коммерциялық құрылымдардың, атап айтқанда туристік фирмалардың, брокерлік 
фирмалардың, сақтандыру агенттерінің, автокөлік дилерлерінің жəне кітап дүкендерінің иелеріне 
əсер етеді. Көптеген функцияларды онлайн қызметтер орындайды. Сонымен қатар медиация онлайн 
режимінде пайда болу жəне олардың санының көбеюі түрінде қайта ұйымдастырылатын болады.  

Туризмдегі психологиялық жағымды əсер түсінігімен қонақжайлық түсінігі тығыз байланысқан. 
Жеңіл жəне мейірімді жағдайларды құру шетелдік туристтің психологиялық жайсыздығы мен 
психологиялық қысымын шешуге ықпал етеді. 

Қазақ халқының қонақжайлығы табиғатынан берілген. Қазақ жанұясында, қазақ қонақжайлығы 
ортасында шетелдік турист əдетте өзін жылдам бос сезініп, өзін жеңіл жəне еркін сезіне бастап 
күлімдей бастайды. Сондықтан, қонақжайлық қазақстандық туризмнің артықшылығы болып 
табылады. 
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Аннотация. В настоящее время в экономической сфере казахстанского общества происходит 
активное внедрение электронной коммерции, что отвечает мировым тенденциям развития экономики 
и принятым в Казахстане государственным решениям, определяющим необходимость цифровизации 
в рамках реализации государственной программы «Цифровой Казахстан». Исследование фактора 
удобства использования ресурса, его влияния на лояльность потребителей является актуальной 
задачей для теории и практики маркетинга. Актуальность данного исследования связана с тем, что на 
сегодняшний день нет теоретически обоснованного и реализованного на практике чек – листа с 
перечнем факторов, которые необходимо учитывать при проведении эффективного аудита веб-
ресурса, в особенности аптечных интернет-платформ. 

Ключевые слова:интернет-аптека, юзабилити, показатели и принципы юзабилити сайта, 
интернет-плафторма, оценка эффективности деятельности интернет-ресурса. 

 
Стремительное развитие Интернет-технологий наблюдается во всех отраслях экономики 

Республики Казахстан. В практике работы аптечных организаций активно используются 
информационные технологии, позволяющие покупателям быстро найти нужный товар в 
многообразии аптечного ассортимента, ознакомиться с ценами, забронировать его с целью 
дальнейшей покупки без очереди, или оформить товар с доставкой на дом или по месту работы. 

Одно из важнейших преимуществ Интернет-аптеки перед обычной аптекой – это экономия 
времени. Расширяя спектр предлагаемых услуг и предоставляя покупателю возможность заказа 
препаратов через Интернет, аптека усиливает свои конкурентные преимущества, формируя 
благоприятный имидж и лояльность потребителей. В то же время, благодаря дополнительным 
заказам на лекарства, повышается товарооборот аптечного предприятия. 

В зависимости от способа создания Интернет-сайты подразделяются на самостоятельные 
(biosfera.kz, europharma.kz, apteka2.kz) и корпоративные (asna.ru, 366.ru), т.е. объединяющие 
несколько аптечных организаций по бронированию, доставке на дом или по месту работы 
покупателя. 

Корректная работа интернет-аптеки, как и любого интернет-магазина, заключается в 
оперативном выполнении полученного заказа, наличии удобной системы оплаты, широком 
ассортименте товара, его своевременной доставке, персонализированном подходе к каждому клиенту, 
наличии разнообразных рекламных акций и программ лояльности и др. 

Сайт, учитывающий правила веб-дизайна и удобства использования, с четким пониманием 
особенностей целевой аудитории и его стратегических целей, лучше воспринимается пользователем, 
имеет хороший показатель времени, проведенного на сайте, и высокий процент конверсии.  

Согласно стандарту ISO 9241-210:2019 «Ergonomics of human-system interaction - Part 210: 
Human-centred design for interactive systems»: «юзабилити» - степень, с которой продукт может быть 
использован определенными пользователями при определенном контексте использования для 
достижения определённых целей, основными критериями которой являются: эффективность, 
продуктивность и удовлетворенность пользователя [1]. 

Существует мнение, что юзабилити практически не поддается количественному измерению. 
Однако данное мнение свидетельствует лишь о том, что в настоящее время не выработана особая 
шкала оценки, с помощью которой можно осуществить расчеты. 

Следует также отметить, что юзабилити, в отличие от технических показателей, не имеет точной 
оценки качества, так как многое зависит от психологических особенностей человека, его привычек и 
ранее полученного опыта. Поэтому для улучшения пользовательских факторов сначала стоит 
выполнить базовые требования к юзабилити. В связи с этим, необходимо обратить внимание на 
следующие моменты: 
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Архитектура сайта должна быть четко структурирована для упрощения быстрого поиска и 
восприятия информации; работа меню, при этом, выстраивается по принципу вытекания страниц 
«друг за другом», что позволяет пользователям легко ориентироваться на сайте [2, c 118]. Вся 
необходимая информация должна быть представлена не более чем на 3-х страницах в пределах 
одного веб-ресурса, а максимально допустимое время ожидания - 2-3 секунды.  

В рамках данной статьи был проведен анализ юзабилити нескольких интернет-
аптек:biosfera.kz,europharma.kz, 366.ru,apteka.ru и крупнейшая голландская аптека – docmorris.de. 

Информация на интернет-ресурсах размещается на веб-страницах, которые группируются в 
разделы. На главной странице сайтов находится карта сайта с названием разделов и гиперссылки на 
веб-страницы. 

Количественный анализ рубрик на сайтах интернет-аптек позволил установить, что число 
рубрик колеблется от 3 до 9, средний показатель – 6. Качественный анализ показал, что только 6 из 9 
рубрик встречаются на более половины сайтов, а значит являются наиболее значимыми. Это такие 
рубрики, как «О компании», «Контакты», «Аптеки», «Акции», «Карьера», «Партнерам». 

Из тематики рубрик видно, что сайты аптечных организаций содержат информацию, которая 
необходима партнерам, потребителям товаров, а также сотрудникам интернет-аптеки. 

Для более детального понимания сути исследуемой проблемы, рассмотрим краткую 
характеристику групп пользователей интернет-аптекой: 

1. Покупатели Интернет-аптек – это представители наиболее активной части населения, с 
уровнем дохода «средний» и «выше среднего». Все действия, связанные с юзабилити сайта интернет-
аптеки, должны быть направлены на то, чтобы как можно больше посетителей стали покупателями, 
т.е. на повышение конверсии и лояльности пользователей. 

2. Сотрудники интернет-аптек (операторы) - значительно больше работают с Интернет-
ресурсом, чем покупатели: постоянно обращаясь к каталогу товаров, обрабатывая заказы и 
консультируя покупателей. Поэтому ресурс должен быть удобным в работе и вызывать 
положительные эмоции. 

3. Партнеры (поставщики) - будут обращать внимание и им будет приятно работать с 
компанией, в который многое делается для того, чтобы лучше продемонстрировать достоинства 
представляемой продукции. 

Интуитивно понятные формы регистрации, оформления и оплаты заказа, использование 
корзины. Т.к. сайт интернет-аптеки является коммерческим, то к данным разделам относятся 
различные действия, связанные с совершением покупки через интерфейс. Наиболее критичными 
являются процессы регистрации на сайте, использования корзины покупок (добавление, удаление, 
изменение количества товаров), оформление и оплата заказа. 

Далее в таблице представлены критерии их оценки в разрезе объектов исследования. Набор 
критериев разделен на 3 ключевые группы: технические аспекты работы сайта, архитектура сайта, 
дизайн. 

Результаты оценки уровня юзабилити вышеперчисленных объектов представлены в таблице 1. 
Таблица 1 
Оценка юзабилити сайта интернет-аптек 
 

Критерий оценки 
Сайты интернет - аптек 

biosfera.kz europharma.kz 366.ru apteka.ru docmorris.de 
Технические аспекты работы сайта 

Наличие адаптивной верстки - + + + + 
Скорость загрузки страницы 

(менее 2 сек) 
+ - + - + 

Подстройка под географию целевой 
аудитории 

+ + - - - 

Быстрый доступ к кнопкам СТА 
(Call to action – графический 

элемент страницы, мотивирующий 
посетителя сайта к определенному 

действию) 

+ + + + + 

Удобство взаимодействия с 
логотипом сайта 

+ + + + + 

Проработанный функционал 
страницы «404» 

+ + + + + 
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Предсказуемое местонахождение 
ключевых элементов 

+ + + + + 

Подстройка курсора под 
«кликабельное/некликабельное» 

+ + + + + 

Архитектура сайта 
Представление главного меню:      
Сквозное главное меню сайта + + + + + 
Стандартизация пунктов меню + + + + + 

Заметность подуровней + + + - + 
Наличие интересных предложений + + + + + 
Представление страницы категорий 

товара: 
     

Удобство представления товара + + - - - 
Отсутствие пустых разделов - - + + + 
Наличие «хлебных крошек» 

(Хлебные крошки или breadcrumbs 
– это навигационная цепочка на 
сайте, которая отражает путь от 
главной страницы до текущей) 

+ + + + + 

Представление карточки товара      
Удобочитаемое наименование 

товара 
- - - - + 

Качественный графический контент - - + + + 
Цена      

Заметность ценника с указанием 
валюты 

+ + + + + 

Дизайн 
Умеренность в цветах, размере 
текста и применяемой анимации 

+ + + + + 

Оптимальный размер кликабельных 
элементов 

+ + + + + 

Соблюдение F-паттерна 
сканирования (шаблон движения 
глаз пользователя при просмотре 

веб-сайта ) 

+ + + - + 

Отсутствие нагромождений 
элементов 

- - + - + 

 
Поскольку юзабилити во многом основано на психологии поведения человека, проведение его 

оценки является довольно непростой задачей.  
Проверка степени удобства проекта посредством юзабилити-аудита - важная задача, как для 

интернет-аптек, так и для сайтов услуг в целом, поскольку на данных ресурсах количество заказов 
напрямую связано с удобством проекта для потенциальных клиентов. У целевой аудитории не 
должно быть сложностей в навигации, получении информации о товарах и услугах, оформлении 
заказа. 

Помимо предложенных критериев оценки, существует несколько вариантов анализа юзабилити 
сайта: 

1. Проведения анализа юзабилити сайта с помощью инструментов для оценки и отслеживания 
поведенческих факторов на сайте GoogleAnalytics и Яндекс.Метрика. Данные виды анализа помогут 
проанализировать посадочные страницы сайта (страницы, с помощью которых пользователи 
совершают целевые действия на сайте: корзина, форма регистрации и оформления заказа, каталог 
товаров). Google Analytics дает возможность проанализировать трафик по различным сегментам и 
источникам с применением различных фильтров [3, 243]. 

2. Анализ отзывов посетителей. Для реализации этой методики необходимо внедрение форм 
обратной связи, в которых нужно попросить пользователей указать неудобные для них моменты. 

3. А/В тестирование юзабилити сайта, является прикладным маркетинговым ходом, который 
может привести к увеличению конверсии. Этот метод позволяет определить наиболее эффективную 
веб-страницу из предложенных пользователям 2-х вариантов. 
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5. Проведение экспертизы. Для оценки юзабилити сайта можно заказать платную экспертизу у 
профессионалов, который проведут оценку удобства сайта по ранее заданному сценарию.  

Юзабилити во многом базируется на человеческой психологии и человеческих привычках. Зная 
стандарты в области построения сайтов, можно быстро обнаружить ошибки в удобстве 
использования ресурса, что позволит максимально улучшить площадку с точки зрения 
пользователей, значительно сократить количество шагов для совершения конечного действия, 
снизить расходы на маркетинговые мероприятия. Таким образом, использование правил юзабилити 
обеспечит существенное конкурентное преимущество и сделает сайт максимально эффективным. 
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Аннотация: цифровизация мировой экономики как тренд не обошла стороной туристскую 
отрасль, где она стала новой формой коммуникационного взаимодействия между потребителями и 
производителями туристского продукта. За последнее десятилетие казахстанская туристская отрасль 
претерпевала изменения, внедрив ряд инновационных решений для продвижения и реализации 
туристского продукта. В их числе продвижение туристских дестинаций в социальных сетях, 
реализация авиа- и железнодорожных билетов через онлайн платформы и мобильные приложения, а 
также бронирование туров онлайн. Тем не менее, перед казахстанской туристской отраслью стоит 
ряд нерешенных задач, на основе которых национальной компанией KazakhTourismбыла разработана 
соответствующая программа. 
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дестинации, продвижение туристского бренда. 

 
Основополагающей тенденцией развития мировой экономики за последнее десятилетие стала 

цифровизация, которая установила господство цифровых технологий не только в сфере экономики, 
но и общественной жизни. Рост экономики стал напрямую зависеть от уровня технологий и знаний, 
которые представляют собой на сегодняшний день главную производительную силу. Всеобщая 
цифровизация не обошла стороной туристскую отрасль, где она стала новой формой 
коммуникационного взаимодействия между потребителями и производителями туристского 
продукта. Цифровизация в сфере туризма сыграла важную роль в продвижении туристского продукта 
и дестинаций. В числе преимуществ цифровизации – снижение стоимости услуг, повышение 
производительности труда, формирование возможностей для создания добавочной стоимости в 
различных отраслях и др. 

Послание Первого Президента Республики Казахстан «Третья модернизация Казахстана: 
глобальная конкурентоспособность» стало основанием для разработки государственной программы 
«Цифровой Казахстан», срок реализации которой рассчитан на 2018-2022 гг. К целям данной 
программы относятся стимулирование темпов развития национальной экономики, повышение 
качества жизни граждан за счет практики внедрения цифровых технологий, а также трансформация 
экономики Казахстана [1]. Туризм, как одна из сфер экономики, не стал исключением, внедрив за 
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последнее десятилетие ряд инновационных решений для продвижения и реализации туристского 
продукта. 

Директор Департамента PR и Маркетинга национальной компании Kazakh Tourism отмечает 
высокие темпы роста числа интернет пользователей разных возрастных групп и важность развития 
цифрового продвижения в сфере туризма в связи с удаленностью конечного потребителя от 
маршрута своего путешествия. Цифровой маркетинг способен охватить все стадии путешествия, 
эффективно привлекая внимание потребителя туристского продукта, не используя при этом явные 
рекламные публикации. Преимущество использования цифрового маркетинга заключается в том, что 
целевая аудитория туристского продукта выбирается по строго установленным критериям, не требуя 
при этом больших затрат. 

Одним из популярных способов выстраивания отношений с потенциальными потребителями 
стали социальные сети. Крупные и малые туристские компании ведут страницы в Instagram, 
Facebookи других социальных сетях. Например, туристское агентство Limon.kz, оказывающее услуги 
в сфере внутреннего туризма, было признано лучшей туристской компанией 2019 года по версии 
KazakhTourism. Их главным способом продвижения были и остаются социальные сети, например, 
Instagram турагентства на данный момент насчитывает 42,9 тыс. подписчиков. Основу их 
деятельности составляют краткосрочные туры на Большое Алматинское озеро (БАО), озеро 
Кайынды, Кольсай, Иссыкское, а также Чарынский каньон. За 4 года Limon.kz выполнил 713 заездов 
по маршрутам Алматинской области, обслужив 42000 клиентов [2]. Основная аудитория компании 
имеет возраст от 16 до 34 лет, что являлось стимулом для активного продвижения турфирмы в 
социальных сетях. 

Еще одной популярной туристской компанией, способствующей развитию внутреннего 
туристического рынка, является туроператор «Туризм Казахстана». Instagram страница туроператора 
насчитывает 98,8 тыс. подписчиков и также продвигает такие туристические дестинации Казахстана, 
как БАО, Кольсай и Кайынды, Чарынский каньон, а также организует походы на Бутаковский 
водопад, пик Фурманова и др. Основная часть потенциальных потребителей – подписчики компании 
в Instagram, возрастной состав которой состоит также преимущественно из молодежи. 

Кроме социальных сетей, популярным способом продвижения туристского продукта, а также 
продажи авиа- и железнодорожных билетов остаются веб-сайты и мобильные приложения. В 2019 
году Google представил топ казахстанских онлайн покупок года, среди которых на первом и втором 
месте находились онлайн сервисы для покупки железнодорожных и авиабилетов соответственно [3]. 
В списке также фигурировал запрос о поиске билетов на местный лоукостер FlyArystan, который 
расположился на 4 месте. К числу популярных цифровых сервисов онлайн бронирования авиа, 
железнодорожных билетов, а также объектов размещения относятся Aviata.kz, Aviasales, Chokotravel, 
Tickets.kz, Booking.com и др. Одной из форм цифрового туризма является возможность 
самостоятельного подбора тура на веб-сайтах туристических фирм. Такую возможность 
предоставляют такие туристические компании, как Ht.kz, Поехали с нами, Hottour.kz, Poedem.kz и др. 
Данная функция позволяет сэкономить время на выборе тура, а также самостоятельно ознакомиться с 
подробной информацией об отеле и его отзывах. При выборе средства размещения клиент имеет 
возможность опираться на информацию с туристических сайтов. Например, TripAdvisor представляет 
собой самый крупный туристический сайт в мире, имея более 70 млн. зарегистрированных 
пользователей. Данный ресурс является ключевым при планировании путешествия туристами и 
воздействует на принятие ими решения о выборе дестинации. Следовательно, для того, чтобы 
поддерживать положительный имидж, объекты гостиничного бизнеса должны отвечать на отзывы, 
особенно негативные и поддерживать связь с туристами через данную платформу. Данный сервис 
позволяет как туристам, так и самим турагентам получать актуальную информацию об отелях по 
всему миру, тем самым заметно повышая шансы на удачную поездку. Таким образом, для того, 
чтобы быть конкурентоспособным в гостиничном бизнесе, объект размещения должен не только 
соответствовать высокому уровню сервиса, организации и управлении маркетингом, состояния 
инфраструктуры, но и своевременно реагировать на запросы, претензии и пожелания туристов в 
онлайн режиме на различных туристических платформах.  

Продвижение не отдельной компании, а туристской дестинации или страны в целом в условиях 
цифровизации базируется на создании благоприятного имиджа. Для этого первостепенной 
необходимостью является распространение информации о преимуществах путешествия в данную 
дестинацию, о ее особенностях и ключевых достопримечательностях. Соответственно, для создания 
позитивного образа страны как туристской дестинации назревает необходимость в повышении 
интереса потенциальных туристов посредством размещения информации на самых популярных 
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туристических платформах и ее дальнейшего продвижения целевой аудитории. Например, 25% 
рекламного бюджета Израиля тратятся на цифровое продвижение, а Исландия активно продвигалась 
в социальных сетях с маркетинговой кампанией Inspired by Iceland, согласно исследованию которых, 
90% туристов, посетивших Исландию, заявили о готовности поделиться своей историей. Таким 
образом, туристы, посетившие данную туристскую дестинацию, в рамках кампании начали 
публиковать посты в социальных сетях Vimeo, Twitterи Facebook [4].  

Национальная компания KazakhTourism, следуя зарубежному опыту, утвердила в 2018 году 
проекты по продвижению казахстанского туристского продукта, которые заключаются в следующем 
[5]: 

1. распространение информации о стране через интернет, телевидение и СМИ; 
2. проведение информационных туров, вебинаров и роуд-шоу; 
3. организация стендов на выставках; 
4. блог-туры; 
5. ведение и продвижение аккаунтов в социальных сетях; 
6. продвижение туристского бренда. 
Данная концепция была разработана компанией на основе проблем, выявленных при проведении 

ими опроса локальной и зарубежной аудитории. В числе выявленных проблем: 
1. отсутствие достаточного количества информации о Казахстане в сети; 
2. несоответствие туристской дестинации трендам отрасли; 
3. устаревшие способы продвижения; 
4. низкая мотивация местного населения быть вовлеченным в развитие туризма; 
5. высокая стоимость услуг размещения и транспорта. 
Таким образом, разработанные национальной компанией проекты должны решить ряд 

вышеуказанных проблем, выбрав для туристской отрасли Казахстана инновационный путь развития. 
Информатизация экономики Казахстана приводит к активному развитию самодеятельного 

туризма за счет свободного доступа к интернет-ресурсам. Тем не менее, услуги профессионалов 
турбизнеса по-прежнему остаются востребованными, т.к. организация самодеятельного туризма 
требует наличия определенных знаний и умений.  

Резюмируя вышесказанное, цифровизация туризма в Казахстане имеет разнообразные формы 
проявления, к которым относятся продвижение туристских дестинаций в социальных сетях, 
реализация авиа и железнодорожных билетов через онлайн платформы и мобильные приложения, а 
также бронирование туров онлайн. Что касается распространения информации о стране и активного 
ее продвижения иностранной аудитории через интернет, то национальной компанией KazakhTourism 
был разработан соответствующий проект. Стратегия продвижения Казахстана как туристского 
направления на данный момент находится на обсуждении в НПП «Атамекен». В перспективе, 
цифровизация туризма приведет к вытеснению с рынка традиционных туристских компаний, 
развитии туров, спроектированных исходя из индивидуальных предпочтений конкретного туриста, а 
также упрощению процесса планирования путешествия и снижению стоимости услуг. 
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связь между маркетинговым процессом и коммерциализацией кинопродукта. Представлены 
различные маркетинговые методы, используемые на разных этапах создания фильмов. В статье 
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фильмам окупиться в прокате. 
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Современный мир невозможно вообразить без киноиндустрии. В данный момент кино не 

считается только лишь товаром со сферы развлечения, которое поможет весело провести время, 
отдохнуть, но и удовлетворить потребности в просмотре фильма. Это еще и искусство, способное 
вызвать эстетическое удовольствие, удовлетворить потребности в познании и стать одним из 
элементов духовного развития личности. Помимо этого, хорошее кино возвышает престиж страны 
производителя продукта. Поэтому в современном обществе. индустрия кино занимает особое место.  

Нужно выделить важное условие, в котором развивается современная киноиндустрия - 
коммерциализация. В реалиях рыночной экономики важно, чтобы кинопроизводство несло прибыль, 
а не было коммерчески убыточным. Маркетинг играет ключевую роль. Любого зрителя нужно 
заинтересовать, вызвать у него желание посетить кинотеатр и посмотреть фильм, что стратегически 
важно, учитывая широкий выбор кинопродукции различных жанров. В настоящее время с 
распространением такого явления, как пиратство, а также наличия стриминговых сервисов, зритель 
ходит в кинотеатр только на те фильмы, которые, по его мнению, стоит смотреть на большом экране. 
Нельзя с уверенностью утверждать, что кино найдет своего зрителя, даже если съемочная группа 
сняла «шедевр на все времена».  Нужно, чтобы зритель знал о существовании такого фильма. 
Помимо этого, необходимо приложить усилия для поддержания заинтересованности в фильме и 
следить за уровнем заинтересованности, чтобы он не падал вплоть до премьеры. Поэтому маркетинг 
называют инструментом, без которого невозможны производство и реализация кинопроектов. 

Основная цель киномаркетинга – «коммерциализация отрасли кино и достижение эффективного 
использования денежных вложений» [1]. Помимо этого, маркетинг должен считаться с тем, что кино 
является искусством, в котором применяются творческие способности, реализуются задумки не 
только, чтобы заработать, а что-то рассказать о чем-то душевном, глубоком и прекрасном. Отсюда, 
киномаркетинг – «это наука, инструменты которой позволяют полным образом удовлетворить 
духовные и этические потребности, а также получить максимально возможную прибыль от 
кинокартины» [2]. 

Перед тем, как создавать кинопродукт, нужно понять для какой аудитории он будет 
предназначен, чтобы в конечном итоге потребности были удовлетворены и фильм окупился в 
прокате. Для этого проводятся маркетинговые исследования. Роль и методы маркетинга 
обнаруживаются на каждом этапе производства фильма. 

Первый этап – пре-продакшн (подготовка производства). На этой стадии в журналах появляется 
информация о фильме. В интернете на различных ресурсах публикуются небольшие комментарии 
актеров по поводу сценария или участников кинопроекта, а также рассказывается о процессе 
создания. Как правило, они все положительные. 

Отдельную роль играют слухи. Например, сначала какой-то человек, видевший сценарий 
фильма, говорит, что он прекрасен, а потом через какое-то время, другой человек может сказать, что 
студия испытывает проблемы с данным сценарием. Интернет-ресурсы и различные печатные издания 
любят подобного рода новости и публикуют их. Эта информация может совершенно не 
соответствовать действительности, но самое главное, потенциальный зритель, прочитав новость, 
обсуждения других зрителей по поводу нее, узнает о существовании этого фильма или 
заинтересуется им. Примером может выступить фильм 2006 года «Паранормальное явление», на 
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съемки которого было потрачено всего 15 тыс. долларов, а кассовые сборы во всем мире составили 
194 миллиона – и это при довольно скромной рекламе. Успех «Паранормального явления» в 
значительной степени был обусловлен ажиотажем в интернете и слухами. «На сайтах социальных 
сетей все только и говорят, до чего жуткий этот фильм, – писал Пол Дергарабедьян, обозреватель 
сайта Hollywood.com. – Такое случается не каждый день. Это словно поймать молнию в бутылку. У 
этого фильма не было большой, гигантской маркетинговой кампании. Информация о нем 
распространялась старым способом, из уст в уста. Когда вы используете человеческие истины, как 
сделали эти фильмы, маркетингом для вас занимаются сами люди» [3]. Режиссер Орен Пели говорил, 
что к нему подходили люди, заявляющие, что после просмотра фильма не могли несколько ночей 
уснуть. Американские критики твердили, что это «один из самых страшных фильмов, снятых 
вообще», а трейлеры, показывающие реакцию испуганных зрителей на предпоказах, скандировали о 
требовании фильма в кинотеатрах.  

Следующий шаг - стадия продакшн (съемочный период). В течение данного этапа, происходит 
выпуск тизеров, кадров со съемочной площадки, фичуретки (видео о создании фильма), отрывки из 
интервью актеров. Режиссер Джей Джей Абрамс утверждает: «Когда занимаешься продвижением 
фильма, главная задача – завлечь зрителей в кино. Нужно дать им достаточно информации, чтобы 
они заинтересовались, но не выдавать все секреты. Худшее, что ты можешь сделать, – это дать 
ответы на все вопросы» [4]. Примером является фильм «Бэтмен против Супермена: на заре 
справедливости». Маркетологи в трех трейлерах выложили весь сюжет фильма, так что зрители, по 
сути, не увидели ничего нового, а лишь более детализировано то, что уже было представлено. 
Режиссер Питер Джексон развернул крупномасштабную рекламную кампанию прямо во время 
стадии продакшна. Джексон на своих страницах в соцсетях вел подробный репортаж со съемочной 
площадки. Режиссер писал посты, размещал фотографии и записывал видео. Поклонники вселенной 
«Властелина Колец» со всего мира могли наблюдать за производственным процессом. Этот ход 
оправдал себя: зрительские ожидания от этого проекта были завышены. За несколько дней до 
премьеры на экранах, которые были вмонтированы в кресла самолетов новозеландских авиалиний, 
крутили специально созданные рекламные ролики, а пассажиров в аэропорту города Веллингтон 
(который, кстати, переименовали в Середину Средиземья) встречала огромная фигура Голлума 
(персонажа серии книг «Властелин Колец» и «Хоббит: туда и обратно») [5]. Фильм быстро окупился 
в мировом прокате, собрав около одного миллиарда долларов при бюджете в 200 миллионов. 

Третий этап – пост-продакшн (монтаж и обработка фильма). Здесь в силу вступают такие 
инструменты, как наружная реклама, реклама в кинотеатрах. Вместо тизеров выпускаются 
полноценные трейлеры. Создание трейлеров является важным аспектом в продвижении фильма. 
Маркетологи из отснятых материалов должны увидеть основной концепт фильма, представить его в 
трейлерах и при этом не рассказать слишком многого. 

Существуют отдельные методы, которые можно использовать на любой стадии. Помимо 
вышеупомянутых слухов отдельного рассмотрения стоит вирусная реклама. Основу данного 
инструмента составляет вирусный эффект. Суть его заключается в возможности прорекламировать 
товар таким образом, чтобы люди были максимально заинтересованы в нем и, как следствие, стали 
делиться о нем с друзьями и близкими [4]. Данный вид рекламы отличает масштабность и 
вовлеченность аудитории, что связано с развитием интернета и легкостью доступности и публикации 
информации на его просторах. 

Вирусный маркетинг как метод не создает никаких ограничений по рекламированию фильма. 
Поэтому в нем нет четких рамок и инструкций. Все зависит от креативности маркетологов. 
Классическим примером является фильм «Ведьма из Блэр». Режиссеры Э. Санчес и Д. Мирик создали 
сайт, посвященный легенде о лесах Мэриленда, с поддельными статьями из прессы, интервью и 
другими сведениями по теме [6]. Была также информация о пропаже подростков в 1994 году. За 
четыре года до анонса фильма, режиссеры ходили по университетским кампусам и развешивали 
объявления о пропаже студентов с просьбой при наличии информации связаться с шерифом. Перед 
прокатом у фильма уже была легенда. Помимо этого, фильм был снят так, что у зрителя не возникали 
подозрения по поводу достоверности показываемого в картине. Создатели также запустили другой 
сайт с материалами из полицейских архивов, фотографиями, интервью с очевидцами и другими 
«уликами», призванными создать иллюзию, что в кинотеатре зрители увидят видео с той самой 
кассеты, найденной в лесу. В итоге «Ведьма из Блэр» собрала в прокате 249 миллионов долларов, при 
бюджете 22 тысячи долларов. 

В некоторых случаях успеху фильма способствуют рекламные ролики, выложенные на таких 
платформах как vimeo и Youtube. Примером может послужить фильм ужасов, снятый по мотивам 
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романа Стивена Кинга «Кэрри» (в нем рассказывается о девушке, владеющей телекинезом), привлек 
к себе обширное внимание после того, как создатели организовали шокирующий розыгрыш, который 
сняли на видео. Для акции техники переоборудовали кафе так, чтобы у них была возможность 
управлять предметами. В итоге при помощи специального оборудования, скрытого от глаз случайных 
свидетелей, подсадная посетительница кафе, якобы разозлившись, сначала подняла в воздух 
мужчину, а затем устроила погром при помощи пары жестов и громкого крика, шокировав 
неподготовленную публику [7]. Видео, выложенное 7 октября 2013 года, стало вирусным, что 
привлекло зрителей и сделало ленту популярной. По состоянию на 19 января 2020 года, ролик 
«Telekinetic Coffee Shop Surprise» собрал более 71 миллиона просмотров.  Производственный бюджет 
фильма составил 30 миллионов долларов, а общемировые сборы составили 82 миллиона. 

Аналогичным методом привлечения зрителя в кинотеатры воспользовался фильм «Хроника», 
рассказывавший о трех молодых парнях, которые обрели способность летать в небе. Во время 
рекламной кампании разработчики промо-материалов запустили в небо Нью-Йорка летательные 
аппараты, сделанные в форме человеческих фигур. Они кружили в облаках около 5 минут, но этого 
оказалось вполне достаточно, чтобы удивить случайных прохожих [7]. Вдобавок, сами организаторы 
акции сняли происходящее на видео, впоследствии выложили на YouTube 30 января 2012 года, и к 
началу 2020 года, данный видеоролик имеет более 9 миллионов просмотров. Этот маркетинговый ход 
заинтересовал зрителей, и фильм «Хроника» при небольшом бюджете в 12 миллионов долларов, в 
мировом прокате собрал 126 миллионов. 

Огромную роль в продвижении фильма играет процесс интерактива, который включает создание 
тематических и игровых сайтов, выпуск книг, комиксов, типографической продукции, посвященной 
сюжету фильма. Американский режиссер и продюсер Джей Джей Абрамс, известный также как 
создатель популярного сериала «Lost», развернул в поддержку своего проекта «Монстро» самую 
известную и крупномасштабную вирусную кампанию в истории кино. Гигантский монстр, о котором 
шла речь в фильме, ни разу не был показан до премьеры фильма, этим самым подогревая интерес у 
публики. В первом трейлере «Монстро» не было ни названия фильма, ни подробностей сюжета — 
только имя Абрамса и дата, с помощью которой зритель мог найти сайт 1-18-08.com с новой 
подсказкой. Персонажи из трейлера создавали страницы в социальных сетях; по всему миру в Сети 
попадались поддельные новости несуществующих региональных телеканалов с сообщением о 
нападении некого чудовища; появлялись сайты вымышленного напитка и японской буровой 
компании, якобы имеющих отношение к таинственному инциденту из ролика. Больше полугода 
интернет-пользователи собирали по крупицам подсказки, которые складывались в предысторию 
фильма [8]. В конечном счете, промо-кампания Абрамса оказалась коммерчески успешной — 
«Монстро» заработал сразу 40 милионнов за первый уикенд при бюджете в 25 миллионов, а общие 
кассовые сборы фильма перевалили за 170 миллионов. 

Еще один пример: во время активной рекламной кампании «Район № 9» в Сети был размещен 
интерактивный баннер c одним из героев фильма – инопланетянином, обитающим в районе № 9. 
Пользователи интернета могли вступить в диалог с инопланетным существом посредством 
интерфейса: пришельцу можно было задавать вопросы, а он выдавал вполне осмысленные ответы 
(персонаж был снабжен искусственным интеллектом), анонсировал фильм, а также вставлял ссылки 
на связанные с фильмом сайты. Перед мировой премьерой фильма кинокомпания Sony создала 
рекламную кампанию под названием «Только для людей». Основной особенностью данной кампании 
была геймификация в альтернативной реальности. Официальный сайт кинокартины «Район №9» 
представлял собой подобие «кроличьей норы» в мир фильма. Перед входом на сайт посетителям 
нужно было выбрать либо версию сайта для людей, либо альтернативный вариант для «не-людей», то 
есть пришельцев. В зависимости от выбранной опции пользователям демонстрировались разные 
версии сайта. На официальной странице фильма в сети интернет были размещены средства 
оповещения о событиях в Йоханнесбурге (включая хронику о производстве фильма), новостные 
телеканалы, поведенческие рекомендации, а также своды норм и правил пребывания в районе № 9. 
Другие сайты, созданные для фильма, имели похожую задумку, в том числе сайт МНМ с таймером 
обратного отсчета (счетчик отсчитывал часы, оставшиеся до выхода фильма на экраны) и 
противоположный блог «моллюска» по имени Кристофер, в котором он пытается донести правду о 
происходящих событиях в районе № 9 [8]. На официальном сайте фильма была возможность сыграть 
в онлайн-игру, в которой игрок мог выбрать между человеческой и инопланетной расой. Смысл игры 
был в том, что люди пытаются ликвидировать инородных пришельцев, а те, в свою очередь, 
пытаются избежать поимки и ликвидации. Итог: при бюджете в 30 миллионов, фильму удалось 
собрать 210 миллионов долларов, окупившись в 7 раз. 
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На данный момент не существует единого подхода в создании успешной маркетинговой 
стратегии. Все вышеперечисленные примеры – лишь фундамент с перечислением методов. 
Наполнение производится маркетологами, и на разных этапах создания, и не всегда эти методы 
удачны. Иногда маркетологам удается провести гениальную маркетинговую кампанию исходя из 
особенностей самого фильма. Ярким примером является фильм «Дэдпул» 2016 года. Главный герой 
фильма знает, что он находится в кино, поэтому нередко ломает «четвертую стену», разделяющую 
зрителей и персонажей и общается с аудиторией. Поэтому студия выпускала видеоролики, в которых 
главный герой поздравлял зрителей с рождеством и другими значимыми актуальными датами. 
Исполнитель главной роли Райан Рейнольдс выложил у себя в твиттере фото, впервые открывшее 
публике дизайн костюма его героя. На картинке, пародирующей знаменитую фотосессию 
однофамильца Райана и звезды 70-х Берта Рейнольдса, изображен Дэдпул, лежащий у камина на 
медвежьей шкуре. В преддверие дня Святого Валентина, выпускались шуточные рекламные баннеры, 
стилизованные под романтический фильм, хотя тематика «Дэдпула» была совершенно иной [9]. 
Подобная маркетинговая стратегия позволила заработать в прокате 782 миллиона долларов, имея 
бюджет 58 миллионов. 

Сейчас, чтобы фильм окупился в прокате, нужно продумать еще до съемочного процесса все 
аспекты маркетинговой стратегии, удачная реализация которой поможет обеспечить фильму 
внушительные сборы даже без огромного бюджета. Намерение создать фильму кассовый успех 
приводит к тому, что маркетинг внедряется во все этапы кинопроизводства, впоследствии, процессу 
творческой деятельности приходится следовать рекомендациям маркетологов, что делает фильмы 
более коммерциализированными. 
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Аннотация:  Статья посвящена идее совмещения онлайн-курсов с закреплением материала 
посредством реальных и 3D экскурсий. Предложены вариации обучения видам туризма с 
применением цифровых технологий, таких как: 3D – туры с обучающим контентом, вебинары, видео-



443 

инструктажи и прочее. Рассмотрено использование маркетинговых исследований с целью изучения 
потребностей обучающихся.   

 
Ключевые слова: образовательные инновации, онлайн-курсы,  туризм, тур, маркетинг, 

технология, информатизация  
 
В настоящее время отсутствуют онлайн курсы по обучению организации различных видов 

туризма: спортивного, экстремального, деревенского, познавательного, спелеотуризма и др. 
Студенты, специалисты и даже директора компаний должны успевать за трендами и приобретать 
новые знания. 

Имеющиеся системы онлайн обучения имеют существенные недостатки, занятия носят 
преимущественно односторонний характер. Т.е. отсутствует обратная связь. Лекции или записаны в 
виде видео, или представлены в виде текстового файла. Работа в режиме реального времени 
ограничивается либо индивидуальной перепиской, либо, что гораздо реже, групповыми чатами. Эта 
форма общения организуется не во время проведения лекции, а после изучения материала.   

Имеющаяся на данный момент система онлайн обучения не имеет практического закрепления 
материала. Ввиду чего отсутствует наглядность обучению туризму, которая при изучении отдельных 
видов туризма проста необходима. Например, обучение спортивному и экстремальному туризму и др. 

В  дистанционных системах обучения организации видов туризма можно применить новый 
модернизированный вид обучения, лишенный вышеуказанных недостатков. 

Цель создания новой системы онлайн-курсов является создание инструментария, позволяющего 
эффективно проводить обучение пользователей. Это может быть достигнуто за счет применения 
достижений в области информационных технологий (ИТ), а именно: 

− внедрению современных информационных технологий; 
− автоматизации процессов подготовки учебного материала; 
− автоматизации функций взаимодействия с пользователями;   
− применению достижений в области smart-технологий; 
− использованию цифровых средств обучения. 
Для создания единой системы онлайн-курсов  будет создан веб сайт. 
Процесс обучения. Обучение туризму в рамках онлайн-курсов будет осуществляться по 

следующим отраслям: познавательный или культурно-развлекательный туризм, спортивный, 
экзотический, экологический, сельский, приключенческий, и другие. 

Для выявления необходимости организации тех или иных курсов по различным видам туризма 
на сайте курсов будет размещено голосование с предложенными вариантами  видов туризма, по 
которым могут организовываться курсы и  дополнительной свободной формой, где желающий может 
предложить свой вид турима для изучения на онлайн курсах. 

Предлагаемы курсы включают две части: лекционную и практическую. 
В отличии от имеющихся на практике онлайн лекций  с односторонним изложением материала,  

предлагаемые нами онлайн курсы будут использовать возможность не только двустороннего 
общения преподаватель - обучаемый, но и групповую работу преподаватель - обучаемые. Система 
лекции должно проходить по типу видеоконференций, когда все участники видят и слышат друг 
друга, в этом случае вопрос одного обучаемого будет слышен всеми обучаемыми, так же как и ответ. 
Возможно групповое обсуждение и обмен мнениями и опытом. 

Закреплению  лекционного материала будет способствовать  практическая часть онлайн курсов. 
В конце всего курса обучения будет проводиться реальная обучающая экскурсия по выбранному 
виду туризма с закреплением всех необходимых навыков. Все экскурсанты съезжаются и под 
руководством опытного руководителя в реальности осваивают тонкости организации того или иного 
вида туризма в выбранной местности или на выбранном туристском объекте.  

Однако ввиду того, что посетить все туристские объекты по тому или иному виду туризма  
физически невозможно, и необходимости практического закрепления материала по разным темам,  в 
конце каждой недели обучения  будет организовано групповое посещение 3D-тура. Отличительной 
особенностью 3D-туров будет возможность их одновременного виртуального посещения всей 
группой под руководством гида. В ходе виртуальной экскурсии, обучаемые могут слышать не только 
гида, но и друг друга, задаваемые вопросы, обсуждения, опыт, мнения. 3D-туры будут представлять 
тур с полным погружением в виртуальную реальность, с возможностью параллельного общения с 
другими участниками тура. 3D-туры позволят  побывать не только в Казахстане, но и в различных 
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условиях в любой точке земного шара, в том числе и  экстремальных. 3D-туры позволят обучаться 
новым навыкам и виртуально увидеть процесс тура и его организации. 

Возможность дистанционного обучения и организация онлайн-курсов, позволит проводить 
занятия с лучшими специалистами, в том числе с зарубежными. Поэтому обучение и 3D экскурсии 
будут предусмотрены на трёх языках - казахском, русском и английском.  

3Dэкскурсии с зарубежными специалистами по зарубежным рекреационным местам, позволят 
получить навыки отечественным специалистам организовать туры в дальнее и ближнее зарубежье, 
ознакомиться с мировым опытом организации различных видов туризма.  

В данном системе онлайн-обучения предполагается реализовать идею удаленного обучения 
методом интерактивного общения через любые устройства: компьютер, планшет или смартфон. 
Система может базироваться на собственной инструментальной web-платформе, поддерживающей 
аналитику больших объемов данных (BigData).  

Предлагается модель интерактивности, в которой обучающийся на постоянной основе 
взаимодействует с порталом: ведет диалоги, отвечает на вопросы, и, что немаловажно, имеет 
возможность изменить или откорректировать контекст общения. 

Онлайн-курсы позволяют обучаться в любой точке мира с различными специалистами земного 
шара, что имеет несомненный спрос в наше время цифровых технологий [1]. 

Исходя из того, что профессиональные знания стареют очень быстро, необходимо их 
непрерывное совершенствование. Дистанционная форма обучения дает сегодня возможность 
создания систем массового непрерывного самообучения, всеобщего обмена информацией, 
независимо от наличия временных и пространственных поясов [2]. 

Интерактивные методы обучения позволяют осуществить охват большого количества 
обучающихся, повысить качество и эффективность обучения за счет применения интернет-сайта, 
мобильного приложения, объёмных электронных библиотек. 

Помимо этого, практическая часть онлайн-курсов обеспечивает развитие отечественного 
туризма, современных технологий в процессе обучения, повышению заинтересованности со стороны 
иностранных специалистов. 

На рисунке показан интефейс вебпортала онлайн курсов.  

 
Рисунок 1. Интерфейс сайта онлайн-курсов 

П р и м е ч а н и е – Составлено автором 
 

Обучение туризму таких представителей этой специальности  как студенты, преподаватели, 
руководители турагентств,  работники турагенств, начинающие представители бизнес структур и т.д. 
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– предоставляет возможность улучшения имеющихся навыков, приобретения новых, обмена опытом 
с другими профессионалами. 

После проведения онлайн голосования, проявившие желание участники будут поделены на 
группы по интересам, в которых, в последствии, будут осуществлять обучение. Обучение включает в 
себя:  

− плановые лекции, размещённые на сайте;  
− видео-материалы по плановым тематикам: пользователям в качестве учебного средства могут 

быть предложены просмотры небольших видеофрагментов, с дальнейшими ответами на вопросы. 
Контент может содержать пояснения и комментарии. В качестве медиа могут быть звуковые и 
видеоматериалы, мультипликация и анимация; 

− возможность связываться с преподавателями и устраивать групповые занятия по видео-
звонкам: пользователи могут принимать участие в тематических вебинарах, организуемые 
модераторами портала. Вебинары будут организованы как на портале, так и на других ресурсах в 
сети интернет. (Вебинар (от англ. «webinar») — это виртуальная встреча ведущего (ведущих) 
и участников мероприятия, которые слушают выступление и наблюдают за действиями ораторов 
на экранах своих компьютеров или мобильных устройств [3]; 

− в конце каждой недели обучения – групповое посещение 3D-тура, с обучающим материалом в 
процессе него: будут организованы современные 3D-туры с полным погружением в виртуальную 
реальность, с возможностью параллельно общаться с другими участниками тура, побывать в 
различных экстремальных условиях в любой точке шара; 

−  групповой чат с однокурсниками для обсуждения возникших вопросов: предлагается 
организация видеоконференций среди пользователей, а также коллективное обучение в режиме 
онлайн с использованием интерактивных досок, средств обмена информации и материалами; 

− выполнение заданий: как при любом учебном процессе пользователям будут предлагаться 
различные задания и сроки исполнения. Задания могут быть разных типов. Пользователь может 
подобрать для себя удобный тип заданий; 

− живое общение: система сможет подобрать партнеров по интересам, с которыми пользователь 
может начать диалог в учебных целях. Это может быть живое общение. 

Процесс обучения должен быть непрерывным в течение всего дня, в свободное время, которое 
определяется настройками системы для каждого пользователя индивидуально.  

Обучение не должно ограничиваться работой за персональным компьютером. Должны быть 
специальные приложения для мобильных устройств, чтобы процесс обучения мог быть продолжен в 
любом месте и в любом время. 

В процесс обучения могут быть задействованы альтернативные средства коммуникации с 
обучаемым, например, мессенджеры, социальные сети и т.п. 

Интерактивность: Интерактивность должна рассматриваться как инструмент обеспечения 
общения с обучаемым, который должен реализоваться на базе различных интеллектуальных smart-
компонентов, обеспечивающих следующие возможности: 

− Общение с учащимися в процессе обучения через ПК в виде подсказок, постановки вопросов, 
требующих ответа, предложений выполнить задание и т.п.  

− Комментарии при просмотре видеоматериалов. Аналогичные действия с картинками и 
анимационным материалом. 

− Постановка задач и целей в онлайн режиме, стимуляция и мотивация к прохождению уровней 
в виде вопросов-ответов. 

− Проведение периодических автоматизированных вебинаров на заданную тему, приглашение 
соответствующей аудитории по интересам.  

− Полноценная обратная связь с обучающимся в виде переписки в мессенджерах, социальных 
сетях, чатах и СМС. 

Общее время обучения – 1 месяц.  
Практическая часть курсов:    По завершению обучения, каждая группа, в зависимости от 

изучаемого вида туризма, отправится на прохождение практической части курса. Например, 
обучившиеся познавательному виду, вместе побывают на разного рода экскурсиях, и опробуют себя в 
качестве экскурсантов. Или же, представителям спортивного туризма представится возможность 
отправиться в поход. 

Для осуществления практики будут отбираться учащиеся из одного региона, с одним изучаемым 
видом туризма. Прохождение этой части обучения будет способствовать закреплению полученных в 
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ходе обучения навыков в условиях реальной жизни; участники групп смогут делиться друг с другом 
опытом и помогать в трудных ситуациях; под наблюдением руководителя, учащиеся смогут 
закрепить свои знания и получить новые. 

При окончании обучения обязательная для получения сертификата часть – тестирование по 
пройденному материалу. По результатам такого тестирования на портале генерируется сертификат с 
уникальным номером. Сертификат о прохождении высылается на электронную почту пользователя. 
Также на портале всегда можно найти подтверждение о прохождении обучения по номеру 
сертификата или по ИИН. 

Маркетинговые исследования во время обучения: Разрабатываемая система должна иметь 
средства мониторинга пользователейне только с целью анализа возрастных групп, уровня знания, но 
и эффективности обучения. Для объективной оценки аудитории, предполагается, что пользователи 
при регистрации должны будут указывать свой ИИН (для детей ИИН одного из родителей). Система 
должна уметь выдавать отчеты по обучаемым в различных разрезах: 

• по временному интервалы; 
• по половому и возрастному критерию; 
• по уровням знания языка; 
• по этапам прохождения обучения; 
• по уровням тестирования и его прохождения; 
• другие отчеты (промежуточные результаты обучения, отчеты по вебинарам, статистика и т.п.) 
Положительные результаты, которые могут быть достигнуты в ходе реализации онлайн-курсов: 
- внедрение цифровых технологий в образовательной сфере туризма;  
- повышение квалификации  специалистов в отрасли туризма;  
- развитие отечественного туризма; 
- повышение  заинтересованности граждан в культуре нашей страны; 
- обеспечение практических навыков наряду с получаемыми теоретическими; 
- привлечение иностранных специалистов для осуществления образовательной деятельности в 

рамках курсов. 
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Аннотация: В статье предложена идея создания этноцентров при отелях Республики Казахстан. 

Назначение этноцентра - ознакомление с культурой и этносом казахского народа Посредством 
современных информационных технологий этноцентр будет рекламировать реальные туры и 
показывать виртуальные, в том числе исторические. Этноцентр будет осуществлять важнейшую 
маркетинговую функцию - продвижение туризма Казахстана на международные рынки.    
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В наше время туристы-нерезиденты приезжают в Казахстан по деловым целям, а также в целях 

отдыха. Большинство нерезидентов приезжает с деловыми целями и останавливаются в городских 
гостиницах. В основном  гостиницы в Казахстане адаптированы под европейский стиль со 
стандартным набором услуг, рестораны при этих гостиницах  также предлагают  в основном  блюда 
европейской кухни. То есть, нет ничего отличающегося от привычного окружения иностранцев, 
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ничего такого, что позволило им  отвлечься от своих дел и почувствовать себя совсем в другой 
атмосфере. Например, в атмосфере казахского гостеприимства. Многие иностранцы, помимо услуг 
размещения, хотели бы воспользоваться дополнительной услугой сервиса – туристско-
экскурсионным обслуживанием. Данная услуга предоставляется не во всех гостиницах нашего 
государства. Наша цель - развить эту услугу в первую очередь для иностранцев, приезжающих к нам 
в Казахстан, в том числе в город – Караганда.  

Потребительские предпочтения иностранных туристов на основании исследований компании 
«IPK» представлены на рисунке 4. 
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Рисунок 1. Предпочтения иностранных туристов по видам туризма  

в Казахстане 
Примечание – Составлено по источнику [1] 

 
Из рисунка 1 видно, что 32 % (2-е место) иностранных туристов предпочитают в Республике 

Казахстан историко-национальные туры.  
Мы считаем, что для каких бы целей не приезжал иностранный гость, для него интересна 

экзотика нашей страны. В связи с этим, мы предлагаем идею открытия небольших культурно-
экзотических центров при отелях, в которых будут  представлены местный фольклор, показ традиций 
и обычаев казахского народа, виртуальные туры по Казахстану, национальные сувениры, 
фольклорная шоу-программа. Также, если при отеле имеется ресторан, гостю может предоставлена 
возможность попробовать казахские национальные блюда.  Этноцентр при отеле позволит 
познакомить иностранного гостя с  Республикой Казахстан,   позволит узнать много нового и 
интересного о республике, это будет способствовать  возвращению иностранных гостей   в Казахстан 
не только по деловым целям, но и по туристским. 

Лучшему продвижения этноцентра на рынок будет способствовать интернет страница 
этноцентра, размещенная по ссылке с главного сайта отеля. Ниже представлен разработанный нами 
интерфейс сайта этноцентра, благодаря  которому посетители сайта могут ознакомиться с услугами 
предлагаемые этноцентром (рисунок2). 
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Рисунок 2. Интерфейс страницы этноцентра при отеле 

 
Направления деятельности этноцентра. 
1-е направление. Ознакомление с культурой и бытом кочевого казахского народа. Этноцентр 

будет представлять мини-музей казахской национальной культуры.  При помощи экспозиции очага 
внутри юрты  передается домашнее убранство кочевых казахов: мебель, посуда, костюмы, ворсовые 
ковры и тускиизы. Также будет представлена сувенирная традиция. Представлять экспозицию может 
девушка в национальной казахской одежде. 

2-е направление. Для лучшего знакомства иностранцев с туристскими ресурсами Казахстана 
этноцентр будет представлять виртуальные туры. Используя информационные технологии, 
виртуальные  туры можно будет смотреть как с экрана телевизора так и в объёмном 3D формате  при 
помощи специальных очков. Гость вправе выбрать любой  тур из предлагаемого тура, либо  
наслаждаться каждым по очереди.  

Возможный перечень туров по Казахстану : 
- Kolsai Tour Алматы 
- Friendly Tours Алматы 
- SUVtours Алматы 
- Walking Almaty Алматы 
- SKYWAY Алматы 
- Baikonur rocket launch tour by Baikonur.travel Байконур 
- Туры по заповеднику Аксу-Джабаглы от компании Руслан Жабаглы 
и др. 
Кроме виртуальных туров существующих рекреационных объектов, иностранные гости могут 

увидеть в 3D формате исторические туры - посещая ту или иную временную эпоху истории 
Казахстана. Таким образом, иностранные туристы могут воспользоваться виртуальной машиной 
времени и очутиться в эпохе, которую невозможно увидеть в реальном мире современному туристу. 

Для лучшей ориентации среди туров по Казахстану можно использовать сенсорную 
электронную доску с туристской картой Казахстана (рисунок 3) 

 

 
Рисунок 3. Сенсорная электронная карта Казахстана 
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На сенсорной электронной доске будут представлены рекреационные ресурсы Казахстана и 
туристские маршруты, связывающие их. При прикосновении к тому или иному объекту карты - 
происходит электронный показ информации об объектах и турах.  

Гостям будут предлагаться туры на СD дисках. Таким образом, этноцентры при отелях, будут  
осуществлять продвижение казахстанского туристского продукта на мировой рынок. 

3-е направление. Этноцентр может также рекламировать медицинский туризм  Казахстана. При 
посещении этноцентра посетители могут воспользоваться такой процедурой как кумысолечение. Все 
казахстанцы  знают что казахский напиток – кумыс, содержит многочисленные лечебные свойства. 
Кумыс поможет людям с заболеваниями желудочно-кишечного тракта, он помогает вылечить при 
язве, гастрите, холецистите. Кумысолечение используется в лечении туристов в Башкирии на  базах 
отдыха, где кумыс предлагается в виде напитка 3 раза в день. Зарубежные гости, приехавших  в 
отель, могут воспользуются этой услугой, при хорошем результате, купить этот напиток с собой. 
Также могут рекламироваться лечебные средства на основе местных трав, например, Арглобин. 

4-ое направление. Ознакомление с казахской национальной кухней страны. Посетители 
этноцентра смогут поучавствовать в мастер-классах по приготовлению национальных блюд и  
выпечке традиционного хлеба - баурсаков  и шелпеков, также просто попробовать изыски казахских 
блюд  в ресторане при отеле.  

5-е направление - этнособытия казахского народа. У посетителей этноцентра есть возможность 
выехать за территорию отеля и поучавствовать в национально-культурных мероприятиях: 

- национальных казахских играх. Такие как : сбивание тымака, кыз куу (догони девушку), 
кокпар, аударыспак, байга и многие другие.Т 

- посетить национальные туры: Экскурсию на лошадях, охоту с беркутом "Беркутчи" и др. 
 Для этих целей на сайте будет размещен «Календарь этнособытий Казахстана" 
6-е направление - справочно-информационная работа для зарубежных туристов. Этноцентр 

может  предоставлять информацию о местных туристических продуктах, достопримечательностях, 
исторических ценностях региона, мероприятиях, экскурсионных маршрутах, транспорте, шопинге, 
развлечениях и другом. Здесь могут бесплатно раздавать туристические материалы - карты, буклеты, 
краеведческую и историческую литературу, и др. Этноцентр  может торговать сувенирами, 
продукцией местных ремесленников, мастеров, художников.  

Также этноцентр будет предоставлять информацию о турфирмах, организующих те или иные 
понравившиеся туры. 

7-е направление. Реклама отеля и его продвижение. Будет разработана контекстная реклама 
нашего этноцентра, то есть мы создадим интернет-рекламу, которая будет размещаться в мобильных 
приложениях или на сайтах,  социальных сетях (Instagram,Twitter,Facebook). Будет применяться 
медийная реклама. Согласно статистическим данным, главным инструментом интернет-рекламы 
является  медийная реклама(38%) и контекстная реклама (28%) [2]. Эти виды  рекламы можно 
применить как отдельно, так и вместе. Медийная реклама делает акцент  на привлечение внимания 
аудитории с помощью изображений, видео, аудио. В случае если средства на продвижение 
ограничены ,данную рекламу рассматривать не стоит, так как первоначальный взнос, который 
потребуется для запуска рекламы, составляет немалую сумму (медийная реклама оплачивается 
пакетами). 

 8-е направление. Электронный блиц-опрос о нашем этноцентре и его услугах, размещенный 
на интернет странице нашего этноцентра.  Залогом успешности развития любой  организации, 
реализующей свою продукцию на рынке труда это проведение маркетинговых исследований рынка 
услуг. Проведя маркетинговое исследование, мы с точностью поймём удовлетворили ли мы 
потребности потребителя и что ещё нужно будет учесть для дальнейшего  развития бизнеса. 
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Түйіндеме: Хаб қалаларының экономикаға əсері. Хаб қалаларының дамуы мен макроөңірлерді 

дамуы көліктік, өнеркəсіптік, тұрғын үй, əлеуметтік жəне энергетикалық инфрақұрылымдарды тиімді 
даму əсері есебінен қамтамасыз етілетіні, құрылыс материалдарына, өнеркəсіп өнімдеріне жəне 
жабдықтарға деген сұраныс жоғары болады, өңдеу өнеркəсібін дамытуға ықпалы көрсетіледі. Жалпы 
алғанда, бағдарламаны іске асыру инфрақұрылымды дамытуға жəне кəсіпкерлікті қолдауға 
бағытталған. 

Кілт сөздер:хаб қалалар, макроөңірлер, инфрақұрылым, Бизнестің жол картасы – 2020,отын-
энергетикалық кешен, урбанизация. 

 
Мемлекет басшысының 2014 жылғы 11 қарашадағы «Нұрлы жол - болашаққа бастар жол» атты 

Қазақстан халқына Жолдауын іске асыру мақсатында «Нұрлы жол» мемлекеттік бағдарламасының 
2015-2019 жылдарға арналған Мемлекеттік инфрақұрылымын дамыту бағдарламасы. 

Бағдарлама ұлттық, сондай-ақ халықаралық деңгейдегі қалалар ретінде Алматы, Астана, Ақтөбе, 
Шымкент жəне Өскемен қалаларын анықтайтын ел макрорегиондарын қалыптастыру арқылы 
Қазақстанда бірыңғай экономикалық нарықты құруға бағытталған. 

Хаб қалалары макроөңірлердің экономикалық қызметі орталықтары, капиталдың, ресурстардың, 
озық технологиялар мен қызметтердің шоғырлануы болады. Хаб қалалары көші-қон ағындары үшін 
тартымды жерлер болады жəне табиғи урбанизацияны қолдайды. Басқа ірі макроөңір қалалары 
немесе екінші деңгейдегі қалалар «сəуле» принципі бойынша хабқа қосылған [1]. 

Хаб қалаларының дамуы мен макроөңірлерді дамыту көліктік, өнеркəсіптік, тұрғын үй, 
əлеуметтік жəне энергетикалық инфрақұрылымдарды тиімді дамыту есебінен қамтамасыз етіледі, 
құрылыс материалдарына, өнеркəсіп өнімдеріне жəне жабдықтарға деген сұраныс жоғары болады, 
өңдеу өнеркəсібін дамытуға ықпал етеді. 

Іскерлік белсенділікті арттыру мақсатында шағын жəне орта бизнестің жəне өңдеу 
өнеркəсібіндегі ірі кəсіпорындардың қаржыландыру қолжетімділігін арттыру жұмыстары 
жалғастырылады. 

Экономиканың жекелеген секторларын (машина жасау, аграрлық) қолдау, өңдеу өнеркəсібінің 
отандық экспорттаушылары мен басқа да іс-шараларды жүзеге асыру бойынша іс-шараларды іске 
асыру ағымдағы өндіріс көлемін, жұмыс істеп тұрған жұмыс орындарын ұстап тұруды, сондай-ақ 
сыртқы нарықтардағы жағдайдың нашарлауы жағдайында жаңаларын құруды қамтамасыз етеді. 

Жалпы алғанда, Бағдарламаны іске асыру инфрақұрылымды дамытуға жəне кəсіпкерлікті 
қолдауға бағытталған мемлекеттік инвестицияларды ұлғайту арқылы қысқа мерзімді перспективада 
ғана емес, сондай-ақ ұзақ мерзімді перспективада тұрақты өсудің алғышарттарын жасайды. 

Инфрақұрылымдық жобаларды іске асырудан интеграцияланған, синергетикалық əсер ету үшін 
іс-шаралар жүргізу қолданыстағы бағдарламалық құжаттар шеңберінде жүзеге асырылады: 

2020 жылға дейін Қазақстан Республикасының көліктік жүйесінің инфрақұрылымын дамыту 
жəне интеграциялау жөніндегі мемлекеттік бағдарлама. 

2015-2019 жылдарға арналған Қазақстан Республикасының индустриялық-инновациялық 
дамуының мемлекеттік бағдарламасы. 

Бизнестің жол картасы - 2020. 
Отын-энергетикалық кешен. 
2011-2020 жылдарға арналған Қазақстан Республикасының білім беруді дамытудың мемлекеттік 

бағдарламасы [2]. 
Соңғы жылдары Қазақстанда инфрақұрылымды дамытуды жəне жаңғыртуды талап ететін 

бірқатар үрдістер байқалды. 
Біріншіден, халықтың өсуі жəне урбанизация деңгейі қалалық инфрақұрылымның басым дамуын 

талап етеді. 
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Екіншіден, экономика мен экономикалық қатынастардың өсуі, бизнестің жоғары көлік 
шығындары, сондай-ақ дамып келе жатқан аймақтық нарықтар еліміздің инфрақұрылымдық 
мүмкіндіктерінің өсуін болжайды. 

Қазақстандағы ішкі бірыңғай нарықтың қалыптасуы келесі факторларға кедергі келтіреді: 
- өңірлер арасындағы көлік арналарының болмауы, тауарлардың қозғалысын қамтамасыз ету, 

еңбек көші-қоны; 
- аймақтық теңгерімсіздіктің пайда болуына əсер ететін өңірлердің өнеркəсіптік дамуының əр 

түрлі деңгейі; 
- халықтың ұтымсыз қоныстануы - солтүстіктегі еңбек ресурстарының жетіспеушілігі жəне 

оңтүстіктегі «жұмысшылардың» артық болуы; 
- Тұрғын үй жəне əлеуметтік салалардың біртұтас дамуы. 
Əлемдік дамыған жəне дамушы елдерде жүргізіліп жатқан реформалардың талдауы 

экономиканың өсуі мен жұмысқа орналасу үшін ең мультипликативтік əсерін тигізетін салаларды 
қолдау бойынша экономикалық саясатты қайта бағдарлауды көрсетеді. Бұл, ең алдымен, 
инфрақұрылымдық жобалар [1]. 

2014 жылғы 8-12 қазанда Вашингтонда (АҚШ) ХВҚ мен Дүниежүзілік банктің жыл сайынғы 
жиналыстарында дамыған жəне дамушы елдерге арналған негізгі ұсыныс алдағы жылдардағы бизнес 
пен экономикалық қызметтің негізгі көзі ретінде инфрақұрылымды дамытуды қолдау қажеттілігі 
болды. 

«TheGlobalCompetitivenessReport 2014-2015» критерийі бойынша «Жаһандық бəсекеге 
қабілеттілік туралы есеп» ДЭФ баяндамасында Қазақстан əлемнің 144 елінен 62-ші орынды иеленді. 

Осыған байланысты, ел экономикасының тиімділігін арттыру жəне бизнестің өсуі үшін базалық 
инфрақұрылымды одан əрі дамыту қажет. 

Қазақстандық автожолдар мен теміржолдардың көпшілігі кеңестік кезеңде жобаланып, салынды. 
Автомобиль жолдары мен теміржол жүйесі негізінен еліміздің оңтүстігі мен солтүстігі арасындағы 
байланысқа бағытталғандықтан, еліміздің басқа өңірлерімен көлік коммуникациясының нашар дамуы 
себеп болды. 

Осылайша, макроөңірлерді дамыту бағытына негізделген инфрақұрылымды дамытуға 
«сəулелік» көзқарас беру қажет. 

Бүгінгі таңда Қазақстан Республикасындағы жолдардың ұзындығы 128,3 мың км құрайды, оның 
97,4 мың км астам қоғамдық жолдары, оның ішінде 23,5 мың км республикалық маңызы бар жəне 
73,9 мың км. Облыстық жəне аймақтық мəндер. 

Бүгінде еліміздің барлық ірі қалалары қолданыстағы жолдармен өзара байланысты. Дегенмен, 
хабты қосатын жолдар орташа тəуліктік трафик ағынының болжанған өсуіне байланысты қайта 
жаңартылып, жоғары техникалық санатқа көшірілуі керек. Дегенмен, жолдың ұзындығын жəне жолға 
жұмсалатын уақытты қысқарту үшін қалалар арасындағы тікелей жолдарды салу мүмкіндігін 
қарастырған жөн. Мысалы, бүгін Астанадан Ақтөбеге дейінгі жол Қостанай арқылы өтеді. Арқалық, 
Торғай, Қарабұтақ арқылы тікелей жол құрылысы осы қалалар арасындағы уақытты 7 сағатқа 
қысқартады. 

«Батыс Еуропа - Батыс Қытай» жобасын іске асыру шеңберінде Ақтөбе - Шымкент бағыты қайта 
құрылды жəне 1-ші жəне 2-ші техникалық санаттарға ауыстырылды. Шымкент-Алматы бағытында 
2016 жылы аяқталатын құрылыс жұмыстары жүріп жатыр, ал жол 1-ші техникалық санатқа 
ауыстырылады. 

Хаб негізіндегі макроөңірлерді дамыту негізінде аумақтық даму бірыңғай экономикалық 
нарықты құруға бағытталған. 

Елдің кеңістіктік жəне кеңістіктік дамуының болжау схемасында 2020 жылға дейін 
экономикалық əлеуетті ұтымды аумақтық ұйымдастыру жəне халықтың өмірлік белсенділігі үшін 
қолайлы жағдайлар жасалады. 

Хаб қалалары экономикалық өсім орталықтарына жəне ел халқының назарына айналады. Олар 
жоғары сапалы білім беру, ақпараттық жəне көліктік қызметтерді ұсыну, бəсекелестікті арттыру жəне 
шетелдік инвесторлар үшін тартымды жағдай жасау арқылы адами капиталды дамытуды жəне өнімді 
пайдалануды қамтамасыз етеді. 

Солтүстік макрогорияда хаб Астана қаласы болады. Өскемен қаласы орталық-шығыс макроөңір 
хабына айналады. Ақтөбе қаласы - батыс макроөңірдің орталығы. Шымкентте жəне Алматыда 
оңтүстік макроөңір хабтары орналасқан [2]. 



452 

Астанадан байланыс түрлерінің барлығы басқа макроөңірлердің хабына жіберіледі. 
Макроөңірдің басқа да ірі қалалары екінші деңгейлі қалалар ретінде дамиды, олар «сəуле негізінде» 
принцип бойынша хабмен тығыз байланыста болады. 

Өсу орталығы мен іскерлік белсенділік орталығы ретінде хабты дамыту Қазақстандағы 
урбанизация деңгейін арттыруға мүмкіндік береді. Негізгі жол жобалары: Батыс Қытай - Батыс 
Еуропа; Астана - Алматы; Астана - Өскемен; Астана - Ақтөбе - Атырау; Алматы - Өскемен; 
Қарағанды - Жезқазған - Қызылорда; Атырау - Астрахань. 

Астана - теміржол жəне автожол желілерінің географиялық жағынан жақсы орналасқан көлік 
хабы, 2020 жылға қарай қала тұрғындары 852,9 мыңнан 991 мың адамға дейін өседі. 

«Хаб Астана» барлық аймақаралық орталықтарды: Орталық-Шығыс, Орталық-Оңтүстік, 
Орталық-Батыс бағытындағы жобаларды іске асыру арқылы байланыстыратын орталық ретінде 
əрекет етеді жəне солтүстік макрогоргияның түйін орталығы болып табылады. Негізгі жол жəне 
теміржол желілері арқылы, сондай-ақ авиакомпаниялар арқылы Астана барлық макроөңірлерді 
бірыңғай көлік хабына байланыстыруы керек. Көлік, логистика жəне əлеуметтік-мəдени 
байланыстардың тиімді жұмыс істейтін жүйесі құрылатын болады, бұл өз кезегінде экономикалық 
өсуге қосымша серпін береді. 

Жаңа астана белсенді құрылыс орталығына айналды. Астанада үлкен білім беру жəне медицина 
кластері қалыптасып, ғылым дамып келеді. Жылдам өсу əлеуметтік инфрақұрылымға, атап айтқанда 
мектептерге, балабақшаларға, емханаларға айтарлықтай жүктеме туғызды. 

Инженерлік-коммуникациялық жəне көлік инфрақұрылымын дамыту Астананың транзиттік 
жəне жеткізілім əлеуетін айтарлықтай арттырады. 

Астана хабының кеңістіктік орналасуының бəсекеге қабілетті артықшылықтарын жүзеге асыру 
қаланы халықаралық ұйымдар мен трансұлттық корпорациялар үшін тартымды етеді, бұл оны диалог 
алаңы ретінде қарастырады. 

Қарасай, Талғар, Іле, Еңбекшіқазақ, Жамбыл ауданы, Есік, Қапшағай, Қаскелең қаласы, Талғар, 
қалалар Байсерке, Боралдай, Жетіген: Алматы хаб дамыту Алматы облысы аудандарының үшінші 
деңгейлі оның қаласында тарта отырып өсу желілік аймақ ретінде қалыптастыру Алматы 
агломерациясының байланысты болады, Алматы қаласының, оның ішінде Қара, Өтеген батыр, 
Ұзынағаш, Шамалған, халық, 2020 жылы 2668.2 мың дейін өседі. адам. 3063,9 мың адамға дейін 

Бағдарламаны іске асырудан максималды əлеуметтік-экономикалық тиімділікті алу үшін 
инженерлік-коммуникациялық жəне тұрғын үй инфрақұрылымын дамытуды жоспарлау дамып келе 
жатқан демографиялық үрдістер мен көшелердің ағындарының қарқындылығын ескереді, олар хабтар 
мен екінші деңгейлі қалалар дамитын болады. 

Екінші деңгейдегі қалалар қалыпты өсіммен жəне өмір сүрудің орташа деңгейімен сипатталады. 
Мұнда бүкіл ел бойынша бірдей болатын инфрақұрылым мен əлеуметтік стандарттар қажетті 
деңгейде сақталады. 

Халықтың көші-қон ұтқырлануының күтілетін ұлғаюын ескере отырып, көші-қон ағындарын 
реттеу, оның ішінде қала маңындағы аумақтарды дамыту, білім беру инфрақұрылымын дамыту, 
денсаулық сақтау, халықтың нақты қажеттіліктеріне жауап беретін мəдениетті одан əрі дамытуды 
ескеретін өңірлік саясатты жүйелі түзету қамтамасыз етілетін болады. сондай-ақ қалааралық көлік 
инфрақұрылымын дамыту. 

Елдің еңбек ресурстарына бай оңтүстік аймақтарынан еңбек ресурстарын солтүстік, солтүстік-
шығыс жəне солтүстік-батыс өңірлеріне көшіруді ынталандыру тұрғысында ішкі көші-қон 
саласындағы көші-қон саясатына түзету енгізілетін болады. 

Макроөңірдің базалық инфрақұрылымын (жолдар, порттар, энергетикалық желілер) дамыту 
құрылыс материалдары, туризм, өндіріс сияқты салаларға қатысты жағымды əсерін тигізеді жəне 
тұтастай алғанда ел экономикасына айтарлықтай мультипликативтік əсерін тигізеді. 

Көлік жəне көліктік бағыттардың жылдамдығын жоғарылату, көліктік шығындарды төмендету 
жəне тиімді энергиямен жабдықтау еліміздің іскерлік белсенділігінің, өнімділігі мен транзиттік 
əлеуетін арттыруға оң əсерін тигізеді. 

Өнеркəсіптік инфрақұрылым мен туризмді дамыту, шағын жəне орта бизнесті қолдау жəне өмір 
сүру жағдайларын жақсартады [3]. 
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Түйіндеме: «Цифрлы Қазақстан» дегеніміз IT саласын ғана емес, сонымен қатар көптеген 
əлеуметтік-экономикалық салаларды қамтитын ұғым. Ел экономикасына елеулі үлес қосып отырған 
саланың бірі көлік-логистикасы. Аталмыш секторды цифрландыру компанияларда сенімді ішкі 
сандық негіз құруға, жаңа бизнес-модельдер мен сервистерді енгізуге негізделуі тиіс. 

Кілт сөздер: Маркетинг, логистика, цифрлы Қазақстан, көлік. 
 
Маркетинг жəне логистика өзара тығыз интеграцияланған өндірістік - шаруашылық қызметтің 

дербес бағыттарын білдіреді. Кəсіпкерлер кəсіпорынды басқару үшін маркетинг жəне логистика 
концепцияларын тұтастай селбескен ұғым ретінде қолдана алады. Сонымен қатар, ең жақсы нəтижені 
бір уақытта екі тұжырымдаманы шебер пайдалану арқылы алуға болады. 

Маркетингтің қазіргі тұжырымдамасы төрт негізгі кешенді функциядан тұрады: 
1. Өнім ассортиментін əзірлеу жəне жоспарлау; 
2. Ақпараттық ағындарды басқару; 
3. Тауар қозғалысын жəне сатуды ұйымдастыру; 
4. Жарнама жəне өткізуді ынталандыру. 
Егер осы функциялардың орындалуын сараптайтын болсақ, олар логистика қызметінің 

қатысуынсыз толық көлемде жəне тиімді іске асырыла алмайтыны анық болады. Логистиканың 
көмегінсіз маркетинг функцияларын орындау қалай мүмкін болмаса, дəл солай логистика саласының 
цифрлану үдерісінің ауқымды дамуына маркетингтің алар орны ерекше екенін атап өткен жөн. 
Жалпы көлік -логистика саласының сандық экономика жағдайына көшуі ел экономикасының 
қарқынды дамуына əсері зор. 

«Цифрлы Қазақстан» бағдарламасын жүзеге асыруда 4 бағыт бар. Бірінші бағыт – ауыл-аймақты 
кең жолақты интернетпен қамтамасыз етіп, Қазақстанның транзиттік əлеуетін арттыру. Екінші бағыт 
экономиканың салаларына (көлік жəне логистика, денсаулық сақтау, білім беру, ауыл шаруашылығы 
жəне электронды сауда) цифрлы технологияны ендіру. Үшіншісі – мемлекеттік органдар жұмысының 
сапасын арттыру жəне төртінші бағыт – IT-мамандарды даярлау[1]. 

Екінші бағыттың біріне көлік-логистика саласы орныққаны тегін емес. "Түрлі көріністегі, соның 
ішінде көліктегі, кеден жəне ҚТЖ-ның барлық инфрақұрылымдық нысандарын цифрлау идеясы өте 
өзекті. Мұның бəрі бірыңғай түрде болуы керек, кейін көлік логистикасын жақсартатын түрлі 
қосымшаларды қосу қажет. Осыған ұқсас жұмыстар "зияткерлік көлік жүйесі" аясында жүргізілуде, 
бірақ бұл аз ғана бөлік» [2]. 

Көлік жəне логистика саласын цифрландыру транзиттік тасымалдардың көлемін ұлғайтуға тиіс. 
Бұл міндет "Цифрлық Қазақстан"мемлекеттік бағдарламасында белгіленген. Нəтиже электрондық 
құжат айналымына көшу есебінен де, зияткерлік көлік жүйесін енгізу арқылы да алынатын болады 
деп жоспарлануда.Ол Қазақстан өңірлері арасында жəне халықаралық қатынас шеңберінде сапалы 
жəне қауіпсіз жол инфрақұрылымын қамтамасыз ету есебінен көлік тасымалдау көлемін арттыруға 
мүмкіндік береді. Қазақстанда осы салада сандық технологиялар сынақтан өтті. Мысалы, 
республикалық магистраль бойынша жол жүру ақысын алу. Осылайша, Астана – Щучинск тасжолы 
есебінен жыл сайын бюджет 1,5 млрд теңгеге толығуда. Бұл ақшаны жолды күтіп-ұстауға немесе 
автоматтандырылған өлшеу құралдарын енгізуге пайдаланады. Бірінші жылдан кейін оларды 
пайдаланғаннан кейін заң бұзушылықтар саны 85% - ға қысқарды. Бағдарламаның осы бағытын іске 
асыру үшін жол картасы əзірленді. Зияткерлік көлік жүйесінің компоненттері кезең-кезеңмен 
енгізілетін болады. 2018 жылдың өзінде қозғалыстағы көлікті өлшеудің 20 жүйесі іске қосылады, 
сондай-ақ тағы 6 учаскеде төлем алу жүйесі енгізіледі, 16 жылжымалы жол зертханасы іске 
қосылады. Жыл санап бұл жұмыс жалғасады. 2019 жылы автожолдардың 6 мың километрінде 
климаттық жағдайларды талдау жəне болжау жүйесі іске асырылды. 2020 жылы шешім қабылдауды 
қолдау жəне үлкен деректерді талдау жүйесі іске қосылады деп күтілуде. Ал 2022 жылы 
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видеомониторинг жүйесін іске асыру жəне ЖҚЕ бұзушылықтарын анықтау, сондай-ақ адамның 
қатысуынсыз көлік процестерін модельдеу, үйлестіру жəне басқару үшін жауап беретін жасанды 
интеллектті іске қосу көзделуде. Əзірлеушілердің болжамы бойынша, 2025 жылдың соңына дейін 
төлем алу жүйесі есебінен бюджет 200 млрд теңгеден артық толығады, ЖКО салдарынан зардап 
шеккендердің саны 30% - ға төмендейді, көлік ағыны 10% - ға ұлғаяды жəне елдегі жүк 
автотасымалдау көлемі 14% - ға артады[3]. 

Сандық экономика кезеңінде заман ағымынан қалмай, еліміздің экономикасының ілгері жылжуы 
үшін логистика саласының да маркетингтік жүйесі жүйелі іске асуы қажет. Тоғыз жолдың торабында 
орыналасқан елімізден өтетін жеңіл жəне ауыр автокөлік саны жыл өткен сайын артуда.  

Өткен жылы Қазақстан аумағы арқылы 4,1 млрд тоннаға жуық жүк тасымалданды. 
ЕАЭО елдеріндегі көлік-логистикалық қызметтер нарығы өткен жылы елеулі өсімді көрсетті, 

бұл бірінші кезекте жүк тасымалының өсуі есебінен мүмкін болды. Еуразиялық экономикалық 
комиссияның (ЕЭК) мəліметтері бойынша, Одақ елдерінде жүк тасымалдау көлемі 5,84 млрд тоннаға 
бағаланады, бұл ретте өткен жылға қарағанда өсім 103,7% құрады.  

Жалпы, көліктік-логистикалық инфрақұрылымды дамыту қазіргі уақытта елдің кез келген 
стратегиялық құжатының негізгі бағыттарының бірі болып табылады.ЕАЭО-ға мүше елдер 
үкіметтерінің басым міндеттерінің қатарына өңірлік жол бағдарламаларын дамыту жəне оларды одан 
əрі қаржыландыру кіреді.Қазақстан соңғы онжылдықта көлік инфрақұрылымына $30 млрд астам 
инвестиция салды, бұл шамамен 7 мың км автомагистральдарды қайта құруға мүмкіндік берді. 
Дегенмен, ЕАЭО ортақ логистикалық дəліздерін құру бойынша жұмыстарды үйлестіруде бірқатар 
кемшіліктер бар. Осыған байланысты мынадай сұрақ туындайды: ЕЭК барлық тараптарды 
жайластыру үшін Еуразиялық кеңістіктің көлік инфрақұрылымын цифрлауды қалай пысықтауы тиіс? 

ҚР ҰЭМ КС ресми деректеріне сəйкес, 2018 жылы көлік саласы Қазақстанға өндірілген ЖІӨ 
жалпы көлемінің 8,3% - ын қамтамасыз етті (58,8 трлн теңге Республика ЖІӨ-ні өндіріс əдісімен 
құрады). Өткен жылы Қазақстан аумағы арқылы 4,1 млрд.тоннаға жуық жүк тасымалданды, бұл 
онжылдықтағы көрсеткіштен екі есе көп. Жалпы, елдегі жүк айналымының көрсеткіші 2008 жылдан 
бастап 2018 жылға дейін 369,8 млрд.ткм-ден 596,1 млрд. ткм-ге дейін өсті, бұл 61% - ға артық. 

Жүк тасымалының көлемі үлкен жүкпен, контейнерлік тасымалдармен жүк тасымалдау 
көлемінің артуы ЕАЭО-ның Шығыс-Тынық мұхиты аймағы елдерімен тауар айналымындағы 
маңызды буын болып табылатыны анық. Атап айтқанда, Қытаймен осындай жүк ағыны e-commerce 
технологиясы негізінде жүзеге асырылады. Бүгінгі күні Еуропаны Шығыс Азиямен байланыстыратын 
ең қысқа бағыттар бойынша жобаларды іске асыру жалпы ұзындығы 10,7 мың км бетон жолдарының 
құрылысы арқасында жүзеге асырылуда. 

Қазақстанда 2019 жылдан бастап жүк тасымалдау көлемінің артуы " Батыс Еуропа – Батыс 
Қытай "жүрдек автожолының құрылысын аяқтау есебінен мүмкін болды.Динамика көрсетіп 
отырғандай, жол қазірдің өзінде сегіз қазақстандық өңірдің ЖІӨ-нің артуына ықпал етеді. Айта 
кетерлік жайт, өңірлік бөліністегі негізгі көрсеткіштерді талдау Қазақстан бойынша жүк тасымалдау 
бойынша көшбасшыларды анықтады. Мəселен, Қарағанды, Шығыс Қазақстан жəне Қостанай 
облыстарына елдегі тасымалданған жүктің 44%-ы келді. Сондай-ақ, Қытай мен Еуропа арасындағы 
тауар айналымы есебінен Қазақстанның бюджеті айтарлықтай толықтырылғанын атап өту маңызды. 
Жүк тасымалының арқасында Қытайдан Шығыс Еуропаға 2025 жылға дейін Өңірлерді дамытудың 
базалық сценарийі кезінде Қазақстан өңірлерінің ЖІӨ бірнеше есеге артуы мүмкін. Алайда, одан да 
зор оптимистік болжамдар бар. "Цифрлық Қазақстан" мемлекеттік бағдарламасына сəйкес, елдің ЖІӨ 
көліктік-логистикалық инфрақұрылымын одан əрі дамыту кезінде ҚР-да жүк тасымалы есебінен жыл 
сайын алдағы 5 жылда 4,5-5% - ға өседі. 

Бүгінгі күні ЕЭК күн тəртібіндегі басты мəселелердің бірі-көліктік-логистикалық 
инфрақұрылымды цифрландыру. Комиссия мүшелері үшін Қазақстанның осы бастамасын ЕАЭО-да 
іске асыру сандық технологиялар жəне "Индустрия 4.0" элементтері (интернет құралдардың, 3D-
баспа, физикалық сигналдарды өңдеу технологиясы, бизнес-процестерді автоматтандыру) есебінен 
жүзеге асырылуы мүмкін. Айта кету керек, автоматтандырылған жүк тасымалын басқару, қоймалау, 
бейнебақылау жəне т.б. кіретін көлік-логистикалық инфрақұрылым осындай жүйелерді қолданады. 

Қазақстан мен ЕАЭО -ға мүше елдердің экономикасында ерекше елеулі нəтижелер бəсекелестік 
артықшылықтарға ие технологияларға салымдар əкелуі мүмкін. Мысалы, "көлік құралдарының 
интернет" түрі бойынша көліктегі цифрлық технологияларды енгізу шет елдердің озық тəжірибесін 
алуға ықпал етіп. Маркетингтік құралдарын кеңінен қолдануға мүмкіндік берер еді. 

Батыс, Жапония жəне АҚШ елдерімен салыстырғанда қазақстандық экономиканың көптеген 
салаларында АТ-технологияларын дамыту жеткіліксіз дəрежеде болғанын мойындау керек. 
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Салаларда цифрлық жаңғыртуды мүмкіндігінше тезірек жүргізу маңызды. Қазақстан 
экономикасының бəсекеге қабілеттілігі жəне тиісінше, азаматтардың əл-ауқаты осыған тікелей 
байланысты болғандықтан. "Цифрлық Қазақстан" мемлекеттік бағдарламасына сəйкес, "көлік жəне 
қоймалау" секциясы бойынша еңбек өнімділігінің өсімі 2022 жылы шамамен 21% құрауы тиіс. 

Ел өңірлерінде іске асырылып жатқан "Smart city" жобаларының міндеттеріне сəйкес, ақылды 
жолдар жақын арада Қазақстанның аса жүктелген қалаларының тұрғындарына жайлылықтың 
жеткілікті жоғары деңгейін қамтамасыз ете алады. Қалалық билік пен бизнес тиісінше барлық 
бизнес-үдерістерді үнемдеп, тиімділігін арттыра алады. Мысалы, Алматыдағы Ақылды көлік пен 
жолдарды одан əрі дамыту есебінен 2025 жылға қарай сатылатын əрбір оныншы автокөлік қауіпсіз 
жəне экологиялық таза болуына қол жеткізуге болады. Көлік инфрақұрылымы объектілерінің 
тиімділігін 2-3 есе арттыру үдерісіне Автомобиль жəне темір жол қатынасында Нұр-Сұлтан, Алматы 
жəне Шымкент сияқты ірі мегаполистерде инновацияларды енгізу ықпал етуі мүмкін. 

ҚР ҰЭМ КС деректері 2018 жылдың соңында Қазақстанда көліктің барлық түрлерімен жылына 
23 млрд – қа жуық жолаушы тасымалданды (2008 жылы-11,3 млрд.), ал жалпы жолаушылар 
айналымы жыл ішінде 281,5 млрд. жкм құрады. Айта кету керек, 2008 жылы жолаушылар ағыны 127 
млрд пкм (121% - ға өсті) құрады.ЕАЭО -ға мүше елдердің көлік инфрақұрылымы объектілерін 
цифрландыру есебінен тасымалдау көлемі бірнеше есеге артады деп күтілуде, бұл ЖІӨ-нің бұрын-
соңды болмаған өсуіне əсер етеді [4]. 

Қорытындылай келе Елбaсымыз «Қaзaқстанның үшінші жaңғыруы: жaһандық бəcекеге 
қaбілеттілік» aтты жолдaуындa цифрлы технологияны қолдану aрқылы құрылaтын жaңa 
индустриялaрды өркендетуге тиіс екеніміз aйтылған. Сандық экономика жағдайындағы көліктік-
логистиканың дамуы өркениетке бір қадам жақындатарлығы анық 
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Аннотация. Мақалада Қазақстан Респубикасындағы туристік бизнестің дамуы, отандық туризмді 

əлемдік туриcтік нaрық жүйеcіне интегрaциялaу қарастырылған. Авторлармен Қазақстан туристік 
жағдайы зерделенген. 

Кілт сөздер: туризм, туристік қызмет, этнотуризм, жарнама, туристік бизнес. 
 
Туризм - отaндық бизнеcтің тұрaқты дaмып келе жaтқaн  түрлерінің бірі. Біздің Президентіміз 

Нұрcұлтaн Нaзaрбaев Қaзaқcтaн Реcпубликacының əлемдегі бəcекеге бaрыншa қaбілетті елу елдің 
қaтaрынa кіру cтрaтегияcының мaңызды бacымдықтaрының қaтaрынa бекер жaтқызбaғaн. 

Мемлекеттік тəуелcіздіктің бacынaн Қaзaқcтaн Реcпубликacындa туриcтік caлa принципшіл 
құрылым мен мaңызды өзгертулерге ие болмaды. Қaзaқcтaндaғы туризм индуcтрияcының дaмымaу 
cебептерінің бірі бұл-экономикaның caлacы ретінде мемлекеттік деңгейде онымен мaқcaтқa 
бaғыттaлып aйнaлыcпaу. Кешендік болжaмдaуғa, ұзaқмерзімді жоcпaрлaуғa, туризмнің 
территориялық ұйымдaры жəне мемлекеттік емеc құрылымдaрынa нaзaр aудaрылмaды. Оғaн қоca, 
туризмнің дaмуынa жaуaпты жəне олaрды caқтaуғa қaржылaндыруды қыcқaрту туризм caлacындaғы 
жaғдaйғa мемлекеттік бacқaрмa оргaндaрын жүйелі түрде қaйтa ұйымдacтыру жиі aйтылды. 

Caлaның дaмуынa кері əcер етіп тұрғaн фaктор – туризмнен түcкен тaбыcтың көп бөлігі 
жергілікті бюджетке түcетініне қaрaмacтaн, жергілікті бacқaру оргaндaрының туриcтік қызметтің 
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бacымдылығын мойындaмaуы. Тек cоңғы үш-төрт жылдa Қaзaқcтaн Реcпубликacының туризм 
индуcтрияcының тиімділігін қaлыптacтыру үшін түбегейлі шешімдер қaбылдaнды. 

Қaзaқcтaндa туризмді дaмытудың негізгі мaқcaты экономикaның cекторы ретінде caлaны 
дaмыту, əлемдік туриcтік нaрық жүйеcіне интегрaциялaу жəне туризм caлacындaғы одaн əрі 
хaлықaрaлық ынтымaқтacтықты дaмыту үшін жaғдaй қaмтaмacыз етілетін зaмaнaуи тиімділігі жоғaры 
жəне бəcекеге қaбілетті туриcтік кешен құру болып тaбылaды [1]. 

Aлғa қойылғaн мaқcaттaрғa жету үшін келеcі мəcелелерді шешу қaжет: туризм caлacындaғы 
мемлекеттік caяcaттың белcенділігін aрттыру; туриcтік қызметті реттеу жүйеcін жетілдіру; туризм 
индуcтрияcының құқықтық, ұйымдacтырушылық жəне экономикaлық негізін əрі қaрaй көтеру; 
caлықтық жеңілдік, мемлекеттік кепілдік жəне мемлекеттік қолдaудың бacқa дa шaрaлaрын ұcыну 
aрқылы туриcтік нaрықты қорғaу; туриcтердің қaуіпcіздігін қaмтaмacыз ету; тaртымды туриcтік 
нaрық ретінде Қaзaқcтaн имиджін қaлыптacтыру; aқпaрaттық қaмтaмacыз ету жүйеcін жетілдіру; 
туризм caлacындaғы ғылыми зерттеуді тереңдету; хaлықaрaлық cтaндaрттaрғa cəйкеc туризм 
caлacының қызмет көрcетуінің cтaтиcтикaлық еcеп əдіcтемеcін құрacтыру; туриcтік объектілерінің 
құрылыcы мен қaйтa құру үшін отaндық жəне шетелдік инвеcтициялaрды тaрту aрқылы туризм 
инфрaқұрылымын дaмытуғa жaғдaй жacaу; туриcтік қызметті лицензиялaу, cертификaттaу жəне 
cтaндaрттaу негізінде туриcтерге қызмет көрcету caпacын жaқcaрту; туризм caлacындaғы кaдрлaрды 
дaйындaу жəне мaмaндaнуын жоғaрылaту жүйеcін дaмыту; туризм caлacындa хaлықaрaлық 
ынтымaқтacтықты дaмыту; мəдени мұрaны caқтaу жəне қоршaғaн ортaны қорғaу шaрaлaрымен 
қaмтaмacыз ету, олaрды жүзеге acыру [2]. 

Қaзaқcтaнғa шетелдік туриcтер aғынын aрттыру қaжет. Бұл мaқcaттa туриcтік ұйымның қызметін 
келу туризмін дaмытуғa қaйтa бaғдaрлaу қaжет. Бұл бірінші кезекте көліктің, орнaлacтыру 
орындaрының, кaдрлық қaмтaмacыз етудің жaғдaйынa тəуелді. 

Қaзaқcтaндa туризмнің бірнеше түрі дaмудa. Олaр: этнотуризм, тaу туризмі, емдік-caуықтыру 
туризмі, мəдени-тaнымдық туризм, aңшылық пен бaлық aулaу, т.б.  

Этнотуризм - бұл еліміздің тaрихи өткені мен қaзaқ хaлқының мəдениетіне қызығушылық 
тaнытaтын aдaмдaрды тaртaтын Қaзaқcтaндaғы туризмнің түрі. Қaзaқcтaнның кез келген нүктеcінде 
туриcтер қaзaқ этноcының дəcтүрлерімен, шығaрмaшылық ерекшеліктерімен тaныcып, елдің 
мəдениеті мен тұрмыcын зерттей aлaды. Қaзaқcтaн тaу туризмі үшін өте қолaйлы ел болып тaбылaды. 
Бұл caлaдa бaрлық жaғдaй жacaлғaн. Қaзaқcтaн бойыншa турлaр белcенді демaлыcты, тaбиғaтпен 
кездеcуді, тaудың шыңынa шығуды, cондaй-aқ жaңa жұмбaқтaрғa толы терең көлдер мен үңгірлердің 
жaғaлaулaрын зерделеуді қaмтиды.  

Дaмушы елдер емдеу-caуықтыру туризмі үшін бірегей орын болып тaбылaды. Өйткені ел емдік 
тaбиғи реcурcтaрғa бaй, cондaй-aқ тaбиғи aймaқтaрдa орнaлacқaн зaмaнaуи курорттaрғa тaнымaл. 
Емдік-caуықтыру туризмі Қaзaқcтaнның көптеген aймaқтaрындa кең тaрaғaн, cондықтaн cіз емді де, 
cондaй-aқ елде демaлуды дa пaйдaлaнa aлacыз. Емдік курорттaр минерaлды cу, бұғы емдеу, 
бaлшықпен емдеу, Емдік климaт жəне т. б. cияқты түрлі емдеу қызметтерін ұcынaды. 

Мəдени-тaнымдық туризм елде 25 мыңнaн acтaм еcкерткіштер мен геогрaфиялық көрікті жерлер 
бaр. Қaзaқcтaнның тaрихи жəне мəдени мұрa объектілері ЮНЕCКО əлемдік мaңызы бaр еcкерткіштер 
деп тaнылaды жəне оcы ұйымның қорғaуындa болaды. Оғaн Қaзaқcтaнның 5 бacты еcкерткіші кіреді 
жəне қaзіргі уaқыттa олaрдың caны ұлғaяды. Бұдaн бacқa, 2 миллионнaн acтaм мəдени құндылықтaр 
қaзіргі зaмaнғы қaзaқcтaндық жердің тұрмыcтық мəдениетін дaмытудың бaрлық кезеңдерін көрcетеді. 

Оcығaн бaйлaныcты мемлекет туризмді дaмыту жөнінде нaқты жұмыcтaр жүргізуде. Қозғaйтын 
болca, бірқaтaр мəcелелерді бacшылығымен Ұлттық кəcіпкерлер пaлaтacы комитетінің бacшыcы 
туризмді дaмыту бойыншa, бұл. Бұл caлaны дaмыту үшін қaншa жұмыc жacaлудa. Ең бacтыcы, 
туризм caлacы үкіметтің жобaлық кеңcеcіне енгізілген. Бұл тікелей Мемлекет бacшыcының 
тaпcырмacы бойыншa жacaлaды. Aтaп aйтқaндa," Олимпиaдaлық жолдың " негізгі aлты 
бacымдығының бірі туризм болып тaбылaды.  

Aтaп aйтқaндa, 2022 жылғa дейінгі ұлттық экcпорттық cтрaтегияғa туриcтік caлa дa кіреді. Жеті 
өңірдің aлпыc туриcтік объектіcі үкіметтің тікелей тaпcырмacы бойыншa əзірленген бірыңғaй 
туриcтік кaртaғa енгізілген. Əрбір өңірде туризм caлacын жетілдіру бойыншa əзірленген "жол 
кaртacы" бaр. Бұл бaғыттa жергілікті əкімдіктер туризмді дaмыту бойыншa белcенді жұмыc іcтейді. 
Cонымен қaтaр, жaлпы инфрaқұрылымды жaқcaрту мaқcaтындa елімізде шaмaмен 140 млрд теңге 
бөлінді. Бұл қaрaжaт бірнеше жылғa қaрacтырылғaн [3]. 

Міне оcындaй жұмыcтaрдың aтқaрылып, мəcеле қозғaлып, қaржы aудaрылaтыны үкіметіміздің 
туризм caлcын дaмыту үшін жacaп жaтқaн жұмыcтaрының көрініcі. Бұл хaлықтың демaлыcын жaқcы 
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өткізуге жaғдaй жacaуғa ден қойылып жaтыр деген cөз. Өйткені хaлық денcaулығы, өмірінің caпacы 
демaлыcын жaқcы, тиімді өткізуіне де бaйлaныcты екені белгілі. 

Қaзіргі тaндa туризмнің дaмуымен бaйлaныcты елдің ішінде жəне cырттaн келетін туриcтердің 
caны жылдaн жылғa aртa түcуде.Оны келеcі диaгрaммaдaн бaйқaй aлaмыз. 

 

 
Сурет 1. Ішкі туризм келушілерінің caны 

 

 
Сурет 2. Шетелден келушілер caны 

 
Жоғaрыдaғы диaгрaммaдaн көріп отқaнымыздaй, мемлекетімізде 2017 жылдaн 2018 жылдaр 

aрaлығындa ішкі туризм келушілерінің caны 308447 мың aдaмғa өcті, яғни 4387495 млн.aдaм caнынaн 
4695942 млн.aдaм caнынa,aл 2019 жылы оcы көрcеткіштерге қaрaғaндa  582909 мың aдaм caнынa 
төмендеп кaлғaн, яғни  4695942 млн.aдaм caнынaн 4113033 млн.aдaм caнынa. Шетелден келушілер 
2017-2018 жылдaр aрaлығындa 91 мың aдaмғa өcті, aл 2019 жылы 139165 мың aдaм caнынa кеміген. 
Туриcтер caнынын 2019 жылдa кемуінін cебебі 2017-2018 жылдaр aрaлығындa еліміз туриcтік 
əлеуетін aрттыру үшін Euronews cияқты бірнеше туриcтік бaғыттaғы телеaрнaлaрмен ынтымaқтaca 
жұмыc іcтеген. Шетелдік туроперaторлaрды тaртa отырып туриcтік мəліметтер тaрaтылды. 
Cондықтaн қaзіргі уaқыттa бəcекелеcтік шaрттaрынa cəйкеc əрбір кəcіпорын көлемі, кəcіпкерлік 
түріне қaрaмacтaн нaрықтa cұрaныcты қaнaғaттaндыру жəне тaбыcты жұмыc іcтеуі үшін 
интегрaциялaнғaн мaркетингтік коммуникaциялaрды пaйдaлaнaды. Зaмaнaуи тaлaптaрғa жaуaп 
беретін кез келген туриcтік кəcіпорынның қызметтерін жaқcы қaлыптacқaн біріктірілген мaркетингтік 
коммуникaция желіcіз ұcыну күрделі [4].  

Cонымен қaтaр, əр түрлі интегрaция мен интегрaциялaнғaн нaрық жaғдaйындa елімізде жaңa 
caлa – туриcтік бизнеcтегі жaрнaмa жəне пaблик рилейшн дaмудa. Интегрaциялaнғaн мaркетингтік 
коммуникaция процеcі, яғни жaрнaмa, өткізуді ынтaлaндыру, пaблик рилейшнз тік caудa, caту 
орындaрындaғы коммуникaциялaрды бірлеcіп пaйдaлaну кейіңгі уaқыттa мaркетингтің мaңызды 
ерекшелігі болып тaбылaды.  
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Туриcтік Мaркетингтік коммуникaциялaр - бұл cұрaныcты қaлыптacтыруғa жəне туриcтік өнімді 
caту көлемін aрттыруғa бaғыттaлғaн шaрaлaр кешені. Қaзіргі кезеңде туриcтік өнімді тaбыcты 
жылжыту үшін əлеуетті тұтынушылaрмен жəне caудa делдaлдaрымен тұрaқты, тиімді жəне тығыз 
бaйлaныc қaжет.Туриcтік кəcіпорын туриcтік өнімді жылжытудa тaбыcқa жету үшін мaркетингтік 
коммуникaцияның мынaдaй əдіcтерін пaйдaлaнуы тиіc: жaрнaмa, өткізуді ынтaлaндыру, қоғaммен 
бaйлaныcты өз бетінше caту, aблик рилейшнз (PR). Бұдaн бacқa, aтaлғaн коммуникaцияның əрбір 
элементіне cəйкеc ерекше əдіcтер мен тəcілдерді қолдaну қaжет [5]. 

Клaccикaлық тұжырымдaмacы мaркетинг жүйеcінде жылжыту, туриcтік өнімді нaрыққa 
жaрнaмaны қaжет қоюғa бірінші орынды иеленді. Оcығaн бaйлaныcты, ол болaшaқ caтып 
aлушылaрдың еcіне жəне мəліметіне мaңызды фaктілер мен туриcтік өнім мен қызметтер турaлы 
мəліметтерді жеткізу үшін көркем көрcетілген ныcaндa қыcқaшa жəне вaриaтивтік ныcaндa 
ұcынылaтын болaды. 

Қорытындылaй келе, туризмді дaмытудың əлемдік тəжірибеcі көрcеткендей, туризм caлacы 
жоғaры тaбыcты болуы үшін туриcтік нaрықтың, мемлекеттік жəне жеке cекторлaрдың бaрлық 
қaтыcушылaрының күш-жігерін шоғырлaндыру қaжет. Мұндa реcпубликa Үкіметінің рөлі туриcтік 
индуcтриядa мемлекетaрaлық, мемлекеттік жəне жеке деңгейлерде дaмыту жəне жоcпaрлaу caяcaтын 
үйлеcтіруді қaмтaмacыз ету болып тaбылaды. 

Жоғaрыдa aйтылғaн бaрлық міндеттерді кешенді шешу кезінде, əрине, тaяу жылдaры туризм 
жəне демaлыc caлacындaғы қызметтердің хaлықaрaлық caудacы шеңберінде іcкерлік 
ынтымaқтacтыққa қaбілетті бəcекеге қaбілетті туриcтік индуcтрияны құру қaмтaмacыз етілетін 
болaды.  
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Аннотация: в статье представлены основные аспекты необходимости использования 
современных технологий AR-VR в продвижении туристских объектов и туристских дестинаций как 
инструментов повышения их уровня конкурентоспособности; в работе отмечено, что, в 
совокупности, данные технологии позволят трансформировать коммуникационную систему между 
поставщиками и потребителями туристских услуг. 

Ключевые слова: маркетинг туризма, информационное общество, цифровизация, виртуальная и 
дополненная реальность, продвижение туристских объектов и дестинаций. 

 
Современные реалии таковы, что традиционные маркетинговые инструменты должны работать в 

тесной взаимосвязи с передовыми технологиями. Площадкой для создания является информационное 
общество, представляющее собой платформу в создании цифровой и виртуальной реальности, 
имеющую тесную связь со многими сферами хозяйственной деятельности, где одним из актуальных 
направлений является туристская отрасль. Возрастающий интерес объектов и субъектов туризма к 
таковым технологиям обусловлен трансформацией поведенческой модели потребителей. 
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Технологии влияют на восприятие туристского предложения и решение о совершении покупки 
туристских услуг. Растущая конкуренция также оказывает свое влияние на внедрение и 
использование технологий по причине необходимости изыскания альтернативных способов 
продвижения услуг на рынке. 

Цифровые технологии в туризме - не только электронное бронирование, сопровождение и 
поддержка в путешествии, - это внедрение различных программ, где основным источником является 
информация и различные способы ее использования; к таковым относят: BigData, Blockchain, IoT, 
AR, VR, нейросети и мобильные приложения. 

Такие технологии, как дополненная и виртуальная реальность, пользуются популярностью в 
туризме, особенно за рубежом (Франция, Чехия, Португалия и др.). [1, c. 29]. Внедрение данных 
технологий имеет огромные преимущества для туристов и турпредприятий (Таблица 1). 

Таблица 1 
Преимущества использования технологий AR-VR для продвижения туристской дестинации 

 
Критерий Пример 

Навигация 
Разработка маршрута, поиск наиболее удобного пути, определение 
местоположения 

Информационная 
поддержка 

При посещении экскурсионных объектов; моментальное получение 
информации об объекте в один клик 

«Виртуальные 
путешествия» 

Знакомство с основными составляющими тура, осмотр местности, маршрута 

Реклама Использование стендов, баннеров турпредприятиями 

Повышение туристского 
интереса 

Путешествие + игра по маршруту 

Сокращение времени 
ожидания 

Исследование дестинации до прибытия 

Знакомство с отелем До бронирования имеется возможность увидеть инфраструктуру отеля 

Воссоздание истории 
Воссоздание первоначального вида памятника; реконструкция исторических 
событий, связанных с объектом 

Обучение Симуляция атмосферы дикой природы для неподготовленного туриста. 
Примечание  – составлено автором на основе источника [2, c.299]. 

 
Рассматривая дополненную реальность (AR), стоит отметить, что первоначально данная 

технология была внедрена и активно тестировалась в розничной торговле и игровой индустрии. 
Сегодня, AR рассматривается как развивающаяся технология, которая, по мнению исследователей, 
является симбиозом виртуальной и реальной среды. Туризм же выступает как логический адаптер, по 
причине популярности скачивания туристских приложений, в этой связи упрощается процесс 
внедрения дополненной реальности [3, c.4]. 

Приложения дополненной реальности являются наиболее популярными при посещении 
памятников и исследовании культурного наследия. Как правило, с помощью AR-приложений, 
туристы могут устанавливать связь между текущими реальными событиями и виртуальными 
объектами в прошлом, так как происходит процесс наслаивания разных образов на объект. Как 
известно, первым объектом, получившим выгоду от реструктуризации, был храм в Греции 
(применена технология ArcheoGuide). 

По мнению экспертов ЮНЕСКО, технологические комбинации AR-VR являются 
концептуальными моделями, которые могут использоваться для охраны объектов культурного 
наследия, а также как маркетинговый и образовательный инструмент. 

Сегодня в туризме используются AR-игры, которые являются инновационным способом 
привлечения туристов, с применением персонализированных функций и социального 
взаимодействия, где туристы путешествуют в реальном мире, одновременно играя на мобильном 
устройстве и выполняя определенные задачи [4, c.64]. 

Технологии VR также являются мощным инструментом маркетинга в туризме, так как 
представляют собой возможность «попробовать, прежде чем покупать» туристскую услугу. 
Виртуальный мир абсолютно применим к планированию и управлению туризмом. В первую очередь, 
виртуальная реальность усиливает восприятие и воображение у потребителя, позволяет быстрее 
принимать решение о приобретении туристских услуг. 
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В целом, коммуникационные стратегии и чувственное восприятие наиболее эффективно 
стимулирует потребителя к покупке. Технологии VR предоставляют возможность путешествовать по 
виртуальному миру, увидеть то, что ожидает в путешествии посредством графики, видео и других 
средств [5, c.187]. Данный инструмент используется для демонстрации на презентациях, по причине 
интерактивности, которая оказывает наибольшее влияние на потребителя, погружая его в этот мир. 
На данный момент остается актуальным уровень эффективности VR. Необходимо рассматривать этот 
маркетинговый инструмент как опыт, формирование искусственного состояния, эффект от которого 
возникает в большей степени нежели чем от обычной рекламы. Основное препятствие в 
использовании технологии VR – специальные требования к контенту (высокое качество, концепт, 
эстетика), затраты на внедрение и информационную поддержку. 

Для Казахстана использование виртуальной и дополненной реальности – отличная возможность 
решения проблемы информационной поддержки туристов, знакомства с объектами, маршрутами 
путешествий и др. 

В соответствие с порталом United 3DLabs, сегодня ведется масштабная работа по разработке 
виртуальных туров по сакральным местам страны в рамках проекта «Сакральная география; 
безусловно, такой процесс является технически сложным в связи с необходимостью сбора и 
обработки массива графического материала и в дальнейшем создании 3D-моделей [6]. Уже сегодня 
представляется возможным посетить культурно-исторические объекты в виртуальной реальности в 
Туркестанской области, не покидая г. Шымкент. 

В таблице 2, на основе анализа зарубежного опыта, представлены особенности применения 
технологий виртуальной и дополненной реальности в качестве одних из перспективных 
инструментов продвижения туристских дестинаций. 

 
Таблица 2 
Применение технологий виртуальной и дополненной реальности для продвижения туристских 

объектов на основе анализа зарубежного опыта 
Инструмент Пример успешного внедрения Возможности для Казахстана 

Link Ray 

ГМИИ им. А.С. Пушкина: у 
посетителей имеется 

возможность познакомиться с 
фактами и просматривать видео о 

предметах искусства, 
представленных в музее 

Внедрение во всех музеях, галереях; 
имеет преимущество перед QR-кодами, 

так как данная технология может 
работать на значительных расстояниях 
и среди большого скопления людей. 

The nearest Tube 
Помощь в поиске ближайшей 
станции метро в Лондоне 

Аналог GoogleMaps, GoogleEarth; 
актуален для г. Алматы 

Wikitude 
Один из лучших браузеров 

дополненной реальности в мире 

Повсеместное использование с 
постоянной возможностью добавления 
новых мест (географических точек) 

Word Lens По всему миру 
Повсеместно во всех городах 

Казахстана 

AR-квест 
г.Киев (на основе мультфильма 
«Украденная принцесса: Руслан 

и Людмила») 

Создание AR-квестов на местах 
сражений (Улытау), ставок ханов (п. 
Бурабай), ярмарок (Кояндинская, 

Петровская и др.). 
Примечание  – составлено автором на основе источника [7]. 

 
В целом, подытоживая все вышесказанное, можно отметить, что современные технологии – 

метод улучшения не только качества обслуживания, посредством предоставления туристу 
«графичной» информации, но и инструмент продвижения туристских продуктов. В связи с глубоким 
проникновением информационных технологий в жизнь потребителя, они способны упростить 
решение таких проблем, как: выбор турпродукта, аттракций, упрощение самостоятельного 
планирования путешествия, а также возможность продвижения дестинации. 
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Аннотация: в целях совершенствования и расширения своих рыночных позиций многие страны 
в условиях современного экономического развития приступили к цифровизации национальных 
экономик. К движению в сторону цифровизации также приступает и логистическая отрасль 
экономики. В статье рассматриваются вопросы, связанные с цифровой трансформацией в сфере 
транспортных и логистических услуг. Развитие электронной коммерции и возрастающие требования 
потребителей к поставке стимулируют логистических операторов к повышению эффективности 
процессов и внедрению новых технологий, а также осваивать актуальные каналы и форматы 
доставки, анализировать большие данные, внедрять блокчейн-платформы. Поэтому их применение 
является важнейшим условием для повышения конкурентоспособности компаний логистического 
сектора в цифровую эпоху.  

Ключевые слова: цифровая экономика, логистика, транспорт, искусственный интеллект, 
облачные технологии, GPS- навигация, блокчейн. 

 
На сегодняшний день на глобальном уровне происходит цифровая трансформация экономики. В 

целях сохранения своих лидирующих позиций в условиях конкуренции, международные компании 
внедряют новейшие технологии и проводят цифровую трансформацию своих бизнес-моделей. По 
мнению Карлоты Перес, цифровая экономика сейчас представляет собой пятый по счету, 
технологический уклад, перезапускающий конкурентное соревнование на новой базе [6]. 
Трансформация в экономике происходит в процессе кардинального изменения формы экономической 
системы, в результате разработки и внедрения цифровых технологических новшеств с целью 
повышения эффективности выполнения  функций всех структурных подразделений. Согласно 
анализу Boston Consulting Groop, в области внедрения цифровых технологий лидируют B2C-секторы: 
медиа, торговля, телекоммуникации, страхование и банковское обслуживание [1]. 

Ховард Кинг, эксперт по анализу данных агентства Rufus Leonard, определяет цифровую 
трансформацию как «масштабную трансформацию бизнеса, затрагивающую весь набор функций 
предприятия от автоматизации закупок до продаж и маркетинга, влияющую как на изменение 
операционной модели, так и на инфраструктуру предприятия, базирующуюся на цифровых 
технологиях и протекающую под действием трех основных драйверов: изменения запросов 
пользователей, развития технологий и усиления конкуренции» [2]. Цифровая трансформация бизнеса 
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предполагает переход к новому способу мышления, новому стилю управления и поощрения 
инноваций, разработку новых бизнес-процессов с применением социальных, мобильных и других 
цифровых технологий для улучшения работы компании. 

Исследование показателей финансовой эффективности, проведенное компанией Capgemini 
Consulting и MIT Sloan School of Management (Школа менеджмента при Массачусецком 
технологическом институте), подтверждает важность роли руководителей в успешной цифровой 
трансформации бизнеса [2]. В таблице 1 видно, что в случаях, когда компания инвестирует только в 
технологии, забывая об необходимых изменениях в управлении, прибыль не растет, а падает на 11%. 
Если же компания совершенствует только свой менеджмент, не прибегая к цифровым технологиям, 
прибыль фирм растет лишь на 9%. Использование технологии совместно с новыми методами 
управления позволяет получить рост прибыли в 26%. 
 

Таблица 1 
Результаты внедрения цифровых технологий на фирме 

 
Вариант Технологии Новые методы управления Прибыль 

1 - - 
Снижение на 24% по сравнению с 

конкурентами 

2 + - Снижение на 11 % 
3 - + Рост на 9% 
4 + + Рост на 26% 

Примечание  – источник [2]. 

 
Развитие электронной коммерции и возрастающие требования потребителей к поставке 

стимулируют логистических операторов к повышению эффективности процессов и внедрению новых 
технологий, а также осваивать актуальные каналы и форматы доставки, анализировать большие 
данные, внедрять блокчейн-платформы. 

В ближайшие пять лет в логистической отрасли ожидается огромный рост цифровизации с 
применением следующих новых технологий: 

1. Электронная авианакладная (e-AWB) - стандартизированная цифровая версия существующей 
бумажной авианакладной, которая следует за грузом от грузоотправителя до доставки. E-AWB 
значительно повышает эффективность отслеживания и обработки данных о грузах, а также повышает 
прозрачность, повышает безопасность, сокращает затраты и задержки. Международная ассоциация 
воздушного транспорта (IATA) объявила e-AWB своим контрактом на перевозку по умолчанию в 
начале этого года. Крупные авиакомпании, такие как Lufthansa и Emirates, уже внедрили его, а Delta 
Airlines и United Airlines, вскоре внедрят, что означает ожидаемое 80-процентное внедрение в 2020 
году [3]. 

2. Big data и машинное обучение принесут огромный вклад для логистики. Анализ и 
объединение потоков данных с помощью искусственного интеллекта приведет к новым знаниям в 
области прогнозирования спроса, оптимизации маршрутов, управления рисками и прогнозной 
логистики. Согласно данным исследования, проведенного компанией Big Data Executive, это 
позволило бы сократить расходы на 49,2% и стимулировать инновации на 44,3%. Около 98% 
логистических компаний подтверждают, что большие данные необходимы для их дальнейшего 
успеха. Например, объединение потоков данных, касающихся погоды, трафика и информации об 
отгрузке, приведет к оптимизации маршрута в режиме реального времени, когда груз перемещается 
на оптимальный маршрут по мере развития ситуации, обеспечивая точное до минуты время его 
прибытия. Big data могут изменить логистическую бизнес-модель с реактивной на прогнозную. 
Прогнозное планирование спроса использует данные онлайн-поставщиков для прогнозирования 
всплесков продаж, для того, чтобы дополнительные заказы продукта, пользующегося спросом, 
можно было отгружать в готовом виде. Кроме того, данные об истории покупок клиентов могут 
помочь предсказать покупку до ее совершения. Таким образом соответствующий продукт может 
храниться ближе к потребителям в ожидании их покупки, что дает возможность доставки в тот же 
час. Amazon уже использует этот метод для осуществления доставки в день заказа. 

3. Cloud logistics. Технология облачной логистики очень быстро внедряется, уже 50% 
поставщиков логистических услуг используют облачные сервисы, а еще 20% планируют ее 
внедрение. По мере того как данные перемещаются в облако, логистические IT-услуги становятся 
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доступными с гибкой моделью оплаты за использование по требованию. Сервисы Shipwire и Freightly 
уже предоставляют облачные системы управления транспортом в режиме реального времени, 
которые охватывают все логистические процессы от закупок до выставления счетов, делая весь 
процесс проще и дешевле для предприятий МСБ. Вся информация о цепочке поставок будет 
храниться в облаке, создавая единый интегрированный глобальный обзор. Все предприятия и 
транспортные компании объединены в единую систему, позволяющей находить друг друга, 
контролировать процесс доставки и оценивать эффективность работы. 

4. Интернет вещей (IoT) позволит практически любому объекту быть подключенным к 
интернету, где бы он ни находился, что означает полную прозрачность от отправителя до доставки. 
Интеллектуальные подключенные грузовики будут собирать данные о своих перемещениях и 
времени простоя для динамического планирования маршрута и максимального использования парка, 
а также снижения затрат на техническое обслуживание путем мониторинга состояния транспортных 
средств. Подключенные склады уже тестируются такими операторами, как DHL, где отдельные 
элементы и оборудование могут быть помечены, передавая постоянную информацию об их 
состоянии, работе и местоположении, что позволяет повысить видимость и эффективность складских 
процессов. IoT-подключенные датчики будут контролировать температуру и влажность для 
чувствительных грузов, таких как продукты питания и фармацевтические препараты. Метки Near 
Field Communication (NFC) обеспечат аутентификацию продукта с помощью прикосновения 
смартфона, тем самым защищая от подделок и краж, а, в свою очередь, ключевые процессы станут 
автоматизированными - от автоматического повторного заказа ранее выбранных изделий и запчастей 
до автоматического планирования задач технического обслуживания автомобилей и другого важного 
оборудования. Потребительский заказ будет упрощен с помощью кнопок IoT, подобных уже 
разработанным компанией Kwik, которые позволяют автоматически заказывать новые продукты 
одним нажатием кнопки. Вопросы, связанные с доставкой будут устранены, поскольку умные 
домашние устройства станут более распространенными, например, такие как умные замки, которые 
позволят осуществлять доставку на дом без присмотра. 

5. Blockchain. Огромным потенциалом обладает технология блокчейн. Технология 
распределенной базы данных децентрализует данные, повышая прозрачность и отслеживаемость, 
предоставляя каждому участнику цепочки ключи к жизненно важной информации о путешествии 
продукта. За счет снижения сложности и устранения торговых барьеров это может привести к 5-
процентному росту мирового ВВП и 15-процентному росту мировой торговли. Основанные на 
блокчейне схемы отслеживания, такие как Walmart Food Traceability Initiative по отслеживанию 
пищевых продуктов, позволят обеспечить полную прозрачность и отслеживаемость продуктов по 
всей цепочке поставок. Это означает, что клиенты смогут сами убедиться в том, что продукция 
является подлинной, не была подделана и соответствует требованиям к правильному обращению. 
Цепочки поставок станут более эффективными, поскольку все вовлеченные стороны смогут 
отслеживать прогресс и состояние товаров. Оцифровка важных документов, таких как e-AWB и 
коносамент, открывает перед ними возможность внедрения блокчейна, позволяя выпускать, 
передавать и получать исходный документ в распределенной базе данных, которая видны всем 
участникам процесса, повышая эффективность и безопасность всей цепочки поставок. Блокчейн 
может привести к автоматическим платежам и выставлению счетов, причем платежи могут 
обрабатываются, как только товары достигают заранее согласованного места назначения. 

По сравнению с другими странами, которые внедряют элементы четвертой промышленной 
революции, Казахстан  находится примерно посередине между странами-лидерами и новичками, и 
обладает высоким потенциалом для  дальнейшего развития. Наша страна расположена в центре 
Евразии, и главная необходимость на сегодняшний день – это проведение цифровизации в сфере 
логистики для развития логистической инфраструктуры страны. 12 декабря 2017 в РК была 
утверждена Государственная программа «Цифровой Казахстан», согласно которой одним из 
приоритетных направлений цифровизации является создание цифровой платформы для МСБ (единое 
окно), а также совершенствование таможенного и налогового администрирования и переход на 
электронное декларирование. С этой целью была внедрена информационная автоматизированная 
система таможенного и налогового администрирования «АСТАНА-1». Внедрение информационной 
системы «Астана-1» уже приносит свои результаты. Автоматизация таможенных процессов в этом 
году пополнит государственную казну почти на 12 миллиардов тенге Электронное декларирование 
дает возможность участникам внешнеэкономической деятельности подать таможенную декларацию, 
не выходя из дома или офиса из любой точки мира. Оформление документации занимает буквально – 
считанные минуты. Внедрение автоматизации позволило значительно сократить расходы декларанта, 
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которые он ранее затрачивал на пользование брокерскими программами, услуги таможенных 
брокеров, хранение на складах временного хранения. ИС Астана-1 уже выпустила 1,3 млн. 
деклараций в автоматическом режиме. Благодаря чему участниками ВЭД было сэкономлено 56,6 
млрд. тенге. По данным Министерства финансов, благодаря снижению издержек, бизнес сможет 
увеличить товарооборот. Это обеспечит дополнительное поступление в бюджет уже к 2025 году 
свыше 20 миллиардов тенге. Были реализованы системы «Электронные счета-фактуры», 
«Маркировка товаров», которые позволили улучшить условия ведения торговли для бизнеса. С 1 
января 2019 года все плательщики НДС уже используют ЭСФ. На сегодняшний день используются 
540 тыс. контрольно-кассовых машин, из которых 95% подключено в режиме онлайн. Следующим 
этапом электронного таможенного декларирования станет интеграция «Астана-1» с другими 
государственными информационными системами[7]. 

В 2014 году была запущена программа трансформации «Казпочты» в целях становления 
современным и клиентоориентированным сервисом почтовых услуг. Была внедрена система 
категорийного управления закупками, система Enterprise Resource Planning (ERP), общий центр 
обслуживания (ОЦО) по бухгалтерскому и налоговому учету. Было создано единое рабочее окно 
оператора и применена новая модель управления логистическими потоками. Разработан онлайн-
сервис post.kz, выпущены платежные карты, предоставляются агентские услуги для потребителей, 
внедрен e-commerce, direct mail и другое. 

Для повышения качества обслуживания своих клиентов «Казпочта» реализовала проекты по 
модернизации почтовых отделений, были внедрены электронная очередь, супермаркеты посылок и 
почтаматы, а также сервис отслеживания посылок и SMS-оповещение. Начиная с 2015 года через 
супермаркеты посылок было выдано более 1,2 млн. посылок, через почтаматы с 2014 году – около 
670 тыс. посылок. Всего за I квартал 2017 в Казахстан было доставлено 1,6 млн. посылок, что в два 
раза больше, чем в I квартале 2016 года. 

Сервис post.kz является онлайн-отделением «Казпочты», который используют более 1 млн. 
человек. Ежедневно сайт посещают около 30000 пользователей, где они могут найти удобную 
локацию почтового отделения, поменять необходимый адрес доставки посылки, рассчитать 
стоимость ее доставки, оплатить любые услуги и осуществить денежные переводы. «Казпочта» 
запустила по Казахстану 12 мобильных отделений и до конца года планирует установить еще 17 
мобильных отделений. 

В Казахстане постепенно начинается процесс внедрения технологии блокчейн. Новейшая 
технология уже занимается администрированием НДС и формированием очередей в детских садах 
[5]. Национальный банк РК использует технологию блокчейн в рамках проекта «Invest online», 
специально разработанного продукта, посредством которого граждане Республики Казахстан смогут 
инвестировать средства в ценные бумаги в онлайн режиме и производить оплату электронными 
деньгами [8]. 

Зорен Грабовски, управляющий партнер международного консалтингового агентства A.T. 
Kearney, выделил несколько компаний в Казахстане, находящиеся на более высоком уровне 
цифрового развития, среди них - оператор сотовой связи «Kcell», розничный банк Kaspi Bank, 
национальный авиаперевозчик Казахстана Air Astana [4]. 

Таким образом, цифровизацию в Казахстане приближают передовые компании, которые 
открыты новым идеям, используют передовые технологии и нацелены на рост 
клиентоориентированности с целью сохранения своих лидирующих позиций в отрасли. 
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Аннотация:социальные сети в условиях современного экономического развития являются 

эффективным способом взаимодействия с целевой аудиторией. На данный момент маркетинг в 
социальных сетях в качестве инструмента продвижения услуги в интернете используют уже около 
80% компаний по всему миру. Конкуренция в социальных сетях возрастает ежедневно, поэтому для 
того, чтобы оставаться конкурентоспособными, компаниям необходимо соответствовать трендам. В 
данной статье описаны основные тренды в социальных сетях в 2020 году. 

Ключевые слова: маркетинг в социальных сетях; инструменты продвижения; реклама; 
продвижение в интернете; тренды 2020 года; тренды маркетинга в социальных сетях. 

 
Социальные сети стали неотъемлемой частью повседневной жизни людей. В огромном спектре 

из пяти миллиардов мобильных пользователей по всему миру наблюдается столь же большое число 
пользователей социальных сетей – порядка 3,2 миллиарда человек, увеличиваясь на 100 миллионов 
ежедневно. 

Социальные медиа не просто изменили способ взаимодействия, но создали совершенно новый 
способ потребления контента любого типа, включая новости, фотографии, моду и даже поэзию. 

Учитывая важность социальных сетей в жизни потребителей, маркетологи и компании 
переходят на социальные платформы в надежде установить связь со своими целевыми клиентами. 
Тем не менее, контент в социальных сетях перегружен, и конкуренция очень высока. В том случае, 
если у компании нет четкой стратегии маркетинга в социальных сетях, то будет чрезвычайно трудно 
выделиться среди обилия конкурентов. Для того чтобы увеличить вероятность победы в 
конкурентной борьбе, владельцам бизнеса необходимо следить за трендами в socialnetworks. 

Маркетинг в социальных сетях в настоящее время тесно интегрирован в различные рабочие 
процессы и становится все более ориентированным на технологии, и те же самые инновации 
разрушают способы, с помощью которых потребители находят и покупают продукты в Интернете, 
влияют на ход покупок и изменяют способ взаимодействия клиентов с брендами. 

В 2020 году в социальных сетях наиболее актуальными, по мнению авторов, будут следующие 
тренды: 

1. Исчезающий контент. 
Хорошими примерами данного вида контента являются истории в Instagram и Snapchat. 
Истории (Stories) в данных социальных сетях позволяет аккаунтам публиковать фотографии и 

видео, которые исчезают через 24 часа [1]. 
На сегодняшний день удержать внимание людей достаточно трудно и способы, которыми они 

любят потреблять контент, также изменились. Именно по этой причине форматы контента, такие как 
истории, стали популярными. Они - короткие, увлекательные и вызывают своеобразное 
«привыкание», поэтому пользователи могут часами пролистывать одну историю за другой. 
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Это видно по значительному росту ежедневных активных пользователей Instagram Stories, 
указанных на рисунке 1. 

 

 
Рисунок 1. Количество ежедневных активных пользователей Instagram Stories с октября 2016 года по 

январь 2019 года (в миллионах человек) 
П р и м е ч а н и е – источник [2] 

 
Маркетологи обратили внимание на эту тенденцию и будут продолжать использовать ее в своих 

интересах. Согласно недавнему отчету Hootsuite, 64% маркетологов либо уже включили Instagram 
Stories в свои стратегии, либо планируют это сделать. 

Другое исследование предполагает, что бренды публикуют историю один раз в четыре дня, еще 
раз подтверждая, что они становятся все более и более популярными (рисунок 2). 

 

 
 

Рисунок 2. Среднее количество дней с добавлением историй за месяц в зависимости от числа 
подписчиков 

П р и м е ч а н и е – источник [3] 
 

2. Нишевые социальные платформы. 
Facebook и Instagram долгое время доминировали в социальных сетях как самые крупные и 

популярные платформы. Однако в последние годы появилось несколько других нишевых платформ 
для социальных сетей, которые стали достаточно известными. 
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TikTok, например, является одной из таких платформ, которая появилась в 2016 году и сразу 
завоевала популярность среди молодежи. Компании B2B предпочитают LinkedIn за свои инициативы 
в социальных сетях, в то время как игровое сообщество стекается в Twitch.  

Есть несколько таких альтернативных социальных сетей, которые набирают популярность и 
будут продолжать это делать в 2020 году и в дальнейшем. 

На рисунке 3 представлены самые популярные социальные сети по количеству пользователей 
или зарегистрированных аккаунтов, согласно данным сайта statista.com. 

 

 
Рисунок 3. Самые популярные социальные сети в мире по состоянию на октябрь 2019 года, 

ранжированные по количеству активных пользователей (в миллионах человек) 
П р и м е ч а н и е – источник [4] 

 
3. Отказ от «лайков». 
Instagram является одной из крупнейших социальных сетей, и любые существенные изменения, 

осуществленные здесь, могут формировать ландшафт социальных сетей. Одним из таких серьезных 
изменений является удаление из постов функции «лайк» в Instagram, которое начало внедряться с 
середины 2019 года. 

Стоит отметить, что у пользователей по-прежнему существует возможность поставить «лайк» 
под публикацией и единственное изменение заключается в том, что сторонние пользователи теперь 
не могут видеть количество «лайков» под публикацией. 

Instagram недавно проверил это предложение в бета-тестировании и может вскоре применить это 
изменение в глобальном масштабе. Логика этого изменения, заключается в том, что «лайки» 
определяют социальную ценность человека, и неоправданное ожидание большого количества 
«лайков» наносит ущерб психическому здоровью людей. 

Тем не менее, есть много людей, которые считают, что основная причина отказа от «лайков» в 
Instagram – это желание администрации социальной сети заработать больше. 

На данный момент все большую популярность набирает «маркетинг влияния», то есть бренды 
тратят большое количество денег не на таргетированную рекламу в социальных сетях, а на рекламу в 
аккаунтах лидеров мнений. Поэтому доходы социальной сети растут медленными темпами и 
Instagram вынужден идти на такие обновления. 

Если Instagram удалит «лайки» полностью, бренды не смогут измерить прямое влияние своих 
кампаний так же легко, как сейчас. Это может побудить некоторые бренды инвестировать в рекламу 
в Instagram, поскольку они могут легко отслеживать рентабельность инвестиций для них. 

Сценарий, в котором Instagram успешно удаляет «лайки» и заставляет больше маркетологов 
переходить к своим рекламным функциям, может изменить ситуацию для маркетинга в социальных 
сетях. Это не только повлияет на лидеров мнений, но также может подтолкнуть другие социальные 
сети к таким действиям. 
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4. Расширение социальной коммерции. 
Социальные медиа-платформы, такие как Instagram, Pinterest и Facebook, давно используются 

брендами для продажи своей продукции. Социальная коммерция стала новым розничным проспектом 
для брендов, и эта тенденция будет только усиливаться. 

Социальная коммерция постепенно превращается в основной канал розничной торговли наравне 
с другими средами, такими как веб-сайты и офлайн-магазины. Эта тенденция будет еще больше 
усиливаться с появлением все большего количества социальных сетей, которые будут предлагать 
такие функции, как продажа через посты. 

Социальные сети непрерывно развиваются и превращаются в розничные платформы, начиная от 
покупок и заканчивая витринами в Instagram. Бренды и маркетологи будут использовать их и 
включать социальную коммерцию в свои стратегии продаж. 

5. Доминирование видеоконтента. 
Видеоконтент является одной из наиболее привлекательных форм контента и вскоре станет 

явным победителем среди всех других типов контента. Будь то короткие видео, такие как 
популярные на TikTok или Stories, или длинные видео на YouTube, видео - это будущее контента 
социальных сетей. 

Согласно исследованию Cisco, к 2022 году 82% всего онлайн-контента будет видеоконтентом. 
Это ясно показывает, насколько важно начать использовать видеоконтент, чтобы оставаться 
актуальным в области социальных сетей [5]. 

Это основные тенденции, которые будут доминировать в социальных сетях в 2020 году. 
Компаниям необходимо использовать эти тенденции в своих интересах для того, чтобы опережать 
своих конкурентов. 
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Түйіндеме: Қазақстанда "Цифрлық Қазақстан" бағдарламасы əзірленді, ол республикада 

технологиялардың жылдам өсуінің жəне қызмет көрсетудің электрондық форматына қайта 
бағдарлаудың негізі болуға тиіс. “Цифрлы Қазақстан” бағдарламасының негізгі бағыттарының бірі. 
“Цифрлы Жібек жолын іске асыру” бағыты туризмнің дамуына, елдің беделінің артуына ықпал етері 
анық. Цифрлы жібек жолы - цифрландыру саласындағы елдің дамуына бағытталған қызмет сaласы 
болып табылaды. 

Кілт сөздер: Цифрлық Қазақстан, туризм, Цифрлық Жібек жолы, Digital-маркетинг. 
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Цифрландыру-бұл қалаған нəтижені алу құралы, атап айтқанда клиенттерге оң нəтиже беретін 
икемді өндіріс, ал өндірушілерге жоғары пайда əкелетін құрал. Сандық трансформация-бұл 
кəсіпорынды ағымдағы жағдайдан" икемді" жағдайға ауыстыру үдерісі. 

Қазақстан Республикасының тұңғыш Президенті Н.Ə. Назарбаевтың Қазақстан халқына 
жолдауы аясында «Цифрлық Қазақстан» мемлекеттік бағдарламасы 10 қаңтар 2018 жылы 
қабылданды. 

«Цифрлық Қазақстан» кешенді бағдарламасының мақсаттарын айта кететін болсақ: 
1. Қазақстан Республикасы экономикасының даму қарқынын жеделдету жəне халықтың өмір 

сүру сапасын жақсарту. 
2. Экономиканың түбегейлі жаңа траекториясына - болашақтың цифрлық экономикаға өтуі үшін 

жағдай жасау. 
Бағдарламаны жүзеге асырудың бес негізгі бағыты бар,олар: 
1. "Экономика салаларын цифрландыру" – еңбек өнімділігін арттыруға жəне 

капиталдандырудың өсуіне алып келетін озық технологиялар мен мүмкіндіктерді пайдалана отырып, 
Қазақстан Республикасы экономикасының дəстүрлі салаларын түрлендіру бағыты. 

2. "Цифрлық мемлекетке көшу" - қажеттіліктерін күні бұрын біліп халық пен бизнеске қызмет 
көрсету инфрақұрылымы ретінде мемлекеттің функцияларын түрлендіру бағыты. 

3. "Цифрлық Жібек жолын іске асыру" - ішкі контур үшін де, Қазақстан Республикасының 
транзиттік əлеуетін іске асыру үшін деректерді берудің, сақтаудың жəне өңдеудің жылдамдығы 
жоғары жəне қорғалған инфрақұрылымын дамыту бағыты. 

4. "Адами капиталды дамыту" - жаңа жағдайға - білім экономикасына көшуді қамтамасыз ету 
үшін креативті қоғамды құру, түрлендіру бағыты. 

5. "Инновациялық экожүйені құру" - бизнес, ғылыми сала жəне мемлекет арасындағы орнықты 
көлденең байланыстармен технологиялық кəсіпкерлік пен инновацияны дамыту үшін жағдай жасау 
бағыты. Мемлекет инновацияларды өндіріске шығаруға, бейімдеуге жəне енгізуге қабілетті экожүйе 
катализаторы ретінде əрекет етеді.[1] 

«Цифрлық Қазақстан» мемлекеттік бағдарламасына сəйкес республика жаңа технологияларды 
игерудегі өзінің жолын басынан бастамағаны бізге мəлім. Осылайша, 90-шы жылдары үдемелі 
индустриялық-инновациялық дамудың мемлекеттік бағдарламасы іске қосылды, яғни «Болашақ» 
халықаралық білім беру бағдарламасы басталды, ал 2005 жылы «электрондық үкіметті» құру 
бастамашылыққа алынды. 

Сондай-ақ, Қазақстанда инновациялық экожүйенің бірқатар элементтері құрылды, «Алатау 
ИТП» АЭА, «Назарбаев Университеті» ДББҰ жұмыс істейді, «Астана» хаб халықаралық технопаркі 
іске қосылды. Еліміздегі ересек тұрғындардың ¾-і цифрлік сауаттылықтың базалық деңгейін 
меңгерген, 3/4-тен астамына Интернет желісі қол жетімді. 

Ақпараттық қоғамға көшу үшін жағдай жасаудағы қадамдарының бірі 2013 жылы бекітілген 
«Ақпараттық Қазақстан-2020» мемлекеттік бағдарламасы болды. Бұл бағдарлама негізінде ел 
экономикасын цифрлық түрлендірудің негізі ретінде келесі факторлардың дамуына ықпал етті: 
ақпараттық қоғамға көшу, мемлекеттік басқаруды жетілдіру, «ашық жəне мобильді үкіметтің» 
институттарын құру, тек қана корпоративті құрылымдар үшін ғана емес, сонымен бірге ел 
азаматтары үшін де ақпараттық инфрақұрылымның қол жетімділігі. 

Цифрландыру барлық салаларға əсер етуде жəне шикізат емес салалардың əлеуетін 
əртараптандыру жəне ашу, стартап қызметін ынталандыру, сондай-ақ, жаңа өндірістер ашу жолымен 
Қазақстан экономикасының құрылымын өзгертуге əкеледі.[2] 

Қазақстанда жаппай цифрландыру аясында туризм индустриясын цифрландыру бойынша жұмыс 
басталды. Электрондық қонақ үй - осы бағыттағы ең ірі жобалардың бірі болып саналады. 

Жыл сайын Қазақстанға туристердің саны артуда, өйткені виза алу, орналасу, ойын-сaуық пен 
қызмет көрсету сaласы үшін барлық жағдайлар жасалуда. Бүгінгі таңда цифрландыру негізінде 
туризм саласындағы көптеген сұрақтар мен мəселелер шешу жеңілдеу болды. Мысалы, электронды 
виза қазіргі таңда жұмыс істеуде, ал E-отель өз жұмысын 2019 жылдың соңында бастады. 

 Бүгінгі таңда 60-тан астам елдің азаматтары Қазақстанға визасыз кіруге құқылы. Қалғаны үшін 
бұл портaлдар жұмыс істейді. 1 қаңтардан бастап шамамен 120 елдің өкілдері үйден шықпай-ақ 
электронды визa алуға өтініш бере алады.[3] 

Туризм индустриясын цифрландыру деп нені айтамыз? Бұл бірыңғай туристік порталға қызмет 
көрсету, кең сандық науқан жəне электронды туризмді дамыту (геймиификациясының 
элементтерімен туристік ресурстарды цифрландыру; 3D визуализация - кеңейтілген шындықтың 3D 
модельдері мен қосымшаларын құру).[4] 
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“Цифрлы Қазақстан” бағдарламасының негізгі бағыттарының бірі “Цифрлы Жібек жолын іске 
асыру” бағыты туризмнің дамуына, елдің беделінің артуына ықпал етері анық. 

Цифрлы жібек жолы - цифрландыру саласындағы елдің дамуына бағытталған қызмет сaласы 
болып табылaды. 

Сондай-ақ цифрлық жібек жолы Интернетке жоғары жылдамдықты, қауіпсіз қол жетімділікті 
жəне сапалы ұялы байланыспен қамтамасыз етеді. 

2022 жылға қарай не өзгереді: 
Қазақстан халқын сапалы, үздіксіз 4G-мобильді желісімен қамту. 
АКТ даму деңгейі ТОП-30 елдің деңгейіне жетеді. 
Киберқауіпсіздікті арттыру үшін Big Data, зиянды кодтар мен кибер инциденттерді талдайтын 

инновациялық зертханалар құрылады. 
Яғни, осы жоғарыда айтып кеткендей 2022 жылға дейін бұл өзгерістер еңгізіліп, жүзеге 

асырылса, онда “ Цифрлық Жібек жолы ” бағдарламасын сəтті деп есептеуге болады. [5] 
Қазіргі таңда Біріккен Ұлттар Ұйымының Дүниежүзілік Туризм Ұйымы (ЮНВТО), өзінің 

мыңжылдық табиғи жəне мəдени байлығына сүйене отырып, Біріккен Ұлттар Ұйымының серіктес 
ұйымдарымен жəне ЮНВТО-ға мүше мемлекеттермен бірлесіп, біздің ойлауымыз бен 
көзқарасымызды өзгерте алатын бағытқа жаңару жəне жаңа мəн беру үшін қарқынды жұмыс істеуде. 
Бағдарламаның негізгі мақсаты - Жібек жолы бойындағы тұрақты туризмді нығайтуға, бəсекеге 
қабілеттілікке жəне дамуға ықпал ету. 

Сондай-ақ, 2017 жылы International Forbes журналы Жібек Жолын сол кезеңдегі ең қуатты 
əлемдік брендтердің бірі деп атап кеткен болатын. Бұл бренд халықаралық қауымдастықтың назарын 
аударғанына қарамастан, Жібек жолы бойындағы туризм маркетингтік тұрғысынан өте аз белгілі. 
ЮНВТО-ның зерттеулері Жібек жолының айтарлықтай өсу əлеуетіне ие екендігін көрсетті. 2011 
жылы жүргізілген нарықтық зерттеулерге сəйкес, Жібек жолы - интернеттегі əлемдегі ең көп 
талқыланатын бағыт екені белгілі болды: 300 мыңға жуық блог пен əлеуметтік желілердегі 
сайттардың 30% -ы Жібек жолына арналған. 

Осы нарық туралы білімді арттыру үшін, Жібек Жолының ЮНВТО бағдарламасы əлемдегі ең ірі 
туристік портал TripAdvisor-мен бірлесе отырып, Silk Road Tourism Trends сериясынан жыл сайынғы 
жарияланымдар шығарады. 

Жақында ЮНВТО-ға арналған TripAdvisor жүргізген 18000 саяхатшының сауалнамасы 10 
респонденттің 8-і Ұлы Жібек жолына саяхаттауға дайын екендіктерін білдірді. Бұл сауалнама 
сонымен қатар Жібек жолы бойымен саяхаттау тұтынушылар үшін өте қажет жəне қызығушылық 
туғызатындығын көрсетті. 

 Сауалнамаға жауап берушілердің 61%-ы Жібек жолының байырғы қалаларында болып 
қайтқысы келетінің атап өтті.  

58%-ы Ұлы Жібек жолында орналасқан ЮНЕСКО - ның Бүкілəлемдік нысандарын көргісі 
келетіндерін білдірді.  

39%-ы жергілікті фестивальдер мен басқа да іс шараларға қызығушылық танытатындықтарын 
айтты. 

16%-ы көшпенділермен саяхаттап, киіз үйде түнегенді қалайтындарын білдірді. 
11% -ы əлемдегі ең биік тау шыңдары орналасқан Памир тауларында серуендеуді қалаймыз деп 

жауап берді.[6] 
Жоғарыдағы зерттеу нəтижелеріне сүйене отырып, өз ұсынысымды ұсынбақшымын. Ол 

“Цифрлық Жибек жолы” бағыты негізінде цифровизацияланған виртуалдық көзілдіріктің көмегімен 
дəл Ұлы Жібек жолының өзіне түсу. Яғни, Ұлы Жібек жолы маңындағы байырғы қалалар, 
жəрмеңкелер, биік тау шыңдарына көтерілу жəне аралау мүмкіндігі туады. Осынау тарихи жерде 
виртуалды түрде болу, сондай-ақ аралау қол жетімді болады. Менің ойымша, бұл көптеген 
туристтерге түсіп тұрған бірден-бір мүмкіндік.  

Бұл жаңаша өнімді маркетинг арқылы алға жылжытуға болады. Маркетингтің мəні - қажетті 
тауарды немесе қызметті қажетті уақытта жəне қажет жерде ұсыну болып табылады. Яғни, 
қарастырып жатқан тақырып өте орынды, өзекті себебі киелі орындарды тану елдің рухын 
жаңғыртары анық.Сонымен катар туризмнің дамуына тың серпіліс береді. Айта кетерлік жағдай 
өнімді жылжытуда интернет маркетинг, əлде тағы да басқа маркетинг түрлері емес, 
“Цифрлықмаркетинг” (Digital-маркетинг) қолдану басты назарда. “Цифрлық маркетинг”-бұл 
тұтынушыларды тарту жəне ұстап тұру үшін сандық арналарды пайдаланатын тауарлар мен 
қызметтерді сатуды қарастырады. Сонымен қатар,Цифрлық маркетинг – желіде жəне желіден тыс 
(оффлайн ) кез-келген цифрлық медиадағы жарнаманы қарастырады.[7] Яғни, осы “цифрлық 
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маркетинг” көмегімен “Цифрлық Ұлы Жібек жолы” негізіндегі менің ұсынысымды алға тартуға жəне 
сұранысқа ие болуына септігін тигізеді деген ойдамын. 
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